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Pomáháme společně

Panel NNO Jihomoravského kraje
• dobrovolné seskupení nestátních neziskových organizací;
• koordinovaná součinnost při provádění záchranných a
likvidačních prací;
• poskytování humanitární pomoci obyvatelstvu za
mimořádných událostí a krizových situací;
• organizace působící na území Jihomoravského kraje;
• ostatní složky integrovaného záchranného systému;
• řídí se statutem a podřizují se jednotnému řízení;
• řízení je zajišťováno koordinátorem;
• vytváří jednu z pracovních skupin krizového štábu kraje.
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Pomáháme společně

Panel NNO Jihomoravského kraje
Úkoly v rámci jednotného velení:
• vytvářet intervenční týmy;
• provádět psychosociální intervenci;
• zabezpečovat zdravotnickou pomoc;
• zabezpečovat budování a provoz evakuačních zařízení;
• vytvářet logistické infrastruktury území pro zajištění:
• humanitární pomoci postiženým územím;
• náhradní zásobování obyvatelstva pitnou vodou a potravinami;
• zabezpečení materiální podpory zasaženým občanům i zasahujícím
složkám IZS a spolupracujícím osobám;
• zajištění dostupné techniky;
• zajištění volné ubytovací kapacity pro nouzové ubytování;
• zabezpečení výpomoci obcím k zajištění nouzového přežití obyvatel;
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• příprava a výcvik Panelu.

Pomáháme společně

Panel NNO Jihomoravského kraje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Český červený kříž – oblastní spolek Brno;
Český červený kříž – oblastní spolek Blansko;
VZS Brno – město;
VZS ČČK Blansko;
VZS ČČK Brno – střed;
VZS ČČK Nové Mlýny;
Krajské Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska;
Moravská hasičská jednota;
Jihomoravská brigáda Svazu záchranných brigád kynologů ČR;
Sirius;
Horse Emergency;
Rádio „R“;
Aktivní záloha Krajského vojenského velitelství;
AIDED, z.s.;
ADRA, Člověk v tísni, Armáda spásy.
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Český červený kříž
- oblastní spolek Brno - město;
- oblastní spolek Blansko.
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Pomáháme společně

Panel NNO Jihomoravského kraje
Český červený kříž plní tyto úkoly:
- působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva;
- poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;
- poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby.
Humanitární jednotka – velitel + 21 členů s úkolem:
- první pomoc předlékařská;
- ošetřovatelská péče;
- pomoc při evakuaci;
- při nouzovém stravování;
- zajištění ošacení a ubytování;
- pomoc při prevenci epidemií;
- zdravotní výchova;
- psychosociální pomoc.
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AIDED, z.s.
nezávislé charitativně-ekologické sdružení
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Pomáháme společně

Panel NNO Jihomoravského kraje
AIDED, z.s.:
- pomoc lidem v nouzi;
- pomoc k ochraně přírody;
- zajišťuje regionální rozvoj a pomáhá vývoji občanské společnosti.

AIDED z.s. znamená vzájemnou pomoc, na které se může podílet každý. .
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Vodní záchranná služba
- místní skupina Blansko;
- místní skupina Brno - střed;
- místní skupina Nové Mlýny;
- místní skupina Brno - město.
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Pomáháme společně

Panel NNO Jihomoravského kraje
Vodní záchranná služba ČČK má čtyři hlavní pilíře své činnosti:
- záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na
otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti;
- zajišťování bezpečnosti v aquaparcích, bazénech a koupalištích;
- komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na typy
vodního prostředí;
- aktivní součást IZS.
Odřad VZS Jihomoravského kraje
- zdravotnické družstvo:
* evakuace skupiny 90 osob z LDN;
* poskytování první pomoci při zranění;
- technické družstvo:
* likvidační práce následků povodně;
* sanace zasažených studní.
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Pomáháme společně

Panel NNO Jihomoravského kraje
Odřad VZS Jihomoravského kraje

Rychlý záchranný automobil
RZA MAZDA BT-50 4x4

Vozidlo logistické podpory
podvozek LIAZ 4x4 DAKAR

Přívěs logistického zajištění

Zdravotnické vozidlo s výbavou
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Dobrovolní hasiči
- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska;
- Moravská hasičská jednota.
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Pomáháme společně

Panel NNO Jihomoravského kraje
Dobrovolní hasiči:
- pomoc při odstraňování následků mimořádných událostí;
- plnění úkolů ochrany obyvatelstva;
- propagace a preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany,
krizového řízení a ochrany obyvatelstva;
- spolupráce s ostatními občanskými sdruženími působícími v oblasti
požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva;
- pomoc HZS ČR při zajištění odborné přípravy členů jednotek SDH měst a
obcí;
- příprava dětí a mládeže pro činnosti v jednotkách SDH měst a obcí;
- pořádání odborných konferencí pro členy jednotek SDH měst a obcí;
- pořádání soutěží v požárním sportu ve všech věkových kategoriích.
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Rescue animals
- Jihomoravská brigáda svazu záchranných
brigád kynologů;
- Horse Emergency;
- Sirius.
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Pomáháme společně

Panel NNO Jihomoravského kraje
Horse emergency
- vyproštění zvířete z nebezpečné situace;
- odborná první pomoc na místě události;
- stabilizace a převoz pacienta s odbornou posádkou;
- předání na příjmu veterinární kliniky;
- pomoc při evakuaci hospodářských zvířat při krizových situacích.
Kynologická brigáda
- vyhledávání osob při mimořádných
událostech a krizových situacích;
- propátrávání terénu a hledání osob na místě události;
- pomoc při evakuaci ohrožených domácích zvířat;
- péče o evakuovaná domácí zvířata.
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Pomáháme společně

Panel NNO Jihomoravského kraje
Sirius, z.s.
- výcvik záchranných psů;
- vzdělávání a zvyšování informovanosti širší veřejnosti o možnosti
využití psů při záchraně lidských životů;
- akce pro děti a mládež ve školách, volnočasových zařízeních a dětských
táborech;
- akce se zábavnou formou vedoucí ke správnému chování a úctě ke
zvířatům a ukazujeme, že psi nejsou jen hračka, ale pomocníci, kteří
dokáží zachránit lidský život.
Pro širší veřejnost připravují kulturní akce, kde představují výcvik a využití
záchranných psů.
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Připravené síly - ready forces
- dobrovolné aktivní zálohy.
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Pomáháme společně

Panel NNO Jihomoravského kraje
Dobrovolná aktivní záloha
- rychlá aktivace, výstroj do terénu, organizovanost velení;
- schopnost samostatné činnost v postižené oblasti;
- spolupráce při ochraně obyvatel při živelných pohromách a katastrofách,
- pomoc při odstraňování následků mimořádných událostí;
- součinnost s organizacemi při dodávce poskytnuté humanitární pomoci;
- příprava velitelských struktur pro zasazení Týmu Morava;
- součinnost při výcviku a přípravě složek Panelu NNO.
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Mediální podpora - media support
- Rádio „R“.
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Pomáháme společně

Panel NNO Jihomoravského kraje
Rádio R
- hudba se zaměřením na folk a country;
- informační servis o aktuálním dění v obcích regionu;
- činnost v Panelu nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje;
- spolupráce s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje;
- spolupráce s Českým červeným křížem;
- spolupráce s vodními záchrannými službami.
Pravidelnými hosty ve studiu jsou hasiči, záchranáři a starostové obcí.
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Pomáháme společně
V roce 2015 byly z rozpočtu Jihomoravského kraje vynaloženy tyto finanční prostředky
P.č.

1.

2.

Název finančního zabezpečení

Zajištění havarijní a krizové připravenosti

Zásahy a cvičení složek IZS

3.

Pracoviště krizového štábu

4.

Výdaje spojené s povodněmi

5.

Dotace jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí

6.

Dotace pro sdružení dobrovolných hasičů

7.

Dotace vodní záchranné službě

Rozpočet
plánováno
čerpáno
plánováno
čerpáno

Částka
2.000.000,- Kč
422.607,- Kč
6.343.900,- Kč
5.218.124,43 Kč

plánováno

800.000,- Kč

čerpáno

419.500,- Kč

plánováno

17.002.000,- Kč

čerpáno

16.250.153,- Kč

plánováno

51.500.000,- Kč

čerpáno

50.854.000,- Kč

plánováno

4.380.000,- Kč

čerpáno

3.550.000,- Kč

plánováno

2.000.000,- Kč

čerpáno

2.000.000,- Kč
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Pomáháme společně
V roce 2015 byly z rozpočtu Jihomoravského kraje vynaloženy tyto finanční prostředky
P.č.
8.

Název finančního zabezpečení
Dotace Panelu NNO JMK

9.

Dotace profesionálním složkám IZS

10.

Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje
v případě ekologických a přírodních katastrof
Celkem

Rozpočet
plánováno
čerpáno

Částka
1.000.000,- Kč
920.000,- Kč

plánováno

22.000.000,- Kč

čerpáno

15.000.000,- Kč

plánováno

7.023.000,- Kč

čerpáno

0,- Kč

plánováno

114.042.900,- Kč

čerpáno

92.214.884,43 Kč

Z á v ě r: Výše vynaložených finančních prostředků zcela pokrývá potřeby financování
přípravy Jihomoravského kraje na mimořádné události a krizové situace
v roce 2015.
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Pomáháme společně
Na rok 2016 je v rozpočtu Jihomoravského kraje navrženo:
P.č.

Název finančního zabezpečení

Částka

1.

Zajištění havarijní a krizové připravenosti

2.000.000,- Kč

2.

Zásahy a cvičení složek IZS

11.000.000,- Kč

3.

Pracoviště krizového štábu

500.000,- Kč

4.

Dotace jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí

50.000.000,- Kč

5.

Dotace pro sdružení dobrovolných hasičů

1.500.000,- Kč

6.

Dotace vodní záchranné službě

2.000.000,- Kč

7.

Dotace pro Panel NNO JMK

1.000.000.,- Kč

8.

Dotace profesionálním složkám IZS
Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických a
přírodních katastrof

15.000.000,- Kč

Celkem

103.000.000,- Kč

9.

20.000.000,- Kč

Z á v ě r: Výše navržených finančních prostředků zcela pokrývá potřeby financování přípravy
Jihomoravského kraje na mimořádné události a krizové situace v roce 2016.
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Pomáháme společně
Mezinárodní taktické cvičení složek IZS krajů a dobrovolnických týmů - partnerů projektu
„SAVE.regions“ „SANITKA 2015“ v souladu:
 Plánem cvičení orgánů krizového řízení a složek Integrovaného záchranného systému
Jihomoravského kraje na rok 2015;
 Plánem provedení Mezinárodního taktického cvičení složek IZS krajů a dobrovolnických
týmů - partnerů projektu „SAVE.regions“ „SANITKA 2015“;
 Smlouvou mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při
katastrofách nebo velkých haváriích;
 Dohodou o spolupráci mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravský,
Jihočeský a Vysočina.
TERMÍN TAKTICKÉHO CVIČENÍ - 3. června 2015
HLAVNÍ ORGANIZÁTOR A GARANT CVIČENÍ - Jihomoravský kraj
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Pomáháme společně
TÉMA TAKTICKÉHO CVIČENÍ

Příprava složek IZS a dobrovolnických týmů na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací
při mimořádné události – rozsáhlé dopravní nehodě s velkým počtem zraněných osob.
ÚČASTNÍCI TAKTICKÉHO CVIČENÍ
-

-

Jihomoravský kraj;
Dolní Rakousko;
Kraj Vysočina;
Jihočeský kraj;
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.;
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, p.o.;
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje;
Partneři mezinárodního projektu „SAVE.regions“:
* Červený kříž Rakouska;
* Diecézní charita Brno;
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje;
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje;
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina;
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje;
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vratěnín;
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Uherčice;
ÖAMTC – Christophorus Flugrettungsverein Notruf Niederösterreich;
ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.;
Panel nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje.
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Pomáháme společně
MÍSTO PROVEDENÍ TAKTICKÉHO CVIČENÍ

Vratěnín – v blízkosti přechodu státní hranice České republiky s Rakouskou republikou
NÁMĚT TAKTICKÉHO CVIČENÍ
V 10:20 hodin vznikla v blízkosti mezinárodního přechodu státní hranice České republiky
s Rakouskou republikou vážná dopravní nehoda dvou dodávkových vozidel s českými
a rakouskými registračními značkami s větší skupinou cyklistů na organizované projížďce českého
a rakouského „Cycling Club“. V jejím důsledku došlo ke zranění velkého počtu osob (včetně smrtelného).
Dopravní nehoda zablokovala silnici v obou směrech.
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Pomáháme společně
Zdravotnické záchranné služby krajů a Červený kříž Rakouska

-

zapojeno 42 zdravotníků – cvičících, včetně kolegů z Rakouského červeného kříže;

-

zásah na místě trval 66 minut;

-

odsun prvního pacienta byl zahájen po 32 minutách - velmi dobře zvládnuté;

-

zahájení úzké komunikace a praktické spolupráce týmů ČR a Dolního Rakouska.

Stanovené úkoly byly zdravotnickými záchrannými službami krajů a Červeným křížem Rakouska
splněny.
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Pomáháme společně
Jednotky požární ochrany hasičských záchranných sborů krajů a jednotky dobrovolných hasičů obcí

-

celkově zapojeno 60 hasičů;

-

zapojení leteckých záchranářů;

-

spolupráce tlumočnice z Krajského operačního a informačního střediska HZS JMK;

-

přívěs ZZS JMK na hromadná neštěstí technikou HZS z Požární stanice Znojmo;

-

řešení nezvyklých situací, které vyplývaly z velkého počtu zraněných osob.

Stanovené úkoly byly jednotkami požární ochrany hasičských záchranných sborů krajů a jednotkami
dobrovolných hasičů obcí splněny.
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Pomáháme společně
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje a Letecká služba Policie České republiky

-

zapojeno 11 policistů;

-

jazyková odlišnost se negativně neprojevila;

-

využívána znalost německého jazyka u policistů;

-

využíti policisté rakouské policie ve smíšené hlídce Dopravního inspektorátu PČR Znojmo;

-

ověřena schopnost spolupráce a koordinace složek IZS a záchranných týmů z Rakouské republiky.

Stanovené úkoly byly Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a Leteckou službou Policie
České republiky splněny.
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Pomáháme společně
Diecézní charita Brno a partneři mezinárodního projektu „SAVE.regions“

-

20 dobrovolníků, kteří sloužili jako figuranti;

-

zapojeni tři členové charity jako tým;

-

poskytování psychosociální pomoci;

-

shromáždění zraněných, navázání kontaktu s lehce zraněnými osobami.

Stanovené úkoly byly Diecézní charitou Brno a partnery mezinárodního projektu „SAVE.regions“
splněny.
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Pomáháme společně
Panel nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

-

maskování celkem třiceti figurantů (z toho 10 figurantů z Rakouska);

-

namaskováno celkem 16 osob a 14 cyklistů;

-

humanitární jednotka je připravena po materiální i personální stránce.

Stanovené úkoly byly Panelem nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje splněny.
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Pomáháme společně
Celkový závěr

-

cvičení se zúčastnilo celkem 152 cvičících z 14 jednotek složek IZS krajů a organizací;

-

zúčastněné složky a orgány prokázaly připravenost na řešení mimořádné události tohoto typu;

-

nedošlo k žádnému selhání při plnění stanovených úkolů;

-

velitelé a zástupci složek IZS a ostatních subjektů plnili naplánované úkoly a dokázali dobře reagovat
na neplánované situace;

-

operační střediska spolupracovala navzájem bez problémů;

-

činnost Panelu NNO Jihomoravského kraje byla na velmi dobré úrovni a všechny úkoly byly splněny.

Připravený scénář dopravní nehody a maskování figurantů byly velice blízké reálné situaci, což
u všech zasahujících vyvolávalo představu o skutečné události.
Cvičení přispělo k prohloubení znalostí a praktických dovedností všech zasahujících příslušníků složek IZS.
Při cvičení taktéž došlo ke zlepšení koordinace jednotlivých činností složek IZS a k prohloubení jejich
vzájemné spolupráce.
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Pomáháme společně
Na závěr cvičení hejtman Jihomoravského kraje předal všem cvičícím subjektům písemná poděkování
za aktivní účast a vzorné splnění úkolů na Mezinárodním taktickém cvičení složek integrovaných
záchranných systémů krajů a dobrovolnických týmů „SAVE.regions“ „SANITKA 2015“.
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Pomáháme společně
Odborná konference k dobrovolnictví a spolupráci
nejen při mimořádných událostech

