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1. Základní termíny
Mimořádná událost (MU)
- například nehoda, havárie, …
- brzy lokalizována, stabilizována, NEeskaluje, časově krátká
- situaci vyřeší IZS
Krizový stav (Krize)
- různé katastrofy (přírodní, lidské apod.)
- MU překročila své udržitelné hranice: elevace, eskalace, kulminace
- většinou se vyhlašuje příslušný stav (nebezpečí, nouze, ohrožení státu)
- vyžaduje nejen stabilizaci, ale i následnou obnovu
Pomoc prvního sledu = jednotky IZS (HZS, ZZS, Policie) ve fázi Záchrany , Likvidace
škod
Druhosledová podpora (DP)= většinou NNO (ČČK, Adra, Člověk v tísni aj.) ve fázi
Likvidace a především Obnovy
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2. Modelové situace
Varianta A: Dopravní nehoda
ZÁCHRANA

LIKVIDACE

IZS

Varianta B: Výbuch plynu v činžovním domě, požár, evakuace
ZÁCHRANA

LIKVIDACE

IZS

OBNOVA

DP
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2. Modelové situace
Varianta C: Přírodní, technická, antropogenní katastrofa
ZÁCHRANA

LIKVIDACE

IZS

OBNOVA

DP

• 20% těžkých zranění, 20% lehkých zranění, 60% bez zranění
• více jak 50% nepotřebuje záchranu, ale zůstávají na místě katastrofy. Co s nimi?
• Co tito lidé mohou potřebovat?
•První pomoc, ošetření, PSP (psychosociální pomoc)
•Nouzové ubytování, stravování, ošacení, distribuci humanitární pomoci
•Informační podporu,
• IZS zaměstnán záchranou a likvidací, „nestíhá“, nemá potřebný personál,
materiál, sám někdy příjemcem DP
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Krizový tým – HJ / ČČK Praha 1
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1. LOKALIZACE – obec Višňová
Obec Višňová leží ve Frýdlantském
výběžku, v severní části
Libereckého kraje.
Je tvořena devíti osadami: Višňová,
Andělka, Předlánce, Víska,
Poustka, Saň, Loučná, Minkovice,
Filipovka
Část obcí získala své dnešní jméno až
po druhé světové válce
Většinu obyvatel tvořili do konce II.
světové války Němci. Po osídlení tu
žijí lidé teprve ve třetí generaci, přišli
z vnitrozemí, Podkarpatské Ukrajiny,
Jugoslávie, Řecka, Slovenska aj.
Obec Višňová leží v nivě řeky Smědé
se sklonem do Žitavské pánve.
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2. ROZSAH KATASTROFY
Višňová měla smůlu v tom, že ji
zaplavily tři povodně najednou.
Vzedmula se nejen řeka Smědá, ale
ještě dva potoky, Minkovský a
Višňovský. A všechny živly se slily do
jednoho proudu.

Všechny osady odříznuty od okolního
světa, nefunkční mobilní telefonní síť,
odpojena elektřina a voda, zničeny 2
mosty, stržena železniční trať
Víska odříznuta i po silnici.

Průměrný roční průtok Smědé je 3,1
m3/s. 7.8. v 15 hod dosáhl vodní
sloupen 327 cm a průtok byl 177
m3/s.

Zatopeno 156 domů, 2 demolice
Postupně proběhly dvě evakuace
obyvatel v rozpětí 7 dnů (hrozba
protržení hráze z naplavenin).
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3. PRŮBĚH NASAZENÍ KRIZOVÉHO TÝMU (KT)
Krizový tým v číslech:
9-15.8.2010 v souhrnném počtu 7 osob.
Na místě postižení cca 48 hod po kulminaci krizové situace.
Základní monitoring: 120 zasažených domů, 550-600 postižených osob (včetně
zachraňujících), monitoring ukončen do 53 hod od nasazení . Druhosledová podpora
(fáze obnova) probíhá dosud

Základní úkoly plněné na místě:
1.

Monitoring zdravotních, psycho-sociálních potřeb a potřebnosti
dobrovolníků

2.

Poskytování PP a PSP ve spolupráci s „vojenskou RZP“ a profes.
psychology

3.

Distribuce humanitární pomoci, zdr. materiálu, léků

4.

Koordinace činností jiných NNO a směřování dobrovolníků na úklidové
práce

5.

Kontinuální komunikace s vedením obce, místním krizovým štábem

4. Specifické úkoly Krizového týmu (KT)
1.

Patroly v terénu - koordinace

2.

Úzká spolupráce s vojenskou RZP (ta suplovala
zpočátku funkci krajské ZS v postižené oblasti) a
následně s krajskou RZ

3.

Model „Přesměrované tísňové linky“

4.

Propátrávání přilehlého okolí (díky mobilitě KT)

5.

Denní centrum pro děti

6.

Úzká spolupráce s vedením obce, vzájemná výměna
informací, materiálu atd.

7.

Čekání na profesionály (do příchodu profesionálních
složek zajišťujících zdr. a psychologickou péči)

8.

Uvolnit ruce IZS (především HZS)
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4. Model spolupráce s Armádou ČR
Od 3. dne v místě nasazení příslušníci praporního
obvaziště 31. brigády radiační, chemické a
biologické ochrany (Liberec).
AČR kromě těžkých prací zajišťovala i zdr. služby a
hygienickou pomoc (mobilní sprchy).
Model patrolování a stanoviště RZP přímo v obci
Višňová trval 3 týdny (ve 12 hodinovém střídání s
civilními RZP z jiných okresů).
Největší četnost ošetření a zásahů byla mezi 4 a
13. dnem od kulminace krizové situace – denně
cca 40 ošetření a 4-5 převozů k hospitalizaci do
Frýdlantu (CMP, infarkt, malé dítě se zevní infekcí
patřily k nejvážnějším).
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5. Získaná zkušenost
Působení v jednom místě = předávat složkám RZP a RLP správné,
konkrétní a úplné informace o zdravotní situaci
Působení v jednom místě = podrobná znalost prostředí a potřeb =
schopnost poskytovat pomoc adresně, včas a potřebným a částečná
schopnost předcházet krizovým situacím spojeným se zdr.
komplikacemi
Spolupráce s vojenskou RZ a později i s krajskou RZ umožňovala rozdělení
rolí na „patroly v terénu“ (zajišťován KT) a „službu výjezdu“
(zajišťováno RZP).
Působení v jednom místě = získání důvěry postižených obyvatel =
snadnější a otevřenější komunikace = lépe poskytovaná pomoc
především v oblasti psychosociálních problémů s možností předávat
vážné případy do rukou profesionálních psychologů (armádních i civilních).
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5. Získaná zkušenost
Úzká komunikace s vedením obce = možnost vzájemného a
kontinuálního předávání informací o aktualním zdr. a psychickém stavu
obyvatel obce, uvolnění rukou obci, která s emohla zaměřit více na
materiální stránku katastrofy
Znalost prostředí, obyvatelstva, potřeb a úzká komunikace s vedením obce
= lepší a adresnější identifikace materiálních potřeb humanitární
pomoci a následné distribuce těchto prostředků
Úzká splupráce s dalšími jednotkami IZS (zejména s hasiči) = možnost
sledovat zdr. a psychický stav a vyčerpanost příslušníků IZS
(často sami byli obětí povodní) + nahrazení role hasičů v distribuci léků a
zdr. materiálu
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Děkuji za pozornost !

