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• Mimořádná událost je taková událost, kterou nelze 
zvládnout běžně dostupnými silami a prostředky.

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech



• Materiál pro mimořádné události (MU) je tvořen dopravním prostředkem, stanem, zdravotnickým vybavením, 
přístroji, osobními ochrannými prostředky pro zasahující zdravotnický personál bez ohledu na charakter 
mimořádné události. 

• Příklady takovýchto událostí ze zahraničí z posledních let ukazují, že likvidace zdravotnických následků 
mimořádné události mohou trvat několik desítek hodin až dní.

• K využití např. při:
§ průmyslových haváriích

- únik nebezpečných látek a plynů z průmyslových objektů,
- požáry, výbuch či zhroucení obytných domů nebo veřejných objektů (hypermarketů, stadionů, 

výstavních hal či kulturních zařízení), 
§ dopravních haváriích

- prostředků hromadné dopravy,
- železniční havárie,
- havárie v letecké dopravě,

§ teroristických útocích
§ přírodních katastrofách 

- povodně,
- sesuvy půdy, závaly,
- požáry,

§ běžných společenských akcích s velkou koncentrací osob
- megakoncerty,
- hromadné oslavy, 
- sportovní utkání. 

Použití

Všechny tyto události jsou spojeny se zvýšeným rizikem poškození zdraví i ohrožení života více osob.



• 11. března 2004: teroristický útok v Madridu, 191 osob zemřelo, 
1800 osob zraněno – doba zásahu na čtyřech místech vzniku 2h až 
4h 30 min.

• 3. června 1998: železniční nehoda v Eschede v Německu, 101 
pasažérů zemřelo, 88 těžce zraněno – zde byl poslední pacient 
transportován po 3,5h. 

Historie MU v Evropě



• 8. srpna 2008: ve Studénce se hroutí most, který právě prochází
rekonstrukcí. Během pár vteřin do trosek plnou rychlostí najíždí
rychlík EuroCity z Krakova. Jelo v něm 350 lidí. Nehoda si vyžádala
7 lidských životů. 67 osob je zraněno, z toho 13 těžce.

Nedávná historie MU v ČR



• 11. dubna 2004: čelní srážka dvou tramvají v Ostravě. Na následky nehody
zemřely 3 osoby, zraněno bylo 45 lidí, z toho 14 těžce.

Nedávná historie MU v ČR



Historie MU v Jihočeském kraji
• 2. února 2011 v 8.14 ráno srazil osobní vlak dopravce České dráhy jedoucí

z Volar do Číčenic s krátkým manipulačním vlakem dopravce ČD Cargo. Osobní
vlak z vodňanského nádraží vyjel dříve, než měl. ČD Cargo manipulovalo
v protisměru jízdy osobního vlaku s nákladními vozy, které měly do odjezdu
osobního vlaku vjet na vedlejší kolej. K tomu ale už nedošlo. Když strojvedoucí
manipulačního vlaku uviděl, že proti němu jede osobní vlak, okamžitě
zareagoval — zařadil zpětný chod a couval. Náraz sice neodvrátil, ale výrazně
potlačil sílu nárazu.

• První záchranáři přijeli na místo za dvě minuty po nahlášení události.
• Současně dispečerka KOZS poskytovala TANR (telefonicky asistovanou

neodkladnou resuscitaci) volajícímu, pro těžce zraněnou ženu.
• Na místě zasahovalo sedm zdravotnických posádek, z toho čtyři s lékařem

(RLP). Ošetřeno bylo celkem jedenáct osob. Jedna žena zemřela na místě.
Devět pacientů bylo transportováno na traumacentrum Nemocnice České
Budějovice a.s, jeden na chirurgické odd. Nemocnice Strakonice. Jedna
pacientka byla dopravena na TRO NČB, a.s. rodinným příslušníkem.



Historie MU v Jihočeském kraji



• 1. září 2007: dva motorové osobní vlaky se srazily mezi zastávkami Pražák a
Svinětice u Vodňan na Strakonicku. V soupravách cestovalo celkem 25 lidí.
Lehké zranění utrpělo 12 lidí a jedna žena byla zraněna středně těžce.

• 22. července 2004: při čelní srážce dvou osobních vlaků u obce Blanice na
Strakonicku zemřel na místě čtyřiašedesátiletý muž. Druhou obětí se stala žena,
která po několika dnech zemřela na následky těžkého zranění hlavy. Zraněno
bylo 29 osob, z toho 16 těžce.

• 8. března 2003: dopravní nehoda dvoupatrového autobusu u obce Nažidla na
Českokrumlovsku. Na následky zranění zahynulo celkem 20 osob, 30 těžce
zraněných.

Historie MU v Jihočeském kraji



• Srpen 2002: povodně v Českých Budějovicích.

Historie MU v Jihočeském kraji



• 8. června 1998: při návratu z Aviatické pouti na letišti Pardubice došlo při přiblížení
na přistání vlivem letecké nekázně ke zkrácení přistávacího okruhu přistávajících
letounů MiG-21MF 7711 a MiG-21UM 3756. Oba letouny následně vlétly do
oblačnosti v níž se v 9:29 ve výšce 600 metrů srazily přímo nad Českými
Budějovicemi. Všichni tři členové posádek následně letouny opustili katapultáží.
Poškozený MiG-21UM 3756 dopadl v městské části České Vrbno cca 10 metrů od
rozestavěného rodinného domku, přičemž jeho trosky poškodily nedaleký parovod.
Letoun MiG-21MF 7711 dopadl přímo na Budějovické sídliště Vltava, kde zničil
zastávku MHD a blízké trolejové vedení, 22 zaparkovaných automobilů a panelový
dům. Požárem a troskami bylo zcela zničeno 5 bytů a poškozeno dalších 47.

Historie MU v Jihočeském kraji



• Tatra 4x4, nabízen uložený vůz ze skladů fy Tatra. Cena cca 70.000,- Kč

• Tatra 6x6, nabídka Ministerstva obrany ČR za 1 Kč. Zprovoznění by stálo cca 
1.000.000 Kč

• DURO 4x4x, fi. Mowag, Švýcarsko. Nabídka předváděcího vozu v armádní 
sanitní verzi za cca 3.000.000,- Kč

Návrhy řešení dopravního
prostředku v letech 2002-2006



Řešení z pohledu jiných krajů ČR



• V letech 2007-2008 byly vybaveny 4 sety zdravotnického materiálu

• Vyčleněny 3 starší sanitní vozidla ZZS JčK

• Zřízena 3 stanoviště pro MU:

§ České Budějovice 2 sety 

§ Tábor 1 set

§ Strakonice 1 set

Dočasné řešení v Jihočeském kraji 2007-2011 



• Jeden každý set obsahoval:

- 5x box s obvazový materiálem,
- 5x box s lékovým materiálem,
- 1x box resuscitační,
- 1x nafukovací stan 4x5 m,
- OOPP pro zasahující personál pro případ chemického, 

radiačního, biologického nebezpečí,
- řada dalších pomůcek...

Dočasné řešení v Jihočeském kraji 2007-2011 



4 stanoviště materiálových vozů 
pro řešení následků MU
Poloměr kružnice cca 50 km 
= max. dojezd 1 hodina

Řešení v Jihočeském kraji 



Řešení v Jihočeském kraji 

Jaro 2011



Řešení v Jihočeském kraji 

Iveco 4x4



Řešení v Jihočeském kraji 



Řešení v Jihočeském kraji 



Řešení v Jihočeském kraji 



Řešení v Jihočeském kraji 



Řešení v Jihočeském kraji 
1 – nafukovací stan 4x5 m, doba nafouknutí do 1 minuty
2 – kompresor ke stanu, 4 stojanová světla, 4 prodlužovací kabely po 50 m, 

osvětlení do stanu
3 – elektrocentrála benzínová, 5,5 kW



Řešení v Jihočeském kraji 

5,5 kW



A 01-05 lékový box
A 06 2x kanystr s benzínem
A 07 2x kanystr s vodou, 2x práškový hasící přístroj

B 01 10x masky CM 5 D, širokospektrální filtr MOF 6
B 02 10x gumovky
B 03 10x ochranný oblek Microchem 4000 
B 04 10x ochranný oblek Microgard 2500+, roušky FFP 2, ochranné brýle,

10x čelová svítilna, roušky ochranné radiační, rukavice pracovní, 
Jodid Draselný tbl., dozimetr digitální, Bacillol AF v rozprašovači 

B 05 10x přilba ochranná se štítem 
B 06 suché WC, příslušenství k WC 

C 01 2x SCOOP, 5x páteřní deska, EED
C 02 10x skládací nosítka

Řešení v Jihočeském kraji 



A 08-12 obvazový box
A 13 resuscitační box + dokumentace
A 14 kladivo, sekyra, kleště, lopata 

B 08 prostěradla jednorázová, povlaky na lůžka, ručníky papírové, Manusept 5 l,
pytle na odpad 

B 09 pitná voda 2 l, kelímky, lžičky, kafe, čaj, rychlovarná konvice, cukr, toaletní 
papír 

B 10 záchranná plovací vesta, záchranný házecí pytlík, megafon, upevňovací pás 
k navijáku  

B 11 označení třídících prostorů, vytyčovací páska 
B 12 10x transportní plachta, 10x vak na zemřelé 
B 13 2x propojovací kabel  elektrocentrála– auto,  2x světla na stožáry - 2x500W 
B 14 uzemňovací kolík,  2x odsávačka Weinmann 

C 03 2x SCOOP, 5x páteřní deska
C 04 5x matrace vakuové, 5x dlahy vakuové, 1x nehodová clona 5 m, 1x SKED
C 05 40x deky jednorázové 

Řešení v Jihočeském kraji 



Řešení v Jihočeském kraji 

Transportní vanička Ferno



Řešení v Jihočeském kraji 

7 tun



Řešení v Jihočeském kraji 

2x teleskopický stožár – 2x 500 W



Řešení v Jihočeském kraji 



Řešení v Jihočeském kraji 
1x Motorola vozidlová
1x Matra vozidlová
1x Matra ruční v dokovací stanici
GPS navigace
PC
tiskárna
couvací kamera
měnič napětí 12/230V
zásuvky 230V
dobíječka autobaterie 





Děkuji za pozornost


