
MUDr. Pavel HRDLIČKAMUDr. Pavel HRDLIČKA
Náměstek útvaru krizového řízeníNáměstek útvaru krizového řízení

Zdravotnické záchranné službyZdravotnické záchranné služby
Plzeňského krajePlzeňského kraje

Zdravotnický zásah na Zdravotnický zásah na 
CzechTekuCzechTeku 20052005



ÚvodÚvod
nn V 90.letech min. století dochází k otevření hranic, V 90.letech min. století dochází k otevření hranic, 

nastává volná migrace zboží, kultury i osob. nastává volná migrace zboží, kultury i osob. 
nn Do obliby se dostávají masové hudební akce typu Do obliby se dostávají masové hudební akce typu 

„„openopen airair“, příznivci “, příznivci technatechna začínají vyhledávat začínají vyhledávat 
lokality ve východní Evropě lokality ve východní Evropě –– nízké náklady, nízké náklady, 
nedokonalá legislativa. Zajímavými se stávají lokality nedokonalá legislativa. Zajímavými se stávají lokality 
Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje --
relativně neprůmyslové oblasti se zachovalou relativně neprůmyslové oblasti se zachovalou 
přírodou, blízko západních hranic.přírodou, blízko západních hranic.



ÚvodÚvod
nn Jedním z těchto akcí je i Jedním z těchto akcí je i „„CzechTekCzechTek 2005“  u  obce 2005“  u  obce 

Mlýnec na TachovskuMlýnec na Tachovsku, který se stal milníkem v , který se stal milníkem v 
historii historii technatechna, jenž otřásl základy demokratického , jenž otřásl základy demokratického 
státu a politickou scénou v ČR a stal se historickým státu a politickou scénou v ČR a stal se historickým 
průlomem této kultury do podvědomí občanů ČR. průlomem této kultury do podvědomí občanů ČR. 

nn Během této technoparty došlo ke konfrontaci na jedné Během této technoparty došlo ke konfrontaci na jedné 
straně lidských práv a svobod, na druhé straně pak straně lidských práv a svobod, na druhé straně pak 
dodržování legislativy svrchovaného státu, ctění dodržování legislativy svrchovaného státu, ctění 
ochrany vlastnického práva a dodržování veřejného ochrany vlastnického práva a dodržování veřejného 
pořádku, jejichž porušování vyústilo ve střet účastníků pořádku, jejichž porušování vyústilo ve střet účastníků 
technoparty a výkonných složek státní správy a technoparty a výkonných složek státní správy a 
samosprávy. samosprávy. 



ČČasový sled událostíasový sled událostí
ČČtvrtek 28.7.2005tvrtek 28.7.2005
nn První upřesňující zprávy o místě konaní technoparty První upřesňující zprávy o místě konaní technoparty 

CzechTekCzechTek 2005 2005 –– louka louka u  obce  Mlýnec  na  u  obce  Mlýnec  na  
Tachovsku, sjezd na Tachovsku, sjezd na 136 km dálnice D5.136 km dálnice D5.

nn Informovány složky IZS, stav pohotovosti.Informovány složky IZS, stav pohotovosti.
nn Zvýšená koncentrace příznivců Zvýšená koncentrace příznivců technatechna v krajském v krajském 

městě Plzeň, cca 60 km od předpokládaného místa městě Plzeň, cca 60 km od předpokládaného místa 
konání konání CzechTekuCzechTeku..







ČČasový sled událostíasový sled událostí
Pátek 29.7.2005Pátek 29.7.2005
nn 7:00 hod.: OŘ PČR Tachov svolává krizový štáb 7:00 hod.: OŘ PČR Tachov svolává krizový štáb –– za za 

ZZSPk je přítomen MUDr. J.ZZSPk je přítomen MUDr. J.LojdaLojda
nn 11:10 hod.: MUDr. J.11:10 hod.: MUDr. J.LojdaLojda společně s vedoucím společně s vedoucím 

dopravy ZZSPk přijíždí na místo konání dopravy ZZSPk přijíždí na místo konání CzechTekuCzechTeku. . 
Je povolána posádka RZP Planá a budován tábor IZS.Je povolána posádka RZP Planá a budován tábor IZS.

nn PČR blokuje dálnici D5, brání účastníkům sjet na PČR blokuje dálnici D5, brání účastníkům sjet na 
přilehlou louku, kolabuje provoz na dálnici.přilehlou louku, kolabuje provoz na dálnici.
Kolem poledne první ošetření napadeného příslušníka Kolem poledne první ošetření napadeného příslušníka 
PČR /poranění palce ruky/. PČR /poranění palce ruky/. 



















ČČasový sled událostíasový sled událostí
Pátek 29.7.2005Pátek 29.7.2005
nn 16:00 hod.: Na místo události přijíždí posádka RZP 16:00 hod.: Na místo události přijíždí posádka RZP 

PlzeňPlzeň--město k navýšení zdravotnického materiálu a město k navýšení zdravotnického materiálu a 
léků.léků.

nn 17:00 hod.: Ve spolupráci s17:00 hod.: Ve spolupráci s HZS je dokončeno HZS je dokončeno 
vybudování zdravotnického tábora /stany, polní vybudování zdravotnického tábora /stany, polní 
nosítka, deky, připojení vozidel na zdroj el. energie nosítka, deky, připojení vozidel na zdroj el. energie --
agregáty HZS/. agregáty HZS/. 
2 zdravotnická vozidla jsou určena jako2 zdravotnická vozidla jsou určena jako pevné pevné 
stanoviště, je vytvořen rozpis a režim střídajících se  stanoviště, je vytvořen rozpis a režim střídajících se  
posádek třetím záložním vozidlem.posádek třetím záložním vozidlem.



ČČasový sled událostíasový sled událostí

Pátek 29.7.2005Pátek 29.7.2005
nn Na LSPP vNa LSPP v Boru u Tachova v záloze vedoucí lékař Boru u Tachova v záloze vedoucí lékař 

oblasti Tachov MUDr. K.Lysý.oblasti Tachov MUDr. K.Lysý.
nn Tento den je ošetřeno pouze pár lehčích poranění  Tento den je ošetřeno pouze pár lehčích poranění  

/drobné řezné rány, /drobné řezné rány, kontuzekontuze a  distorze, kolapsy a  distorze, kolapsy 
apod./.apod./.



ČČasový sled událostíasový sled událostí

Sobota 30.7.2005Sobota 30.7.2005
nn 1:30 hod.: Účastníci technoparty zesilují tlak, 1:30 hod.: Účastníci technoparty zesilují tlak, 

prolamují blokádu a vnikají na louku všemi prolamují blokádu a vnikají na louku všemi 
prostředky prostředky -- rozebráním svodidel a pletiva na rozebráním svodidel a pletiva na 
dálničním tělese, nájezdy vozidel přes přilehlý les.dálničním tělese, nájezdy vozidel přes přilehlý les.

nn Jejich vozidla blokují neprodyšně  veškeré přístupové Jejich vozidla blokují neprodyšně  veškeré přístupové 
cesty, policie pouští do  tábora pouze pěší účastníky, cesty, policie pouští do  tábora pouze pěší účastníky, 
kteří se pohybují i po dálnici za provozu. kteří se pohybují i po dálnici za provozu. 



ČČasový sled událostíasový sled událostí
Sobota 30.7.2005Sobota 30.7.2005
nn 7:00 hod.: Prostor pro konání akce 7:00 hod.: Prostor pro konání akce CzechTekCzechTek je je 

zaplněn cca 3000 tisíci účastníky.zaplněn cca 3000 tisíci účastníky.
nn Během dopoledních a odpoledních hodin do prostoru Během dopoledních a odpoledních hodin do prostoru 

konání akce proudí další davy lidí. PČR opakovaně konání akce proudí další davy lidí. PČR opakovaně 
vyzývá k ukončení nepovolené akce, dochází  k vyzývá k ukončení nepovolené akce, dochází  k 
drobným potyčkám mezi příslušníky PČR a účastníky drobným potyčkám mezi příslušníky PČR a účastníky 
technoparty.technoparty.

nn 16.00 hod.: Poslední výzva PČR k účastníkům 16.00 hod.: Poslední výzva PČR k účastníkům 
CzechTekuCzechTeku k ukončení akce, k ukončení akce, v té době se nachází na v té době se nachází na 
louce cca 5000 lidí.louce cca 5000 lidí.









ČČasový sled událostíasový sled událostí
Sobota 30.7.2005Sobota 30.7.2005

nn 16:30 hod.: PČR zahajuje 16:30 hod.: PČR zahajuje první první 
koordinovaný masový útok koordinovaný masový útok 
těžkooděncůtěžkooděnců, v rojnici vytlačují , v rojnici vytlačují 
účastníky technoparty za pomoci účastníky technoparty za pomoci 
vodních děl, dochází k fyzickému vodních děl, dochází k fyzickému 
kontaktu mezi oběma stranami.....kontaktu mezi oběma stranami.....















ČČasový sled událostíasový sled událostí
Sobota 30.7.2005Sobota 30.7.2005
nn 17:48 hod.: MUDr. J.17:48 hod.: MUDr. J.LojdaLojda žádá ZOS ZZSPk, aby se žádá ZOS ZZSPk, aby se 

na místo dostavil ze zálohy MUDr. K.Lysý zna místo dostavil ze zálohy MUDr. K.Lysý z Boru u Boru u 
Tachova, dále žádá event. o posily z Plzně.Tachova, dále žádá event. o posily z Plzně.

nn 17:56 hod.: Vzhledem k velkému nepoměru množství 17:56 hod.: Vzhledem k velkému nepoměru množství 
zraněných na obou stranách a přítomných zraněných na obou stranách a přítomných 
zdravotnických sil a prostředků povolává MUDr. zdravotnických sil a prostředků povolává MUDr. 
J.J.LojdaLojda na místo události veškeré dostupné na místo události veškeré dostupné 
zdravotnické prostředky.zdravotnické prostředky.



ČČasový sled událostíasový sled událostí
Sobota 30.7.2005Sobota 30.7.2005
nn 17:58 hod.: ZOS aktivuje TP ZZSPK v I.stupni, 17:58 hod.: ZOS aktivuje TP ZZSPK v I.stupni, 

aktivaci sil a prostředků koordinuje MUDr.P.Hrdlička aktivaci sil a prostředků koordinuje MUDr.P.Hrdlička 
–– je pozastaven odchod zaměstnanců z ranní směny a je pozastaven odchod zaměstnanců z ranní směny a 
jsou předběžně informována nemocniční zařízení. jsou předběžně informována nemocniční zařízení. 
Na místo mimořádné události vyjíždí dalších 5 RLPNa místo mimořádné události vyjíždí dalších 5 RLP--
RZP vozidel ze stanoviště PlzeňRZP vozidel ze stanoviště Plzeň--Bory, včetně dvou Bory, včetně dvou 
vozidel vybavených pro hromadné neštěstí (pro 50 vozidel vybavených pro hromadné neštěstí (pro 50 
kriticky zraněných osob). kriticky zraněných osob). 
Dále 2 RLPDále 2 RLP--RZP vozidla z Plané, 1 ze Stříbra a 1 z RZP vozidla z Plané, 1 ze Stříbra a 1 z 
Tachova.Tachova.



ČČasový sled událostíasový sled událostí
Sobota 30.7.2005Sobota 30.7.2005
nn V rámci spolupráce v IZS jsou vyzvány nejbližší V rámci spolupráce v IZS jsou vyzvány nejbližší 

dopravní zdravotnické služby (DRNR) NEZDOS dopravní zdravotnické služby (DRNR) NEZDOS 
Planá /5 vozidel/ a SANITA J3 Stříbro /5 vozidel/.Planá /5 vozidel/ a SANITA J3 Stříbro /5 vozidel/.

nn Během přesunu sil a prostředků do místa technoparty Během přesunu sil a prostředků do místa technoparty 
MUDr. P. Hrdlička informuje vedoucího OKŘ KÚ MUDr. P. Hrdlička informuje vedoucího OKŘ KÚ 
PK (zároveň tajemník BR PK) Ing.PK (zároveň tajemník BR PK) Ing.ŘihoškaŘihoška a vedoucí a vedoucí 
OSVZ KÚ Bc.Kunešovou.OSVZ KÚ Bc.Kunešovou.

nn 19:08 hod.: Zasahuje na místě LZS Líně (těžce 19:08 hod.: Zasahuje na místě LZS Líně (těžce 
zraněný policista zraněný policista –– úraz páteře), odlet do VN Plzeň.úraz páteře), odlet do VN Plzeň.



ČČasový sled událostíasový sled událostí
Sobota 30.7.2005Sobota 30.7.2005
nn Po posílení zdravotnického personálu jsou určeny Po posílení zdravotnického personálu jsou určeny 
řídící osoby pro jednotlivé sekce :řídící osoby pro jednotlivé sekce :
-- MUDr. J.MUDr. J.LojdaLojda -- vedoucí lékař zásahu a zároveň   vedoucí lékař zásahu a zároveň   
ošetřující lékař v terénu,ošetřující lékař v terénu,
-- MUDr. P.Hrdlička MUDr. P.Hrdlička -- koordinátor a ošetřující lékař v koordinátor a ošetřující lékař v 
terénu, terénu, 
-- MUDr. K.Lysý MUDr. K.Lysý -- vedoucí lékař zdravot. tábora,vedoucí lékař zdravot. tábora,
-- MUDr. J.Růžička MUDr. J.Růžička -- lékař určený pro transporty těžce lékař určený pro transporty těžce 
zraněných,zraněných,
-- vedoucí dopravy V.Kovářík vedoucí dopravy V.Kovářík -- koordinátor vkoordinátor v táboře táboře 
IZS pro technické prostředky.IZS pro technické prostředky.



ČČasový sled událostíasový sled událostí
Sobota 30.7.2005Sobota 30.7.2005
nn Dochází k přetížení a selhání mobilní sítě GSM, ke Dochází k přetížení a selhání mobilní sítě GSM, ke 

komunikaci je určena celostátní zdravotnická frekvence komunikaci je určena celostátní zdravotnická frekvence 
74,725 MHz, včetně spojení s EMERGENCY FN 74,725 MHz, včetně spojení s EMERGENCY FN 
Lochotín. Na této frekvenci jsou řízena i vozidla DZS Lochotín. Na této frekvenci jsou řízena i vozidla DZS 
(DRNR) . Jako záloha slouží systém MATRA(DRNR) . Jako záloha slouží systém MATRA--PEGAS.PEGAS.

nn Ve vytvořeném zdravotnickém táboře probíhá Ve vytvořeném zdravotnickém táboře probíhá triagetriage a a 
ošetřování postižených (zraněných a intoxikovaných) ošetřování postižených (zraněných a intoxikovaných) 
ss jejich následným transportem do cílových ZZ. Lehká jejich následným transportem do cílových ZZ. Lehká 
zranění jsou ponechávána pod dohledem vzranění jsou ponechávána pod dohledem v táboře, po táboře, po 
určité době hromadně probíhá jejich transport sanitními určité době hromadně probíhá jejich transport sanitními 
vozidly do ZZ, transport je přes ZOS předem avizován.vozidly do ZZ, transport je přes ZOS předem avizován.



ČČasový sled událostíasový sled událostí
Sobota 30.7.2005Sobota 30.7.2005
nn Od 18:30 do 21:30 hod. jsou ošetřováni další zranění, Od 18:30 do 21:30 hod. jsou ošetřováni další zranění, 

mezi oběma tábory je „relativní klid zbraní“.mezi oběma tábory je „relativní klid zbraní“.
nn Mezi 21:30 až 21:45 hod. těsně před setměním Mezi 21:30 až 21:45 hod. těsně před setměním 

zahajuje PČR zahajuje PČR druhý koordinovaný masový útok druhý koordinovaný masový útok 
těžkooděncůtěžkooděnců. Na obou stranách jsou zranění a . Na obou stranách jsou zranění a 
zasažení slzným plynem, dochází k dalším ošetřením.zasažení slzným plynem, dochází k dalším ošetřením.

nn Účastníci technoparty jsou postupně vytlačeni z Účastníci technoparty jsou postupně vytlačeni z 
louky, rozdrobeni na malé skupinky, někteří ji raději louky, rozdrobeni na malé skupinky, někteří ji raději 
opouštějí.opouštějí.







ČČasový sled událostíasový sled událostí

Sobota 30.7.2005Sobota 30.7.2005
nn 23:50 hod.: akce je oficiálně ukončena. Nadále jsou 23:50 hod.: akce je oficiálně ukončena. Nadále jsou 

ošetřováni zejména příslušníci PČR.ošetřováni zejména příslušníci PČR.



ČČasový sled událostíasový sled událostí
Neděle 31.7.2005Neděle 31.7.2005
nn 6:00 hod.:  Na místě konání akce zůstává ještě 6:00 hod.:  Na místě konání akce zůstává ještě 

několik skupinek účastníků. Příjezdové komunikace několik skupinek účastníků. Příjezdové komunikace 
jsou stále neprůjezdné, vzhledem kjsou stále neprůjezdné, vzhledem k intenzivním intenzivním 
dešťovým srážkám je komplikovaný jediný dešťovým srážkám je komplikovaný jediný 
provizorní průjezd našich vozidel přes louku.                   provizorní průjezd našich vozidel přes louku.                   

nn 7:00 hod.: Probíhá střídání lékařů, je přivezen 7:00 hod.: Probíhá střídání lékařů, je přivezen 
zdravotnický materiál a léky pro doplnění zásob.zdravotnický materiál a léky pro doplnění zásob.

nn Během dopoledne je ošetřeno několik lehkých a Během dopoledne je ošetřeno několik lehkých a 
středně těžkých zranění zstředně těžkých zranění z nočního střetu.nočního střetu.



ČČasový sled událostíasový sled událostí

Neděle 31.7.2005Neděle 31.7.2005
nn 12:00 hod.: Odjíždí po domluvě s12:00 hod.: Odjíždí po domluvě s velitelem zásahu velitelem zásahu 

PČR  převážná část zdravotníků na jednotlivé PČR  převážná část zdravotníků na jednotlivé 
základny, na místě až do odvolání zůstává RZP základny, na místě až do odvolání zůstává RZP 
posádka Planá a sanitní vozidlo sposádka Planá a sanitní vozidlo s lékařem PČR.lékařem PČR.

nn 22:30 hod.: Po domluvě s22:30 hod.: Po domluvě s HZS a PČR odjíždí i HZS a PČR odjíždí i 
posádka RZP Planá na základnu. Mimořádná událost posádka RZP Planá na základnu. Mimořádná událost 
je pro ZZSPk je pro ZZSPk skončenaskončena..



SouhrnSouhrn
nn Po celou dobu konání Po celou dobu konání CzechTekuCzechTeku 2005 Zdravotnická 2005 Zdravotnická 

záchranná služba Plzeňského kraje (ZZSPk) záchranná služba Plzeňského kraje (ZZSPk) ošetřila ošetřila 
cca 100 osobcca 100 osob. . 

nn Z převážné části se jednalo o Z převážné části se jednalo o lehčí zranění či lehčí zranění či 
onemocněníonemocnění. Po jejich základním ošetření byli . Po jejich základním ošetření byli 
pacienti ponecháni přímo na místě v terénu nebo byli pacienti ponecháni přímo na místě v terénu nebo byli 
transportováni do zdravotnického tábora k dočasné transportováni do zdravotnického tábora k dočasné 
observaci, event. při nutnosti dalšího ošetření observaci, event. při nutnosti dalšího ošetření 
transportování do ZZ. transportování do ZZ. 



SouhrnSouhrn
nn Jednalo se o tyto lehká poranění či onemocnění : Jednalo se o tyto lehká poranění či onemocnění : 

a) nezpůsobená „brachiálním násilím“ a) nezpůsobená „brachiálním násilím“ 
(kontaktem pořádkových jednotek PČR a účastníků (kontaktem pořádkových jednotek PČR a účastníků 
technopártytechnopárty) ) –– epileptické záchvaty, lehčí intoxikace epileptické záchvaty, lehčí intoxikace 
alkoholem a drogami, alkoholem a drogami, exkoriaceexkoriace, , kontuzekontuze, řezné rány, , řezné rány, 
puchýře apod.puchýře apod.
b) způsobená při kontaktu pořádkových jednotek b) způsobená při kontaktu pořádkových jednotek 
PČR s účastníky technopartyPČR s účastníky technoparty –– exkoriaceexkoriace, tržné rány, , tržné rány, 
kontuzekontuze různých částí těla, subluxace či luxace, různých částí těla, subluxace či luxace, 
nadýchání a zasažení obličeje a očí slzným plynem nadýchání a zasažení obličeje a očí slzným plynem 
apod. apod. 







SouhrnSouhrn
nn Dále byl výskyt Dále byl výskyt středně těžkých a těžkých poraněnístředně těžkých a těžkých poranění

způsobených kontaktem pořádkových jednotek PČR s způsobených kontaktem pořádkových jednotek PČR s 
účastníky technoparty, zranění byli na obou stranách, účastníky technoparty, zranění byli na obou stranách, 
většinou transportováni do zdravotnických zařízení k většinou transportováni do zdravotnických zařízení k 
definitivnímu ošetření. definitivnímu ošetření. 

nn Pacienti byli směřováni do FN Plzeň, VN Plzeň, Pacienti byli směřováni do FN Plzeň, VN Plzeň, 
StodskéStodské nemocnice  a MěN nemocnice  a MěN MarMar. Lázně.. Lázně.



SouhrnSouhrn
Jednalo se o tyto zranění :Jednalo se o tyto zranění :
nn fraktury horních končetin,fraktury horních končetin,
nn fraktury obličejových částí hlavy fraktury obličejových částí hlavy –– zejména spodní zejména spodní 

čelisti a nosu,čelisti a nosu,
nn lehčí a středně těžké lehčí a středně těžké komocekomoce mozku s nebo bez mozku s nebo bez 

tržných ran hlavy,tržných ran hlavy,
nn 1x poranění oka u civilisty 1x poranění oka u civilisty -- tržná rána očního víčka tržná rána očního víčka 

se zhmožděním oka s poruchou vidění,se zhmožděním oka s poruchou vidění,
nn úraz páteře vrženým kamenem účastníkem úraz páteře vrženým kamenem účastníkem 

technoparty na policistu do oblasti nechráněné části technoparty na policistu do oblasti nechráněné části 
zad s následnou poruchou hybnosti dolních zad s následnou poruchou hybnosti dolních 
končetin, pacient transportován LZS do VN Plzeň.končetin, pacient transportován LZS do VN Plzeň.







SouhrnSouhrn
nn Celkem bylo transportováno pozemní cestou k Celkem bylo transportováno pozemní cestou k 

dalšímu ošetření do zdravotnických zařízení : dalšímu ošetření do zdravotnických zařízení : 34 34 
osobosob, z toho 26 civilistů a 8 příslušníků Policie ČR., z toho 26 civilistů a 8 příslušníků Policie ČR.

nn Je velice pravděpodobné, že některé osoby zejména z Je velice pravděpodobné, že některé osoby zejména z 
řad účastníků technoparty vůbec nevyhledali řad účastníků technoparty vůbec nevyhledali 
zdravotní ošetření v místě události, ale vyhledali jej s zdravotní ošetření v místě události, ale vyhledali jej s 
odstupem sami ve zdravotnických zařízeních, a to i odstupem sami ve zdravotnických zařízeních, a to i 
mimo Plzeňský kraj.mimo Plzeňský kraj.

nn Lze tedy oprávněně předpokládat, že celkový počet Lze tedy oprávněně předpokládat, že celkový počet 
zraněných osob byl vyšší než statistika ZZSPk.zraněných osob byl vyšší než statistika ZZSPk.



SouhrnSouhrn

Paralelně probíhající událostParalelně probíhající událost::

nn V  sobotu 30.7.2006 ve 4.17 hod. výjezd na dopravní V  sobotu 30.7.2006 ve 4.17 hod. výjezd na dopravní 
nehodu v obci Janov u Plané (13 km od obce nehodu v obci Janov u Plané (13 km od obce 
Mlýnec), sražený chodec kamionem Mlýnec), sražený chodec kamionem –– muž, r.1982, muž, r.1982, 
polytraumapolytrauma, neúspěšně resuscitován, , neúspěšně resuscitován, exitusexitus na místě na místě 
DN.DN.

nn Pravděpodobně se jednalo o osobu, která vystoupila z Pravděpodobně se jednalo o osobu, která vystoupila z 
vlaku a směřovala na akci vlaku a směřovala na akci CzechTekCzechTek..



Závěr I.Závěr I.
nn Následné dění okolo Následné dění okolo CzechTekuCzechTeku 2005 bylo 2005 bylo 

zpolitizováno. Bylo podáno několik trestných zpolitizováno. Bylo podáno několik trestných 
oznámení a podnětů k prošetření této události, dosud oznámení a podnětů k prošetření této události, dosud 
nebyla některá uzavřena.nebyla některá uzavřena.

nn Průběhem konání Průběhem konání CzechTekuCzechTeku se zabýval i se zabýval i 
ombudsman jako veřejný ochránce práv : Jeho závěr ombudsman jako veřejný ochránce práv : Jeho závěr 
byl, že uvedený zásah byl sice oprávněný, ale zcela  byl, že uvedený zásah byl sice oprávněný, ale zcela  
nepřiměřený. Dále uvedl ve své závěrečné zprávě, že nepřiměřený. Dále uvedl ve své závěrečné zprávě, že 
vidí pochybení jak na straně policie, tak ale i na vidí pochybení jak na straně policie, tak ale i na 
straně druhé. Policie zejména pochybila tím, že straně druhé. Policie zejména pochybila tím, že 
nevyužila všechny možnosti, jak situaci řešit bez nevyužila všechny možnosti, jak situaci řešit bez 
použití síly. použití síly. 



Závěr II.Závěr II.
nn Akce typu technoparty mají odlišný charakter a Akce typu technoparty mají odlišný charakter a 

průběh od jiných „běžných“ mimořádných událostí průběh od jiných „běžných“ mimořádných událostí 
(např. dopravních či průmyslových havárií), tím (např. dopravních či průmyslových havárií), tím 
vyžadují odlišný přístup a strategii.vyžadují odlišný přístup a strategii.

nn Odehrávají se často na rozsáhlém území v terénu, za Odehrávají se často na rozsáhlém území v terénu, za 
přítomnosti velké koncentrace lidí s nedostatečným přítomnosti velké koncentrace lidí s nedostatečným 
sociálním zázemím, akce jsou „časově neomezené“ sociálním zázemím, akce jsou „časově neomezené“ ––
většinou trvající několik dní. většinou trvající několik dní. 

nn Kromě poranění charakteru drobných řezných ran, Kromě poranění charakteru drobných řezných ran, 
pohmožděnin až po fraktury a pohmožděnin až po fraktury a komocekomoce mozku, mozku, 
převládají zejména intoxikace převládají zejména intoxikace –– alkoholem a alkoholem a 
psychotropními látkami.psychotropními látkami.

nn Minimální či žádná spolupráce organizátorů, někdy i Minimální či žádná spolupráce organizátorů, někdy i 
agresivita účastníků vůči záchranářům.agresivita účastníků vůči záchranářům.



Závěr III.Závěr III.

nn S těmito událostmi se v budoucnu musí dopředu S těmito událostmi se v budoucnu musí dopředu 
počítat, „rizikovými“ se stávají zejména období počítat, „rizikovými“ se stávají zejména období 
letních prázdnin, kdy vyvstává problém s letních prázdnin, kdy vyvstává problém s 
personálním zabezpečením personálním zabezpečením –– doba dovolených. doba dovolených. 

nn Je nutné se na ně v rámci možností dopředu připravit Je nutné se na ně v rámci možností dopředu připravit 
–– personálně, bez omezení standardního provozu, ale personálně, bez omezení standardního provozu, ale 
i materiálně, a tím eliminovat organizační potíže i materiálně, a tím eliminovat organizační potíže 
bezprostředně po vzniku této mimořádné události. bezprostředně po vzniku této mimořádné události. 
Štěstí totiž přeje připraveným !Štěstí totiž přeje připraveným !
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