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ZÁKLADNÍ DATAZÁKLADNÍ DATA

•• 24.6.2009 večer 24.6.2009 večer –– Přívalová průtrž nad NovojičínskemPřívalová průtrž nad Novojičínskem
•• Rozvodnění místních tokůRozvodnění místních toků
•• Zasažena řada obcí, nejvíce:Zasažena řada obcí, nejvíce:

-- Jeseník nad OdrouJeseník nad Odrou
-- N.J., část ŽilinaN.J., část Žilina
-- ŽivoticeŽivotice
-- Kunín…Kunín…

•• Zapojují se složky IZSZapojují se složky IZS
•• Přerušeny příjezdové komunikacePřerušeny příjezdové komunikace
•• První zprávy o mrtvých a zraněnýchPrvní zprávy o mrtvých a zraněných



SITUACE ZÁCHRANNÉ SLUŽBYSITUACE ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

•• První volání o velké vodě v 19. hodinPrvní volání o velké vodě v 19. hodin
•• Postupně další hlášené událostiPostupně další hlášené události
•• Do rána dvě desítky zásahůDo rána dvě desítky zásahů
•• Během večeraBěhem večera

-- výpadek el. prouduvýpadek el. proudu
-- zaplavení prostor ZZSzaplavení prostor ZZS
-- selhání záložních zdrojůselhání záložních zdrojů

•• Stovky hovorůStovky hovorů
•• Výpadky mobilních sítíVýpadky mobilních sítí



ZÁSAHY ZÁCHRANÁŘŮZÁSAHY ZÁCHRANÁŘŮ
•• V zaplavených místech celá škála postižení:V zaplavených místech celá škála postižení:

-- případy tonutípřípady tonutí
-- stavy podchlazenístavy podchlazení
-- oběhové obtížeoběhové obtíže
-- srdeční selhánísrdeční selhání
-- různé úrazyrůzné úrazy
-- epileptické záchvatyepileptické záchvaty
……

•• Posádky permanentně v terénuPosádky permanentně v terénu
•• Nemožnost návratu na základnu Nemožnost návratu na základnu 



NEJTĚŽŠÍ ZÁSAHY: VEČERNEJTĚŽŠÍ ZÁSAHY: VEČER

•• Ve 21.40 ZZS volána k utonulé ženě Ve 21.40 ZZS volána k utonulé ženě –– N.J. ŽilinaN.J. Žilina
•• Svědkové se pokouší postižené pomociSvědkové se pokouší postižené pomoci
•• Operátorka instruuje ke KPROperátorka instruuje ke KPR
•• Vzdálenost cca 2,5 kmVzdálenost cca 2,5 km

•• Laická KPR přes 30 minut   Laická KPR přes 30 minut   
•• Posádka ZZS na místě 22.10Posádka ZZS na místě 22.10
•• Pokračující odborná KPCRPokračující odborná KPCR
•• Pacientka umíráPacientka umírá
•• Vozidlo ZZS uvízloVozidlo ZZS uvízlo



NEJTĚŽŠÍ ZÁSAHY: NOCNEJTĚŽŠÍ ZÁSAHY: NOC

•• Kunín: starší muž, selhání vitálních funkcíKunín: starší muž, selhání vitálních funkcí
–– Posádka RLP se na místo nedostala (5 km); najeto 72 kmPosádka RLP se na místo nedostala (5 km); najeto 72 km
–– Hasiči s těžkou technikou, KPR Hasiči s těžkou technikou, KPR 
–– Tatrou do nemocniceTatrou do nemocnice
–– Kontinuální KPR, exitusKontinuální KPR, exitus

•• Kunín: rodící žena v OAKunín: rodící žena v OA

•• Bernartice n.O.: žena, bezvědomíBernartice n.O.: žena, bezvědomí
-- KPR hasičiKPR hasiči
-- Dojezd ZZS přes 20 min.Dojezd ZZS přes 20 min.
-- KPCR 30 min., neúspěšnáKPCR 30 min., neúspěšná
-- ExitusExitus



JESENÍK NAD ODROUJESENÍK NAD ODROU

•• Říčka LuhaŘíčka Luha
-- ze šíře 2m a hloubky 50 cmze šíře 2m a hloubky 50 cm
během chvíle živelběhem chvíle živel
-- šíře 300m a hloubky až 3m    šíře 300m a hloubky až 3m    

•• Do rána 25.6. ošetřeno Do rána 25.6. ošetřeno >> 10 pacientů10 pacientů
•• Přiváženi HZS x posádky ZZS převáženy k postiženýmPřiváženi HZS x posádky ZZS převáženy k postiženým
•• Značný zmatek, falešná voláníZnačný zmatek, falešná volání
•• Největší koncentrace zemřelých Největší koncentrace zemřelých –– 4 oběti4 oběti



POVOLÁN PSYCHOLOG ZZSPOVOLÁN PSYCHOLOG ZZS

•• Povolává HZS před 22. hodinouPovolává HZS před 22. hodinou
•• Úkol: Domov pro seniory N.J.Úkol: Domov pro seniory N.J.
•• Problémový příjezd do oblastiProblémový příjezd do oblasti

•• Nelze: Kunín ani ŽilinaNelze: Kunín ani Žilina
•• Přesun: Jeseník n.O., kde Přesun: Jeseník n.O., kde 

-- mrtví a zraněnímrtví a zranění
-- pohřešovanípohřešovaní



V JESENÍKU N.O.V JESENÍKU N.O.

•• Od půlnoci do 13.30 dalšího dneOd půlnoci do 13.30 dalšího dne

•• Obec rozdělená vodou Obec rozdělená vodou 

•• Přetížení mobilních sítíPřetížení mobilních sítí

•• Nedostupná místa v obciNedostupná místa v obci

•• Těžká technikaTěžká technika

•• Individuální psychosoc. práceIndividuální psychosoc. práce

•• V prvních hodinách nelze organizovatV prvních hodinách nelze organizovat



PŘÍBĚH I.PŘÍBĚH I.

•• Zoufalá matka hledá své dvě dětiZoufalá matka hledá své dvě děti
•• Cca  0.30 hodinCca  0.30 hodin
•• Pohybuje se mezi zasahujícímiPohybuje se mezi zasahujícími
•• Děti údajně v zaplaveném RDDěti údajně v zaplaveném RD
•• Nelze ani těžkou technikouNelze ani těžkou technikou
•• Domáhá se přístupu s HZSDomáhá se přístupu s HZS
•• Prakticky neuklidnitelnáPrakticky neuklidnitelná
•• Pátrání, nedobré vyhlídkyPátrání, nedobré vyhlídky

•• Děti nad ránem objeveny v pořádkuDěti nad ránem objeveny v pořádku



PŘÍBĚH II.PŘÍBĚH II.
•• Na žádost PČR k mladé ženěNa žádost PČR k mladé ženě
•• Postrádá rodiče a dalšího příbuzného Postrádá rodiče a dalšího příbuzného 
•• Přeprava Tatrou HZS přes voduPřeprava Tatrou HZS přes vodu
•• Telefonát s matkouTelefonát s matkou

-- dům rodičů zaplavendům rodičů zaplaven
-- matka utekla do patramatka utekla do patra
-- dva muži zůstali doledva muži zůstali dole

•• V kontaktu asi tři hodinyV kontaktu asi tři hodiny
•• Nejistota, bezmoc, neklidNejistota, bezmoc, neklid
•• Matka evakuována HZSMatka evakuována HZS
•• Potvrzena dvě úmrtíPotvrzena dvě úmrtí



PŘÍBĚH III.PŘÍBĚH III.
•• Evakuovaná ženaEvakuovaná žena

•• Časně ráno přivezena HZSČasně ráno přivezena HZS

•• Zraněná, akutní stres. reakceZraněná, akutní stres. reakce

•• Na žádost posádky RZPNa žádost posádky RZP

•• Od večera v zaplaveném RDOd večera v zaplaveném RD

•• Pomoc manželoviPomoc manželovi

•• Opakovaná zkušenost Opakovaná zkušenost 



DALŠÍ ÚKOLYDALŠÍ ÚKOLY
•• Plánování další psychosociální pomociPlánování další psychosociální pomoci

•• Informování týmu PIP HZS, KCOInformování týmu PIP HZS, KCO

•• Zjišťování rozsahu katastrofy  Zjišťování rozsahu katastrofy  

•• Informování mediíInformování medií

•• Kontakty se zasaženými na MÚKontakty se zasaženými na MÚ

•• Spolupráce s místní samosprávouSpolupráce s místní samosprávou

•• Předání kontaktů a poznatků PIP HZSPředání kontaktů a poznatků PIP HZS



ZASAŽENÍ ZASAŽENÍ -- PRVNÍ HODINYPRVNÍ HODINY

•• Počáteční chaosPočáteční chaos

•• Navazování vzájemných kontaktů, sdílení příběhů Navazování vzájemných kontaktů, sdílení příběhů 

•• Problém s umístěním zasaženýchProblém s umístěním zasažených

•• Povodňová centra Povodňová centra –– JeseníkJeseník

•• Role alkoholu   Role alkoholu   



ZÁSAHY ZZS ZÁSAHY ZZS -- SHRNUTÍSHRNUTÍ

•• Déledobě zvýšený výskyt zásahů v oblastiDéledobě zvýšený výskyt zásahů v oblasti
•• Během povodní a do týdne celkem cca 60 událostíBěhem povodní a do týdne celkem cca 60 událostí
•• Pravděpodobná či evidentní souvislost s povodněmiPravděpodobná či evidentní souvislost s povodněmi
•• K čemu:K čemu:

-- úrazy při odklízeníúrazy při odklízení
-- zažívací obtížezažívací obtíže
-- epi paroxyepi paroxy
-- psychosomaticképsychosomatické
-- stresové reakcestresové reakce



DĚKUJIDĚKUJI
ZA POZORNOSTZA POZORNOST


