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Vážené kolegyně, kolegové a účastníci konference,
již po osmé se setkáváme na konferenci Medicína katastrof - zkušenosti, příprava, praxe
v Hradci Králové, která se postupem času zařadila mezi nejvýznamnější konference
v oboru medicíny katastrof v České republice. Letošní ročník nám dává možnost se
seznámit s kvalitními prezentacemi od autorů ze tří zemí, kteří prezentují celé spektrum
zájmových oblastí medicíny katastrof od poskytování přednemocniční péče, přes
neodkladnou nemocniční péči, organizační, logistické a ekonomické aspekty, až po
problematiku CBRNE. V letošních prezentacích se stále více ukazuje multidisciplinarita
oboru a nutnost kooperace s ostatními, nejen čistě lékařskými odbornostmi. Je však také
patrná narůstající šíře záběru v této oblasti u odborníků všech možných profesí.
Věřím, že kvalitně zpracovaný sborník příspěvků a hlavně i vlastní konference pomáhá
všem účastníkům k vyšší míře poznání v oboru a stává se inspirací pro další zlepšení a
zkvalitnění přípravy i vlastní reakce zdravotnických subjektů při mimořádných
událostech.

Za organizační výbor konference
plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.
Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVZ UO
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Aktivní střelec 2011
Karel Agh
Policejní prezidium ČR, Ředitelství služby pořádkové policie,
P.O.BOX 62/ŘSPP, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
rsppppcr@mvcr.cz

ABSTRAKT
Ochrana života, zdraví, majetku či ochrana a vymahatelnost práva, patří mezi úzké specializace
společenských činností. Bez efektivního fungování složek, které ochranu těchto hodnot zajišťují,
se dnes málokterý stát obejde. Aby mohly bezpečnostní a ochranné složky dobře vykonávat svou
práci, musí kromě samotné existence mít prostředky k těmto činnostem a musí projít důslednou
přípravou. Případné podcenění těchto dvou aspektů může mít za následek ještě větší škodu, než
původně hrozila.
Cílem prezentace je představení komplexního námětového cvičení složek IZS při zákrocích proti
nebezpečnému pachateli (aktivní střelec) v Mezinárodní škole v Praze 6 – Nebušicích, které se
konalo dne 22. února 2011. Cvičení bylo zaměřeno na prověření a zdokonalení základních
činností Policie ČR a ostatních složek IZS při zákroku proti aktivnímu střelci.
Klíčová slova: Policie ČR, Integrovaný záchranný systém, cvičení, aktivní střelec

ABSTRACT
Active shooter 2011
The protection of life, health, property or law and its enforcement belong to close
specializations of social activities. Nowadays hardly any state could be functional without the
effective operation of agencies, which the protection of the above mentioned values provides.
In order to effectively perform their duties security and protective bodies must have besides
their existence itself also the means supporting these activities and they have to pass the
consistent preparation. The possible undervalue of these two aspects could result in even major
damage than the original menace was.
The aim of this presentation is to introduce the comprehensive thematic exercise of the
Integrated Rescue System bodies during the interventions against a dangerous perpetrator (an
active shooter) in the International School in Prague 6 – Nebušice, which was held on February
22, 2011. The exercise was focused on the verification and improvement of basic activities of
the Police of the Czech Republic and other bodies of the Integrated Rescue System during the
intervention against an active shooter.
Keywords: the Police of the Czech Republic, Integrated Rescue System, exercise, active
shooter
S jasným cílem prověřit, potažmo zdokonalit
v reálném prostředí znalosti a dovednosti, které
vybrané útvary Policie ČR, získaly, dílčími výcviky,
bylo zrealizováno komplexní cvičení se zařazením
IZS a dalších složek.

1. ÚVOD
„Aktivní střelec“, nebo také „šílený střelec“
představuje v současné době jedno z největších rizik
pro společnost. Dalo by se říci, že se tento problém
České republiky netýká, ale po událostech, které se
staly v Bratislavě a posléze v Norsku, nelze nikdy
vyloučit, že se něco podobného nestane i v České
republice. Policie ČR jako jedna ze složek, která
zajišťuje ochranu nad vnitřním pořádkem a
bezpečností musí být připravena těmto rizikům čelit.

2. ŠÍLENÝ STŘELEC?
Pojem šílený střelec vytvořila média. V prostředí
Policie ČR se jedná zpravidla o ozbrojeného
pachatele, jehož útok není náhodný a jeho jednání
bývá promyšlené. Tento pachatel nemá připraven
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plán ústupu, nechce vyjednávat a vzdát se, jeho
cílem bývá usmrtit co nejvíce osob ještě předtím,
než bude zastaven.

dostaví jako první! Pouze v případech tzv.
barikádové situace se tento čas může prodloužit.

3. POČTY ÚTOKŮ V OBDOBÍ 1966 2010

·

Hlídek obvodních nebo místních oddělení.

·

Hlídek městské policie.

USA

237

Řešení nastalé situace se tedy nejvíce týká:

Dánsko

1

·

Náhodně kolemjdoucího policisty.

·

Speciálních jednotek (v případě barikádové
situace, převzetí kontroly nad situací apod.)

Kanada

8

Egypt

1

Německo

6

Francie

1

Austrálie

5

Řecko

1

6.1.

Izrael

3

Itálie

1

VelkáBritánie

4

Nizozemí

1

Zakročující policisté musí na místě zásahu, kromě
jiných překážek a samotné osoby pachatele, čelit i
níže uvedeným aspektům:

Finsko

2

Slovensko

1

Indie

2

Somálsko

1

Argentina

1

Švédsko

1

Rakousko

1

Thajsko

1

Bosna

1

Jemen

1

První polovina roku 2011:

·

Pohled na mrtvé lidi, těžce raněné dospělé i
děti …

·

Množství krve, křik, pláč, naříkání, zmatek,
utíkající lidé …

·

Dým, oheň, voda z automatického hasícího
systému…

·

Ohlušující střelba na neznámém místě nebo
přímý útok proti policii.

Česká republika (3 ranění)
Norsko (77 obětí)

6.2.

4. NEJČASTĚJŠÍ MOTIVY
·

ztráta zaměstnání

·

spory v zaměstnání

·

sousedské spory

·

problémy se spolužáky a učiteli ve škole

·

nenávist k celému světu a okolí

5. NEJČASTĚJŠÍ MÍSTA ÚTOKŮ
·

Škola

·

Kanceláře, úřady, bývalé pracoviště

·

Komerční budovy, nákupní centra

·

Nemocnice

·

Činžovní dům

·

Ulice

·

Jiné prostory se zvýšenou koncentrací osob

Místo zásahu

Nejznámější útoky

·

1999 Columbine High School (Colorado –
USA): 15 mrtvých, 24 těžce raněných

·

2002 Gymnázium (Erfurt – DE): 17 mrtvých –
z toho jeden policista

·

2007 Virginia Tech School (Virginia – USA):
33 mrtvých, 25 těžce raněných

·

2009 Škola v Albertville (Stuttgart – DE): 16
mrtvých

·

2010 Sídliště Bratislavy (Slovenská republika):
8 mrtvých, 15 zraněných – z toho jeden policista

6. POLICIE VS. ŠÍLENÝ STŘELEC
Na první pohled by se mohlo zdát, že problematika
ohrožování lidí šíleným střelcem se týká především
speciálních policejních jednotek. Avšak vzhledem
ke skutečnosti, že útok šíleného střelce trvá
průměrně 13 - 15 minut, bude to právě běžná
dvoučlenná hlídka policistů, která se na místo

Obr. 1: Anders Behring Breivik

6.3.

Nejvážnější případ:

Anders Behring Breivik
·
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·

·

·

Nejprve inicioval výbuch nálože v Oslu a
následně se přesunul v převlečení za policistu na
ostrov Utöya, kde právě probíhal mítink
sociálně demokratické vládní strany NAP.

7.1.

8 obětí následkem výbuchu a 69 obětí bylo
zastřeleno. Jedná se o nejvíce obětí šíleného
střelce v historii.

Nikdo ze zasahujících nekoordinoval prchající
studenty.

·

Nikdo ze zasahujících policistů neprováděl ani
zběžnou kontrolu utíkajících lidí.

·

Nikoho nenapadlo, že 22. února 2011 bude
mladým studentům v tričku venku na mrazu
zima a nevzpomněl si během první hodiny a půl
na možnost využití vyhřátých autobusů MHD.

·

Prakticky žádný z policistů nedával sám od sebe
počty a stavy zraněných, jejich lokalizaci a ani
se po zajištění budovy školy nepokoušel o jejich
záchranu (první pomoc).

·

Prakticky nikdo nevytěžoval svědky k dané
situaci.

Zadržen na místě speciální jednotkou.

7.2.

Po provedení všech opatření k
bezpečnosti poskytovat první pomoc.

·

Důkladné a razantní poučení
o vstupu do místa události.

·

Přenos informací o stavu prohlídky objektu
a raněných.

Česká republika:

Jindřich Pirner

Policie České republiky:

·

Obr. 2: Jindřich Pirner

6.4.

Postřehy k průběhu cvičení:

·

zajištění

složek

IZS

·

27. června 2011

·

Zbraň Walther Browning 6.35mm.

7.3.

·

Místo útoku Praha 4 – Modřany (Sofijské
náměstí, Meteorologická stanice).

·

·

3 postřelení lidé.

NIKDY SAMOSTATNĚ NECHODIT DO
NEPROPÁTRANÝCH A
NEZABEZPEČENÝCH PROSTOR, KTERÉ
POLICISTÉ NEURČILI JAKO BEZPEČNÉ!!!

·

zadržen trojčlennou hlídkou PMJ.

·

Prohlídka prchajících osob z objektu.

·

Odpovědné osoby za dané stanoviště (např.
uvnitř, u sanitek atd.).

·

Určení priorit u triáže.

7. CVIČENÍ AKTIVNÍ STŘELEC 2011
Aktivní střelec 2011 představuje první komplexní
námětové cvičení Policie ČR, složek IZS a ostatních
subjektů na území hl. m. Prahy. Cvičení se konalo
dne 22. února 2011 a bylo dislokováno do reálného
prostředí Mezinárodní školy v Praze 6 – Nebušice.

7.4.

Celé cvičení navazovalo na dílčí výcviky
jednotlivých útvarů Policie ČR, které byly zaměřeny
na získání taktických znalostí a dovedností pro
řešení situací typu „šílený střelec“. Na základě
těchto skutečností bylo hlavním cílem prověřit,
případně zdokonalit získané znalosti a dovednosti
v reálném prostředí za účasti jiných složek či
subjektů.

Zdravotnická záchranná služba:

Hasičský záchranný sbor:

·

NIKDY SAMOSTATNĚ NECHODIT DO
NEPROPÁTRANÝCH A
NEZABEZPEČENÝCH PROSTOR, KTERÉ
POLICISTÉ NEURČILI JAKO BEZPEČNÉ!!!

·

Určení priorit u triáže a evakuace osob.

8. ZÁVĚREM
Policie ČR si plně uvědomuje hrozbu a rizika těchto
případů a vedle takových cvičení provádí potřebné
kroky k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Realizace cvičení představovala sérii na sebe
navazujících modelových situací (3 pachatelé), které
simulovaly možné způsoby útoků šíleného střelce.
V průběhu cvičení bylo 6 osob usmrceno, včetně 3
pachatelů, 18 těžce raněných osob, 7 lehce raněných
osob a 2 postřelení policisté.

Všechny postřehy ze cvičení poslouží jako velice
cenné informace a vodítka k úpravě stávající
metodiky výcviku a standardních operačních
postupů zásahu proti „šílenému střelci“ na území
České republiky.
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10.

KELLY, R., Active Shooter Recommendations and
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pplk. Mgr. Karel Agh,
absolvent Univerzity Karlovy,
Fakulty tělesné výchovy a
sportu, specializace Vojenská
tělovýchova. Od roku 1999
pracuje u Policie ČR a od roku
2000 zařazen do Krajské
pořádkové
jednotky
Středočeského kraje, poté
Speciální pořádková jednotka
hl. města Prahy. V současné době zařazen jako rada
2. oddělení přímé podpory útvarů a speciálních
činností ŘSPP PP ČR se zaměřením na
organizátorskou a metodicko-kontrolní činnost na
úseku pořádkové policie, zejména: pořádkové
jednotky, zásahové jednotky, bezpečnostní opatření,
přepravy nebezpečného materiálu a cenin. Lektor
kurzů - velitel opatření v boji proti terorismu a
extremismu

Informace a postřehy z:
·

Kurz SWAT pod vedením
policejních instruktorů (2010)

amerických

·

Kurz AMOK pod vedením
policejních instruktorů (2010)

německých

·

Kurz pro ozbrojené složky se zaměřením na
šíleného střelce vedený izraelským instruktorem
(2010)

·

Kurz „Crisis Management and Planning –
School Shootings“ (Finsko, 2011)

INFORMACE O AUTORECH
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Výsledky, skúsenosti, poznatky a odporúčania z riešenia
pandémie chrípky na Schengenskej hranici
Zora Brucháčová
Ministerstvo vnútra SR, Gunduličova 2, 812 72 Bratislava
zora.bruchacova@minv.sk

ABSTRAKT
Epidémia chrípky(AH1N1) na Ukrajine si vyžiadala pre vysokú migráciu osôb
v predvianočnom období prísne protiepidemické opatrenia na hraničných priechodoch
s Ukrajinou. Na základe rozhodnutia vlády SR bola od 3.11.09 nariadená služba lekárov na
hraničných priechodoch s úlohou odoprieť vstup občanom UA podľa písm. I prílohy V časť B
Kódexu Schengenských hraníc. Vzhľadom na malý počet lekárov (iba lekári MV SR a MO SR),
ktorí sa na „rozkaz“ akcie zúčastňovali, bolo potrebné časť hraničných priechodov dočasne
uzavrieť. Spolupráca so zdravotníkmi MZ SR bola slabá. 27.11. 09 boli zrušené lekárske
prehliadky na hraničných priechodoch a postupne otvorené aj dočasne uzavreté priechody.
Výsledok: podarilo sa zabrániť zvýšenému prenosu chrípkového ochorenia z Ukrajiny na
Slovensko a získali sme skúsenosti s implementáciou Medzinárodných zdravotných predpisovIHR (2005) v podmienkach SR. Poznatky získané pri akcii viedli k úpravám legislativy, ako aj
návrhom zlepšenia materiálno-tehnického vybavenia zasahujúcich.
Klíčová slova: Medzinárodné zdravotné predpisy – IHR, Kódex schengenských hraníc,
zabránenie medzinárodného šírenia chorôb, odozva verejného zdravotníctva

ABSTRACT

Results, experience, knowledge and recommendation from
epidemics of influenza on Schengen border
Epidemics of influenza (AH1N1) in Ukraine season had required strict anti-epidemical
measures to be implemented on border crossings with Ukraine due to large scale transits of
persons in pre-Christmas season. Based on governmental decree, a medical service had been
implemented since 3.11.09 on border crossings with the aim to deny the entry of Ukrainian
citizens pursuant to letter I. of Annex V, part B Schengen Borders Code. Due to the fact that
only limited numbers of medical doctors were available (only medical doctors under the
command of Ministry of Interior and Ministry of Defence), part of the border crossings had to
be closed. Cooperation with the public health services belonging under the governance of
Ministry of Health was poor. Medical screening service was terminated on 27.11.09 and
temporarily closed border crossings were reopened. The result was satisfactory limitation of
increase of transfer of influenza epidemics from Ukraine to Slovak republic, and we also
gained experience with the implementation of International Health Regulations – IHR (2005)
in the conditions of the Slovak Republic. Experience gained in the process lead to adjustments
in legislation as well as proposals of improvements in field of material and technical equipment
for those involved in the intervention.
Key words: International Health Regulations – IHR, Schengen Borders Code, protection
against international spreading of diseases, response of public health service
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Potřeba CBRNE standardů
Pavel Častulík
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
(RECETOX), Kamenice 126/3, PSČ 62500 Brno
pcastulik@yahoo.co.uk

ABSTRAKT
Chemické, biologické, radiologické, jaderné a výbušné (CBRNE) látky a materiály a obecně
úniky nebezpečných materiálů nadále zůstávají reálným nebezpečí pro obyvatele, bezpečnost
práce záchranářů a poškozování životního prostředí. V případech CBRNE mimořádných
událostí s použitím či únikem nebezpečných látek a materiálů je nezbytné, aby základní a další
složky působící v rámci integrovaného záchranného systému (IZS) byly organizovány, řízeny,
vybaveny technickými prostředky, cvičeni/vzděláváni a prováděli zásahy podle společných či
specializovaných standardní operační postupů (SOP). V současnosti existuje značné množství
různých normotvorných interních, národních a mezinárodních dokumentů, jež jsou primárně
anebo sekundárně zaměřené na standardizaci postupů a materiálového vybavení pro činnosti
v nebezpečném prostředí. Nicméně existuje značná roztříštěnost těchto standardů jak ve své
obsahové formě, tak zejména v institucionální příslušnosti a tím i jejich omezené závaznosti.
Nezbytnost integrovaného přístupu jednotlivých složek IZS při revizi a sjednocování stávající
standardů a zejména jednotný přístup při zpracování nových kvalitních CBRNE standardů
zůstává nadále kritickým požadavkem na podporu ke zlepšení společných a specializovaných
činností a materiálního vybavení jednotlivých složek IZS. Návrh na zavedení systému
standardizace v oborech CBRNE je orientován na opatření v šesti organizačních a
implementačních oblastech.
Klíčová slova: CBRNE, standardy, typové činnosti, standardní operační postupy, SOP,
integrovaný záchranný systém, IZS.

ABSTRACT
The Need of CBRNE Standards
Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive(CBRNE) substances and
materials and in general the releases of hazardous materials still remains as real danger for
Citizen, safety of responders and the harm of living environment. During the CBRNE events
with releases of hazardous substances and materials there is a necessity, that principal and
other components of the Integrated Rescue System (IRS) will be organized, managed and
equipped with technical mean, trained and provide response according joint or specialized
standard operating procedures (SOP).Currently there exists a quantity of different
standardization internal, national and international documentation primarily or secondary
dedicated for the standardized procedures and technical means for the response in dangerous
environment. However, there is quite significant dispersion of those standards as far as their
content, institution belonging and binding is concern. Therefore the necessity of integrated
approach of the IRS for revisions, unification and development of new qualitative CBRNE
standards is needed, in order to improve joint and specialized response actions and material
means facilitations. The proposal for providing of standardization system for CBRNE sphere
is focused on six organizational and implementation measures.
Keywords: CBRNE, standards, standard operation procedure, SOP, integrated rescue system.
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Společné typové činnosti (STČ), Best Practices (BP),
NATO Standardization Agreement (STANAG),
Military Standard (MIL-STD), USA National
Institute of Justice Standard (NIJ), American
National Standards Institute (ANSI), National
Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH) Standard, Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) Standard, National Fire
Protection Association (NFPA) Standard), aj.

1. ÚVOD
1.1.

Současný stav CBRNE standardů

V případech CBRNE (ZHN) mimořádných událostí
spojených s použitím či únikem nebezpečných látek a
materiálů je nezbytné, aby základní a další složky
integrovaného záchranného systému (IZS) byly
organizovány, řízeny, vybaveny materiálními
prostředky, cvičeni/vzděláváni a prováděli zásahy
podle společných či interních standardů.

V současnosti existuje značné množství různorodých
normotvorných mezinárodních, národních a interních
dokumentů, jež jsou primárně anebo sekundárně
zaměřené na úsilí ve standardizaci postupů a
materiálového vybavení pro činnosti v nebezpečném
prostředí.

Tvorba a uplatňování standardů pro činnosti spojené
s ochranou proti zbraním hromadného ničení
(OPZHN), byly tradičně nejlépe rozvinuty
v armádních podmínkách. Před rokem 1989 byla
jednotná standardizace uplatňována i v rámci Civilní
obrany, která byla řízena společně ministerstvem
obrany. Civilní obrana byla později transformována
na Civilní ochranu obyvatelstva pod jurisdikcí
Ministerstva vnitra ČR, které zastřešuje i dvě
základní složky IZS, tj. Hasičský záchranný sbor ČR
a Policii ČR. Přestože IZS vytváří optimální rámec
možností na sjednocování činností jednotlivých
složek,
nelze
totéž
uspokojivě
konstatovat
o výsledcích integrovaného přístupu při hodnocení
kvality a účelnosti stávajících standardů a
systematické tvorbě nově potřebných standardů.
Pokud posuzujeme řadu formálních dokumentů,
předpisů, metodik, společných typových činností,
pomůcek či katalogů, lze nacházet řadu nepřesností a
nejednotnosti v používání terminologie a zejména
v obsahovém dodržování a používání stávajících
standardů.

2. POTŘEBA CBRNE STANDARDŮ
2.1.

Nicméně podstatnějším nedostatkem stávajícího
systému standardizace je absence koncepce tvorby
CBRNE/OPZHN standardů a jejich implementace
pro všechny základní a ostatní složky IZS.

1.1.1

Současné prostředí CBRNE standardů

Soubor národních standardů je nezbytný k zajištění
podmínek, že naši záchranáři jsou potřebně vybaveni
a vycvičení k provádění účinného zásahu v případech
CBRNE událostí. Nicméně přes veškerou snahu stále
existuje značná roztříštěnost těchto standardů jak ve
své obsahové formě, tak zejména v institucionální
příslušnosti a tím i v jejich omezené závaznosti pro
ostatní složky IZS. Pro některé složky IZS jako ZZS,
zdravotnická zařízení, včetně policie takovéto
standardy dokonce chybí. Problematika standardů
CBRNE (OPZHN) je svou multidisciplinární
povahou nesmírně odborně, procedurálně a
z hlediska působnosti rozsáhlá. Z těchto důvodů
nelze zjednodušeně vybírat a skládat stávající
technické či procedurální standardy, které jsou
v mnoha případech specifické svým obsahem,
určením a poplatností tvorby pro jiné podmínky a
situace. To co bylo dříve doménou armády a jejího
chemického vojska, zdravotních a ženijních jednotek
a útvarů, nyní náleží do působnosti mírových
záchranářů zahrnujících hasiče a jejich chemickou
službu, policii s její pořádkovou, dopravní,
pyrotechnickou, kriminální službou, včetně URNy,
zdravotnické záchranáře, nemocniční zařízení,
dobrovolné organizace, občany, aj. V současné době
existence velkého
množství
technologických
možností ve výběru počtu a typech technického
vybavení a prostředků pro záchranáře v případě
zásahů při CBRNE mimořádných událostech ztěžuje
možnosti jejich efektivního výběru, pokud nemají
věrohodné standardy. To znamená, že bez
efektivního procesu definovaných požadavků na
základě odsouhlasených standardů při zajišťování
technického vybavení, jsou současní uživatelé nadále
konfrontování se spoustou technických specifikací,
vlastností a výběru škály technických prostředků.
Navíc i stále dochází k překlenování až dublovaní
výzkumných projektů mezi institucemi (MO a MV)
v bezpečnostním a obranném výzkumu a vývoj

Příklady normativní dokumentace

Normativní dokumentace představuje soubory
různých normativních technických a prováděcích
dokumentů, jakými jsou například národní a
mezinárodní normativní dokumenty, mezi jinými
Česká norma (ČSN), Evropská norma (EN), (ČSN
EN), International System of Units (SI), International
Organization for Standardization (ISO), dále rezortní
dokumenty jakými jsou bývalá Československá
vojenská norma (ČSVN) a nynější Český obranný
standard (ČOS) vydávaných Úřadem pro obrannou
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti,
nařízeních vlády či ministerstev [Zákon č. 309/2000
Sb.]. Další úrovní jsou institucionální a alianční
normativní a standardizační dokumenty jako
například dřívější Jednotné takticko-technické
požadavky (JTTP) a z těch plynoucí specifické
Takticko technické požadavky (TTP), Technické
podmínky pro přejímku výrobků (TP), Normativní
technická dokumentace výrobku (NTD), protokoly,
metodiky, standardní operační postupy (SOP),
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identifikovat praktické vlastnosti prostředku a
demonstrovat, jak splňuje reálné požadavky pro
činnosti při CBRNE zásazích. Z těchto důvodů, jsou
rovněž nezbytné standardy pro výcvik a certifikaci
schopností uživatelů.

technologií i a málo koordinovaném zajišťování
technických prostředků pro základní složky IZS.

2.2.

Hierarchie standardů

Mezi standardy obecně uplatňované náleží zejména
regulativní standardy vyhlašované legislativním
orgánem státu (například maximálně přípustné
koncentrace nebezpečných látek a materiálů pro
osoby nebo životní prostředí). Tyto regulativní
standardy vyvolávají potřebu tvorby a uplatňovaní
dalších typů a forem standardů, jako jsou standardy
terminologie, veličin, operačních postupů a metodik,
interoperability, výcviku a vzdělávání, měření,
komunikace a spolupráce, bezpečnosti práce, aj.
Významnou další kategorií
jsou standardy
technických prostředků, které umožní jednak
orientaci při výběru technických prostředků
z prostředí rozsáhlého množství různých technických
specifikací, technologií, regulací nebo rizik.
Standardy hodnocení účinnosti a kvality technických
prostředků vyžadují návaznost na rozvoj testovacích
protokolů a akreditovaných laboratoří.

2.3.

Důležitou oblastí standardizace jsou i standardy na
zpracovávání zásahovách plánů a interních anebo
společných standardních operačních postupů (SOP).
Z těchto standardů mají úžitek všechny úrovně
uživatelů, od státních přes regionální až zejména po
koncové uživatele, jakými jsou orgány krizového
řízení, hasiči, policie, pyrotechnici, zdravotničtí
záchranáři, nemocniční zařízení, orgány veřejného
zdraví, veřejné služby, včetně obětí a pacientů
v důsledku CBRNE událostí.
Systém standardů, hodnocení jejich shody, výcvikové
a operační požadavky vyžadují institucionální
přístup, zahrnující mimo jiné výzkumné a vývojové
instituce, testovací a hodnotící instituce na
materiálové vybavení, zásahové plány, SOP, výcvik,
cvičení, včetně účasti řídících institucí a samotných
záchranářů nebo jejich zástupců.

Principy tvorby standardů

2.4.

Při zpracování postupů činností a vývoji materiálních
prostředků jsou obecně uplatňovány čtyři základní
prvky procesu. V první fázi je to stanovení souhrnu
požadavků a ve druhé fází jejich transformace na
měřitelné specifikace, pro které je zapotřebí ve třetí
fázi vypracovat/vyvinout testovací metody a
protokoly. Závěrečnou čtvrtou fází je vlastní proces
testováním a ověřování za účelem certifikace
(postupů a materiálních prostředků), tj. zjištění jak
bylo dosaženo požadovaných měřitelných specifikací
a vlastností. Pokud došlo ke stanovení základních
potřebných vlastností technického prostředku
CBRNE, potom před jeho vývojem je nezbytné
zapojení státních institucí, potenciálních uživatelů,
vývojářů a výrobců k dosažení shody na standardech
pro konkrétní CBRNE technický prostředek nebo
společnou skupinu prostředků. Společný přístup
zainteresovaných stran
umožňuje efektivnější
dosažení potřebných vlastnosti technického řešení a
vlastních prostředků pro uživatele v souladu
s dosažitelnou technologií včetně přijatelné ceny.
Vstup koncových uživatelů do procesu je nesmírně
důležitý k tomu, aby bylo dosaženo takových
vlastností technického prostředků, které umožní
účinné a bezpečné plnění jejich činností pro danou
misi.

Návrh na zavedení systému CBRNE
standardizace

Návrh na zavedení systému standardizace v oborech
CBRNE je zaměřen na opatření v šesti následujících
organizačních a implementačních oblastech.

2.4.1

Mezirezortní CBRNE standardizační
komise

Ustanovení mezirezortní standardizační komise
umožní provádění koordinace ve standardizaci mezi
různými ministerstvy, institucemi a složkami IZS jež
se podílejí na řešení mimořádných událostí CBRNE
charakteru. Instituce velmi často rozvíjejí své vlastní
požadavky na standardy CBRNE avšak mnohdy bez
návaznosti na ostatní instituce a složky IZS a
dokonce bez ohledu na to, že mají podobné poslání a
úkoly. Nedostatečná koordinace a spolupráce ve
zpracovávání materiálových a operačních standardů
nebo používání technického vybavení vede ke
zdvojování úsilí a tím i k málo efektivnímu používání
zdrojů. Navíc nedostatečná spolupráce a koordinace
při vývoji standardů a jejich používání způsobuje
vážné nedostatky v interoperabilitě CBRNE vybavení
a zásahových postupů mezi různými účastníky a
koncovými uživateli, tj. záchranáři. Tento stav
způsobuje závažné narušování a zpožďování
účinnosti zásahů a opatření při CBRNE událostech,
zejména při ochraně zdraví a životů obětí, včetně
bezpečnosti samotných záchranářů.

Přestože technický prostředek byl testován a
certifikován zkušební institucí, že splnil předepsané
parametry, ještě neznamená, že v reálné situaci bude
vyhovovat. Technické testování je pouze jedním ze
základních předpokladů použitelnosti prostředku.

Působnost standardizační komise by mohla být
orientováná na následující aktivity:

K tomu, aby mohlo být zaručeno účinného použití
prostředků v reálných podmínkách je nezbytné, aby
rovněž uživatel byl s používáním prostředku
vycvičen a certifikován. Výcvik umožňuje takto

·
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technických prostředků, operačních postupů,
výcvikových a certifikačních programů pro
uživatele;
·

Poskytovat vedení a pomoc uživatelům pro
interoperabilitu a užitné vlastnosti technických
prostředků;

·

Zabezpečovat vedení a koordinaci při vývoji
standardů a jejich zavádění mezi jednotlivé
uživatele a jejich programy CBRNE;

·

Soustřeďovat
a
zveřejňovat
o stávajících standardech, jejich
potřebách nových standardů;

·

·

Existence vhodných výkonnostních standardů pro
technické prostředky vytváří důležité předpoklady
pro ochranu záchranářů a provádění jejich náročnou
činnost v nebezpečném prostředí při rychlé a účinné
záchraně obětí. Věrohodné informace a zkušenosti o
kladných vlastnostech technických prostředků
vytváří u záchranářů důvěru v jejich efektivní použití
v náročných podmínkách. Zpětná vazba informací a
poznatků o vlastnostech technických prostředků
napomáhá nadále k jejich dalšímu zdokonalování
v rámci vývoje a výroby.

informace
revizích a

Činnost vlastní mezirezortní komise by měla být
rovněž podporována a doplňována podobnými
rezortními komisemi pro účely vnitřní standardizace.

Dohlížet
na
věrohodnost akreditovaného
testování CBRNE technických prostředků a na
jejich povolení pro používání pro CBRNE účely;

2.4.3

Sledovat a šířit informace o mezinárodních
standardech pro CBRNE účely a prosazovat
mezinárodní spolupráci při aplikaci a dalším
vývoji národních standardů.

2.4.2

Interoperabilita CBRNE technických prostředků
mezi různými složkami záchranářů je nesmírně
důležitá z hlediska jejich bezpečnosti, účinné
komunikace, velení a rozhodování na různých
úrovních, sdělování informací a hodnocení krizových
situací v návaznosti na rychlé a účinné nasazení sil a
prostředků při záchranných činnostech.

Koordinace a podpora vývoje standardů
pro CBRNE technické prostředky

K tomu, aby bylo možné se zaměřit na další vývoj
nových potřeb a standardů, bude nezbytné provést
systémovou analýzu (inventuru) stavu použitelnosti
současných standardů pro CBRNE účely, včetně
identifikace existujících a potenciálních nedostatků.
Taková analýza bude po té východiskem při
stanovení priorit pro další zlepšení stávajících
standardů a poždavků na vývoj nových standardů.
V této souvislosti bude žádoucí rovněž systematicky
vyhledávat nové technologie a jejich prosazování při
vývoj nových technických prostředků a jejich
zavádění do praxe. V tomto smyslu zapojení
vědecko-výzkumných a akademických institucí bude
žádoucí, včetně formulování zadáních odpovídajících
projektů v rámci bezpečnostního a obranného
výzkumu. Formulování a vypracování nových
standardů je nezbytné s využitím nejnovějších
vědeckých a technologických poznatků a řešení.

V neposlední řadě standardy interoperability mohou
výrazně snižovat finační náklady v souvislosti
s možností unifikovaného propojování systémů u
různých zasahujících složek. V tomto směru, pokud
se používají interoperabilní systémy, tak se snižují i
náklady na periodické zlepšování a úpravy systému
podle dalších potřeb a vývojového zdokonalování.

2.4.4

Účinnost prostředků (tj. např. ochranné
vlastnosti, rozsah použití, selektivita, citlivost,
rychlost použití, aj.);

·

Vhodnost prostředků (tj. např. fyziologické
vlastnosti, interoperabilita, snadnost a rychlost
použití, dosažitelnost, minimální obsluha,
bezpečnost, aj.);

·

Koordinace a podpora vývoje a
zavádění standardů pro testování
CBRNE technických prostředků

V současné době chybí ucelený přehled standardů
pro testování CBRNE technických prostředků a
v mnohých případech řada testovacích standardů je
zastaralých nebo zcela chybí. Rovněž je omezený
počet existujících akreditovaných testovacích
institucí. Je paradoxem, že tradiční vojenské
testovací instituce nejsou akreditovanými pracovišti
pro testování CBRNE prostředků. Podobně ve stejné
oblasti prostředků chybí akreditované testovací
pracoviště i v rámci Ministerstva vnitra ČR. Pozitivní
vyjímku představuje pouze Státní ústav pro jadernou,
chemickou a biologickou bezpečnost (SÚJCHBO).
Nedostatek akreditovaných testovacích pracovišť
způsobuje potíže uživatelům ve výběru vhodných a
certifikovaných technických prostředků podle
CBRNE standardů.

Pokud činnost při CBRNE zásazích má být účinná,
rychlá a bezpečná, je nezbytné, aby výkonostní
standardy byly realisticky dosažitelné a splňovaly
alespoň minimální
požadavky v následujících
oblastech:
·

Koordinace a podpora vývoje a
zavádění standardů interoperability pro
CBRNE technické prostředky

Z tohoto důvodu je žádoucím úkolem rovněž
prosazování standardizovaných testovacích metod
pro CBRNE účely, včetně urgentního rozšíření další
akreditované infrastruktury tak, aby uživatelé měli
možnost obstarávat si vhodné technické prostředky
testované v kvalifikovaných laboratořích. Existence

Odolnost prostředků (tj. např. použitelnost po
expozici,
odolnost
při
zacházení
a
dekontaminaci, bezpečnost při použití, aj.).
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jako zdroj pro získání nejlepších zkušeností. Je
rovněž žádoucí, aby proces harmonizace SOP pro
jednotlivé druhy CBRNE událostí byl standardní
součastí zdokonalovacího procesu v připravenosti jak
jednotlivých složek IZS, tak při jejich společných
činnostech.

testovacích CBRNE standardů je rovněž důležitá pro
vývojové a výrobní instituce zabývající se CBRNE
kategorií technických prostředků.
Specifickým nedostatkem existujících testovacích
rezortních pracovišť je nízká interoperabilita a
srovnatelnost testovacích metodik mezi sebou.
Z tohoto důvodu je rovněž nezbytné zaměřit větší
pozornost na jednotné metodiky testování tak, aby
bylo možno garantovat srovnatelnost kvality a
výstupů při testování technických prostředků, bez
ohledu na kterém testovacím pracovišti hodnocení
bylo prováděno. Důležitým přínosem testovacích
pracovišť je i systematický vývoj nových a
náročnějších testovacích technologií a metodik, které
svou náročností přispívají ke zdokonalování kvality a
užitných vlatností stávajících a nově vyvýjených
technických prostředků. Jako příklad lze uvést
akreditované testovací aktivity SÚJCHBO v oboru
testování integrity osobních ochranných prostředků.
Vyvinutí a používání průkopnické metody VisualMan In Sumulant Test (V-MIST) na hodnocení
kvality ochranných materiálů a zejména konstrukce
ochranných oděvů a jejich integrity s doplňkovými
prvky (připojení ochranné masky, rukavic, ochranné
obuvi, aj.) umožňuje objektivně stanovit ochranný
faktor, včetně nedostaků v konstrukčním provedení
nebo nevhodného používání [Slabotinský2010].
Praktické výsledky testovací technologie V-MIST ve
spojení s fyziologickým testováním v klimatické
komoře mají i zásadní dopad na zlepšení konstrukce
a tím lepších ochranných a užitných vlastností
prostředků.

2.4.5

Kvalitně zpracované, ověřené a dobře koordinované
SOP přispívají zásadně k vyšší úrovni připravenosti a
praktickýcm schopnostem řešit CBRNE události.
V této souvislosti je opět žádoucí ustanovit
koordinační skupiny odborníků pro zpracování
interních SOP u jednotlivých složek IZS a zároveň
zásadně zkvalitnit činnost při zpracovávání a
verifikaci společných SOP (např. jako jsou Společné
typové činnosti IZS). V tomto smyslu skutečné
ustanovení mezirezortní komise pro zpracování a
předkládání SOP, včetně zapojení jiných odborných
společností a institucí je žádoucí pro zvýšení kvality
SOP a jejich skutečné implementaci všemi složkami.

2.4.6

Vytvoření a uplatňování CBRNE
výcvikových a certifikačních standardů

Proces vzdělávání a praktického výcviku je základem
pro budování a zdokonalování schopností při řešení
CBRNE událostí. Tak jako potřeba standardů pro
technické prostředky a SOP, tak se stejným
přístupem jsou nutné i standardy pro vzdělávání,
výcvik a provádění cvičení. Výcvik jako realistická
příprava
implementující
SOP
a
používání
technických prostředků
je
základní
cestou
připravenosti na provádění zásahů při CBRNE
událostech. V rámci výcviku a cvičeních se ověřují
parametry a schopnosti technického vybavení,
účelnost SOP a schopnosti jednotlivých záchranářů,
jejich týmů a jednotek, až po koordinovanou
spolupráci mezi jednotlivými složkami IZS.
Poznatky z výcviku a cvičení vytváří důležitou
zpětnou
vazbu
na
odstraňování
zjištěných
nedostatků, zdokonalování postupů a materiálního
vybavení.

Trvalé prosazování standardních
operačních postupů (SOP)pro CBRNE

Prosazování kvalitně zpracovaných a prověřených
SOP (protokolů, metodik, typových činností, aj.)
k řešení CBRN událostí zásadně příspívá k fázím
prevence, připravenosti, provádění zásahů, obnově a
zlepšování celého systému IZS proti CBRNE
událostem. Sjednocující SOP jsou kritické rovněž při
vytváření účinného vztahu a důvěry mezi
jednotlivými složkami IZS při řešení urgentních
situací. Funkční SOP jsou potřebné pro řízení a
provádění zásahů jak na strategické a operační
úrovni, tak zejména na taktickém výkonném stupni u
všech složek IZS. Systematická připrava a
zdokonalování SOP má odrážet zvyšování
připravenosti na nově vznikající nebezpečí včetně
průběžné nápravy zjištěných nedostatků.

Pro účely trvalé udržitelnosti schopností jednotlivců,
týmů a složek při CBRNE zásazích je nezbytné
realizovat účinné výcvikové programy spolu
s periodickými cvičeními. V současné době stále
přetrvává poměrně malá integrace specializovaného
CBRNE výcviku pro základní složky IZS, jakými
jsou policie, ZZS, nemocniční zařízení, orgány
veřejného zdraví, veterinární služba, aj. Pozitivní
vyjímku tvoří pouze profesionální složka hasičského
záchranného sboru a CBRN jednotky armády.

Při zpracovávání a ověřování SOP je nezbytné
zapojení koncových uživatelů, tj. záchranářů a ostatní
složek, jichž se SOP obsahově týkají. Vzájemná
shoda a praktická schopnost všech uživatelů
aplikovat SOP je jedním z rozhodujících faktorů při
úspěšnosti provádění CBRNE zásahů. Vzájemná
koordinace zásahů je důležitým faktorem pro
jednotlivé složky při zabezpečování zdrojů, integraci
technologií a technických prostředků a cvičeních

Za účelem identifikace vzdělávacích a výcvikových
potřeb, bude žádoucí provedení analýzy současných
vzdělávacích a výcvikových standardů u jednotlivých
složek IZS (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo
zdravotnictví, Ministerstvo obrany, Ministerstvo
školství, Státní úřad jaderné bezpečnosti, Úřad
bezpečnosti práce, aj.). Hodnocení by mělo být
zaměřeno na existenci a kvalitu takových standardů,
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4. POUŽITÉ ZDROJE

se zaměřením se na zjišťování stavu požadovaných a
skutečných schopnosti absolventů, standardů na
výukové a výcvikové programy a předměty, na
standardy pro kvalitu vyučujících a instruktorů, na
standardy výukové a výcvikové dokumentace,
materiální vybavení vzdělávacích a výcvikových
institucí. Cílem procesu by mělo být dosažení
certifikace a akreditace výuky a výcviku za účelem
vydávání věrohodných certifikátů absolventům
vzdělávání a výcviku.

[Zákon č. 309/2000 Sb.] O obranné standardizaci,
katalogizaci a státním ověřováním jakosti
výrobků a služeb učených k zajištění obrany státu
a o změně živnostenského zákona.
[Slabotinský2010]
Visual-Man-In-Simulant-Test,
Novel Testing Method for Evaluation of Personal
Chemical Protective Ensembles, 5th Annual
CBRNE Conference, Atlanta,19-21 January 2010.

Problematiku vzdělávací a výcvikové politiky by měl
opět koordinovat, kontrolovat a rozvíjet mezirezortní
orgán ve spolupráci s nižšími (výkonovými) stupni
pro vzdělávání a výcvik u konkrétních složek.

5. INFORMACE O AUTOROVI
Ing.
Pavel
Častulík,
CSc.
Vzděláním je absolventem Vojenská
akademie AZ Brno v oboru
chemická technologie a OPZHN s
vědeckou
aspiranturou
v oboru
dekontaminace
a
držitelem
vědeckých atestací IIb a IIa.
Profesionálně vykonával činnost v armádě jako
velitel a štábní důstojník u chemického vojska a dále
byl výzkumným a vedoucím vědecko-výzkumný
pracovníken na úseku OPZHN. Podílel se na
vyhledávání a likvidaci ZHN v Iráku a na budování
mezinárodní organizace pro zákaz a kontrolu
chemických zbraní (OPCW v Haagu) jako vedoucí
pracovník oddělení výcviku inspektorů, vedoucí
oddělení demilitarizace a verifikace chemických
zbraní a vedoucí inspektor. Jako člen rady pro
ochranu a spolupráci při OPCW provádí lektorskou a
výcvikovou činnost pro záchranáře členských zemí.
Je členem odborné Společnosti krizové připravenosti
zdravotnictví (SKPZ) ČLS JEP a člen redakční rady
časopisu SKPZ a expertem ČČK pro CBRN. Je
lektorem na Masarykové univerzitě v Brně v Centru
toxických látek v životním prostředí (RECETOX)
pro chemickou bezpečnost a hazardní materiály.
Aktivně prezentuje na domácích a mezinárodních
sympoziích a konferencích. Je konzultantem na
problematiku OPZHN/CBRNE a non-proliferace.

3. ZÁVĚR
Nezbytnost komplexního a koordinovaného přístupu
jednotlivých složek IZS, (tj. Hasičského záchranného
sboru ČR, Policie ČR, Zdravotnické záchranné
služby, nemocničních zařízení, Armády ČR dalších
záchranných a podpůrných složek) při revizi a
sjednocování stávající standardů a zejména jednotný
přístup při zpracování nových kvalitních CBRNE
standardů a testovacích technologií a metodik
zůstává nadále kritickým požadavkem na podporu
zlepšení společných a interních specializovaných
činností a materiálního vybavení jednotlivých složek
IZS pro účely CBRNE událostí.
Pro oblast krizové připravenosti zdravotnictví na
CBRNE události bude žádoucí vypracovat návrhy
koncepčních řešení připravenosti jednotlivých složek
a skupin institucí zdravotnictví. Tyto koncepce budou
potom základními východisky pro implementaci
konkrétních kroků. Součástí tvorby těchto kroků
bude zapotřebí rovněž se zaměřit na vypracování
standardizačních podkladů a dokumentů pro potřebné
technické prostředky a vybavení, pro léčebné
protokoly, SOP, pro specializované vzdělávání na
různých úrovních, pro výcvik a pořádání cvičení.
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Ekonomické aspekty provozu příjmového oddělení
– současnost a možnosti
Stanislav Jelen1, Kamila Moslerová2 , Marie Hegarová1
1

Oddělení centrálního příjmu, 2 Odbor financí a analýz, FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52
stanislav.jelen@fno.cz, kamila.moslerova@fno.cz, marie.hegarova@fno.cz

ABSTRAKT
Oddělení centrálního příjmu FN Ostrava slouží 24 hodin denně 7 dní v týdnu k zajištění příjmu
pacientů plánovaných, akutních a urgentních, k vyšetření a ošetření ambulantních pacientů
s náhle vzniklým onemocněním nebo úrazem, k zajištění kontinuity přednemocniční a
nemocniční péče a rovněž k zajištění třídění a příjmu pacientů při mimořádných událostech.
Ročně je zde ošetřeno a přijato průměrně 51 000 pacientů. Náklady na provoz se pohybují
ročně v desítkách milionů korun. Příjmy od zdravotních pojišťoven nepokryjí veškeré náklady
provozu. Proto je ve FN Ostrava zaveden systém vnitřního přeúčtování klinikám. Srovnání
celkových nákladů oddělení v roce 2010 s rokem 1999 představuje nárůst o 84 %. Největší
objem tohoto navýšení představují osobní náklady zaměstnanců. Na základě propočtů a na
podkladě konkrétních údajů za první pololetí roku 2011 jsme vytvořili model úhrad péče od ZP,
který by zajistil vyrovnané hospodaření OCP. Model zahrnuje jednak hospitalizační úhrady
v systému DRG u pacientů, kteří byli akutně přijati do nemocnice právě na Oddělení
centrálního příjmu, jednak úhrady ambulantních výkonů. Zjistili jsme, že by se musely
podstatně zvýšit hospitalizační úhrady v systému DRG a rovněž i hodnota bodu. V budoucnu
bude nutno stejně jako jinde ve světě zajistit vícezdrojové financování příjmových oddělení, je
však čas hledat cesty, jak jejich provoz financovat i ze strany zdravotních pojišťoven a
z regionálních zdrojů.
Klíčová slova: Oddělení centrálního příjmu, náklady, příjmy, vnitřní přeúčtování, model úhrad
od zdravotních pojišťoven, vícezdrojové financování

ABSTRACT
Economic Aspects of the Operation of Admission Department
– present and possibilities
Department of Central Admission of the University Hospital Ostrava provides services for the
admission of planned, acute, as well as emergency patients; it operates for 24 hours a day,
seven days a week. The Department is further responsible for providing treatment for
outpatients with suddenly occurring illnesses or injuries, in order to ensure the continuity of
pre-hospital and hospital care, including the triage and admission of patients during largescale incidents. Annually, the Department provides treatment for the average of 51.000
patients. The operational costs of the Department reach tens of millions Czech crowns every
year. The income from health insurance companies does not compensate for all the operational
costs. That is why a system of internal recharge towards other clinical departments has been
introduced in the University Hospital Ostrava. When we compare the operational costs of the
Department from 2010 with the same from 1999, we can see an increase of 84%. The largest
proportion of this difference can be accounted for personal costs of the employees. Based upon
the calculations and concrete data from the first half of the year 2011, we have defined a new
model of reimbursement from health insurance companies for the care provided, which would
ensure a balanced management of the Department of Central Admission. The model includes
payments for hospitalization in the DRG system for patients who were admitted to the hospital
as acute cases via the Department of Central Admission, as well as for outpatients. We have
found out, that the reimbursement for hospitalization in the DRG system would have to be
increased, together with the price of the point. Similarly to other healthcare establishments, it
will be necessary to ensure financing of admission departments from multiple sources in the
future, there still exists the time to search for the ways of how to finance the operation of these
departments from health insurance companies, as well as regional sources.
Keywords: Department of Central Admission, costs, income, internal recharge, model of
reimbursement from health insurance companies, multiple-source financing
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1. ÚVOD
Oddělení centrálního příjmu FN Ostrava slouží 24
hodin denně 7 dní v týdnu k zajištění příjmu pacientů
plánovaných, akutních a urgentních, k vyšetření a
ošetření ambulantních pacientů s náhle vzniklým
onemocněním nebo úrazem, k zajištění kontinuity
přednemocniční a nemocniční péče, k poskytování
neodkladné diagnostické a léčebné péče a rovněž
k zajištění třídění a příjmu pacientů při mimořádných
událostech.

Obr. 1 Počet ošetřených pacientů na OCP
rok 2010

Jde o mezioborové příjmové oddělení charakteru
emergency
s nonstop
provozem
základních
pohotovostních a příjmových ambulancí a urgentního
příjmu. Organizačními součástmi oddělení je
administrativní úsek pro plánované příjmy, akutní
/nízkoprahový/ příjem s úsekem kozervativních
oborů (interní, kardiologická a neurologická
příjmová a pohotovostní ambulance), úsekem
traumatologicko-chirurgickým a vysokoprahový
urgentní příjem. V současnosti se budují i expektační
lůžka. Oddělení provozuje i pochůzkovou službu pro
celou FN Ostrava. Tato služba zajišťuje nepřetržitě
sběr biologického materiálu pro lůžková oddělení
FNO, JIP, operační sály a ambulance, zabezpečuje
donášku krevních derivátů, laboratorních výsledků,
převoz pacientů mezi pavilony FNO a odvoz
zemřelých.

·

Akutní příjem :
„ sesterský modul „

·

Urgentní příjem :
o

systém přeúčtování klinikám

o

zdravotní
výkony
ohodnocením

s bodovým

Obr. 2 Financování OCP
Provedli jsme analýzu hospodaření Oddělení
centrálního příjmu FN Ostrava /OCP/ od roku 1999
do roku 2010 včetně a dospěli k těmto zjištěním:

2. HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA
NÁKLADŮ

Tab. 1 OCP FNO – organizace
Administrativní úsek pro plánované příjmy

Srovnání celkových nákladů OCP v roce 2010
s rokem 1999 představuje nárůst o 84 %. Největší
objem tohoto navýšení představují osobní náklady
zaměstnanců. V roce 1999 se jednalo o 54,2 %
celkových nákladů, v roce 2010 představují již 76%
celkových nákladů. Jejich meziroční nárůst má vazbu
zejména na zákonné navyšování platových tarifů a
kvalifikační růst zaměstnanců. Nárůst počtu
zaměstnanců v roce 2010 oproti roku 1999 je o 14%.

Akutní /nízkoprahový/ příjem:
Úsek kozervativních oborů (interní, kardiologická
a neurologická příjmová a pohotovostní amb.)
Úsek traumatologicko-chirurgický
Urgentní příjem
Pochůzková služba pro celou FNO

Vzrostly i materiálové náklady – zejména na léky a
všeobecný materiál. Další podstatnou položku
v rámci nákladového hospodaření OCP jsou ostatní
náklady – v rámci OCP se jedná zejména o náklady
za interní služby FNO, tj. platy za centrální
sterilizaci, praní prádla a zejména za žádanky SVLS
výkonů (hematologická, biochemická laboratoř,
výkony nukleární medicíny a služby pracoviště
RDG). Tyto náklady mají vazbu převážně na činnost
urgentního příjmu. Růst odpisů v roce 2010 má
vazbu na komplexní rekonstrukci OCP a postupné
předáváni jednotlivých investičních akcí. Ostatní
vybrané nákladové položky vykazují v průběhu
sledovaných let stagnaci nebo mírný vzestup.

Budují se expektační lůžka
Personálně je Oddělení centrálního příjmu obsazeno
pěti kmenovými lékaři, disponuje více než čtyřiceti
sestrami a stejným počtem sanitářů, z nichž 22
vykonává zmíněnou pochůzkovou službu.
Ročně je na OCP ošetřeno průměrně 51 000 pacientů,
z toho na urgentním příjmu průměrně 2 200 pacientů.
Celkové náklady na provoz oddělení se ročně
pohybují v desítkách milionů korun. Tržby od
zdravotních pojišťoven zdaleka nepokryjí náklady.
Proto je pro zajištění financování oddělení vytvořen
systém vnitřního přeúčtování formou tzv. sesterského
modulu pro akutní příjmové a pohotovostní
ambulance a systém přeúčtování klinikám dle
kategorie pacientů pro urgentní příjem, kde se
náklady na jednoho pacienta pohybují od tisíce po
dvacet tisíc korun. Tyto částky zahrnují veškeré
náklady včetně osobních.

3. VÝNOSOVÉ HOSPODAŘENÍ OCP
Jednotlivá pracoviště Oddělení centrálního příjmu
FN Ostrava /OCP/ fungují v nemocnici jako
jednicová střediska, tj. pracoviště s kalkulovanou
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vnitřní cenou. Je to z toho důvodu, že prozatím není
možnost nasmlouvat jejich služby a péči o pacienty
na zdravotní pojišťovny /ZP/. Administrativní příjem
a pochůzková služba jsou součástí úhrady za
ošetřovací den na klinice, která pacienta
hospitalizuje.
31%

sesterský modul. Jedná se o ambulance chirurgické,
traumatologické, ambulanci interní, kardiologickou a
neurologickou. Výkony provedené na těchto
ambulancích jsou účtovány ZP prostřednictvím
mateřských klinik. Z klinik pak zpět na ambulance
OCP směřuje platba za pacienta, která zahrnuje
náklady na administrativní příjem, na sesterský
personál a všechny náklady příjmových ambulancí
včetně materiálu, léků, energií, oprav, atd.

11%
2%

Sp ot řeba m at eriálu

9%

E nergie

2%

Osobn í nák lady

8%

Odpisy

1%
Spotřeba materiálu

Ost at ní n áklady

1%

Energie

54%

Osobní náklady
Odpisy

Obr. 3 Podíl vybraných nákladových položek na
celkových nákladech CPP v roce 1999

Ostatní náklady

77%

Pokud se jedná o sesterský modul OCP – zde je
možnost vykázat část péče na ZP. To je ve FNO
realizováno prostřednictvím „sesterských“ ambulancí
vedených na jednotlivých klinikách využívajících

Obr. 4 Podíl vybraných nákladových položek na
celkových nákladech CPP v roce 2010

Obr. 5 Vývoj ceny za 1 pacienta v rámci UP r. 1999 - r. 2010
příjmu, na ambulancích OCP, nárůst počtu pacientů
využívajících urgentní příjem) a zároveň je jeho výše
ovlivněna i reálným růstem nákladů OCP, ze kterých
vychází kalkulované ceny – zejména růstem nákladů
osobních.

Péči na urgentním příjmu je minimálním způsobem
možno vykazovat zdravotním pojišťovnám, z větší
části je však tato péče součástí úhrady ošetřovacího
dne nebo TISS na klinice realizující následnou
hospitalizaci urgentního pacienta. Náklady na
pacienty ošetřené na UP se pohybují v rozmezí od
3.000,- Kč do 20.000,- Kč na pacienta-dle charakteru
onemocnění či poranění. Tyto částky zahrnují
veškeré náklady včetně osobních. Kódy výkonů,
které je možno vykázat na ZP nepokryjí náklady.
Tržby od ZP představují 23% výnosů UP. Zúčtovaný
objem těchto příjmů od ZP je vázán na vykázané
body a ZUM. Výkony na UP jsou oceňovány
plánovanou hodnotou bodu s vazbou na aktuální
úhradovou vyhlášku (v r. 2010 – 0,91Kč/bod). Péče o
pacienty na urgentním příjmu je proto z větší části
hrazena cílovými odděleními a klinikami, kterým je
dle kategorie nákladů na ošetření pacienta
přeúčtována.

4. NÁKLADOVÉ HOSPODAŘENÍ OCP
PRO ADMINISTRATIVNÍ PŘÍJEM
Nárůst skutečných nákladů na 1 pacienta v rámci
administrativního příjmu je při srovnání roku 1999
s rokem 2010 44 %. Největší vliv na tomto zvýšení
mají vzrůstající osobní náklady a náklady na
materiál.

5. NÁKLADOVÉ HOSPODAŘENÍ OCP
PRO SESTERSKÝ MODUL
KONZERVATIVNÍ A OPERAČNÍ
OBORY

Výnosy OCP – jedná se o platby za služby, které
OCP poskytuje ostatním klinikám FNO. Tyto služby
jsou kalkulovány plánovanou cenou, existuje tedy
jistá disproporce mezi předpokladem nákladů
realizovaných v daném období na OCP a skutečnou
nákladovostí. Rostoucí objem těchto výnosů má
vazbu na zvýšenou četnost požadavků ze strany
klinik FNO (větší obrat pacientů na administrativním

Mimo vysoký podíl osobních nákladů představují
podstatný objem v rámci celkových nákladů i nákupy
léčiv, SZM a jednorázového materiálu. Náklady na
vyžádané vyšetření – SVLS (služby laboratoří a
RDG) na „sesterských ambulancích“ jsou účtovány
klinikám, kde je zároveň realizováno vykazování
provedených výkonů na ZP a kde jsou evidovány
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osobní
náklady
lékařů
ambulantního traktu OCP.

sloužících

UP komplexní kódy pro vykazování péče na ZP.
Tyto kódy by vykazovaly například nemocnice
s traumacentrem a měly by být odstupňovány podle
závažnosti stavu pacienta

v rámci

6. NÁKLADOVÉ HOSPODAŘENÍ OCP
PRO URGENTNÍ PŘÍJEM

Tab. 3 Komplexní kódy pro UP

Největší podíl objemu nákladů urgentního příjmu
tvoří osobní náklady, náklady na vyžádané výkony
SVLS (služby laboratoří a RDG) a dále náklady na
léky, krev, SZM a jednorázové pomůcky. Pacienti
jsou podle finanční náročnosti rozděleni pro účely
účtování na 4 kategorie.

Příklad:
Kód X

- pacient kategorie I

Kód XX

- pacient kategorie II

Kód XXX

- pacient kategorie III

Dle našich zkušeností je třeba k pokrytí nákladů:

7. NÁKLADOVÉ HOSPODAŘENÍ OCP
PRO POCHŮZKOVOU SLUŽBU

Tab. 4 Ocenění komplexních kódů pro UP

Osobní náklady představují 96 % celkových nákladů
pracoviště. Počty zaměstnanců a výše jejich mezd
jsou tedy nejvýznamnějším faktorem výše ceny za
1 pochůzku. Od roku 1999 do roku 2010 vzrostly
náklady na 1 pochůzku o 120%.

Kategorie I.

3 000 bodů

Kategorie II.

11 000 bodů

Kategorie III.

22 000 bodů

Příklad: rozsah péče na UP o traumatologického
pacienta III. kategorie:

8. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OCP

·

Zúčtovaný výsledek hospodaření OCP nezobrazuje
reálný stav ekonomiky oddělení. V rámci nákladů by
bylo nutno účtované objemy doplnit o část osobních
nákladů lékařů, kteří realizují léčebnou péči v rámci
ambulantního provozu OCP, ale organizačně jsou
zařazeni pod příslušnou kliniku, která lékaře na
danou ambulanci deleguje. Dalším problémem je již
zmiňovaná plánovaná kalkulovaná cena služeb OCP.
Odhad předpokládaných nákladů i odhad počtu
ošetřených pacientů a provedených vyšetření na OCP
se může od skutečnosti lišit.

·

·

·

9. MODELY ÚHRAD OD
ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

·

Na základě propočtů a na podkladě konkrétních
údajů za první pololetí roku 2011 jsme vytvořili
model úhrad péče od ZP, který by zajistil vyrovnané
hospodaření
OCP.
Model
zahrnuje
jednak
hospitalizační úhrady v systému DRG u pacientů,
kteří byli akutně přijati do nemocnice právě na
Oddělení centrálního příjmu, jednak úhrady
ambulantních výkonů. Zjistili jsme, že by se musely
podstatně zvýšit hospitalizační úhrady v systému
DRG a rovněž i hodnota bodu. Péče o ambulantní
pacienty by musela být hrazena s hodnotou 1,07
Kč/bod a při hrazení hospitalizací dle systému DRG
by bylo třeba pro uvedené hospitalizace zvýšit
základní úhradovou sazbu (BR) o cca 35 %.

·

Resuscitace oběhu, aplikace krevních derivátů,
podání léků a provedení urgentních výkonů dle
základní diagnózy, polohování, imobilizace
zlomenin, diagnostická rozvaha a návrh na
doplňující vyšetření konziliární a paraklinická.
Odběry
biologických
materiálů,
zajištění
kontinuity péče během transportu na vyšetření
(CT, MR, angiografie).
Průběžné sledování stavu pacienta, úprava
terapie podle trendů monitorace a výsledků
laboratorních, konziliárních a paraklinických
vyšetření.
Zajištění přijetí na ARK,JIP nebo op. sál podle
diagnózy.
Vlastní předání pacienta se zajištěním kontinuity
péče během transportu.
Zpracování kompletní dokumentace, vystavení
lékařské zprávy pro cílové oddělení.

11. ZÁVĚR
Příjmová oddělení a především urgentní příjmy jsou
dnes nedílnou součástí velkého počtu zdravotnických
zařízení v ČR a velké nemocnice si již bez nich nelze
představit. Jsou obsazena erudovanými pracovníky a
náklady na jejich provoz jsou vysoké. Přesto nejsou
stále vnímána jako samostatná pracoviště a nedokáží
si na svůj provoz vydělat. To často brání jejich
rozvoji.
I v budoucnu bude nutno stejně jako jinde ve světě
zajistit
vícezdrojové
financování
příjmových
oddělení, je však čas hledat cesty, jak jejich provoz
financovat i ze strany zdravotních pojišťoven a
z regionálních zdrojů.

10. SAMOSTATNÉ FINANCOVÁNÍ UP
Je otázkou, zda po „legalizaci“ urgentních příjmů
nevytvořit pro péči o kriticky nemocné pacienty na
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Materiálové vybavení ZZS Jihočeského kraje pro
řešení následků mimořádné události
Zdeněk Kafka, Tomáš Hes
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice
zdenek.kafka@zzsjck.cz, hestom@seznam.cz

ABSTRAKT
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje si je dobře vědoma rizik spojených
s Mimořádnými událostmi s/bez hromadného postižení zdraví. Již před několika lety vytvořila
skupinu pracovníků ZZS JčK k řešení výskytu Vysoce nebezpečné nákazy. V posledních letech se
zaměřila na projekt pokrytí území Jihočeského kraje vozy s materiálovým vybavením pro řešení
následků MU tak, aby dojezdová doba na kterékoliv místo v kraji, alespoň jedním vozidlem,
nepřesáhla jednu hodinu. V roce 2011 došlo k naplnění této myšlenky a ZZS JčK disponuje na
čtyřech střediscích (České Budějovice, Tábor, Strakonice, Jindřichův Hradec) vozy na
podvozku Iveco Daily 4x4 se zdravotnickým materiálem pro ošetření min. 100 osob a osobními
ochrannými prostředky pro jakékoliv riziko.
Klíčová slova: mimořádná událost, hromadné postižení zdraví, riziko, vůz pro řešení následků
MU
zasahující personál, základní logistickou podporu a to
vše na samostatném podvozku, nejlépe 4x4, s dobrou
prostupností terénem. Přípojné vozíky byly z mnoha
důvodů již v počátku zavrhnuty. Zároveň bude vůz
disponovat různými fixačními a transportními
prostředky, osvětlovací technikou, elektrocentrálou a
v neposlední řadě nafukovacím stanem. Nejrychlejší
bylo vybavení unifikovaných lékových a obvazových
boxů a jejich umístění do minimálně předělaných
starších sanitních vozů na podvozku VW T4 nebo
MB. Následoval nákup základních OOPP pro
biologické, chemické a radiační riziko. Sem patří
hlavně
jednorázové
kombinézy,
gumovky,
celoobličejové masky, NBC filtry, přilby se štítem,
ochranné roušky FFP 2, pracovní rukavice a další.
Na konci roku 2008 pak proběhl nákup
4 nafukovacích stanů, z nichž je jeden středový
(4x4m, 4 vchody) a 3 připojovací (4x5m, 2 vchody).
Tím první fáze řešení materiálového vybavení ZZS
JčK byla u konce.

1. ÚVOD
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
vznikla k datu 1. července 2005 sloučením Územního
střediska záchranné služby České Budějovice, ZZS
Tábor, ZZS Písek a ZZS Strakonice. Na začátku byl
stanoven rámcový postup pro vybavení jednotlivých
středisek dostatečným množstvím materiálu pro
zajištění Mimořádných událostí (MU) s výskytem
hromadného postižení zdraví obyvatel. Zároveň však
byl stanoven požadavek na další vybavení
speciálními ochrannými prostředky pro zasahující
zdravotnické složky. To vycházelo ze skutečnosti, že
na území Jč. kraje se nachází hustá silniční síť,
důležitý železniční koridor, závody chemického
průmyslu, Jaderná elektrárna Temelín, ale nelze
opominout ani riziko teroristické akce, přírodní
katastrofy či výskytu Vysoce nebezpečné nákazy.
V posledních letech Jihočeský kraj postihly rozsáhlé
povodně (2002), několikrát srazily vlaky (2011,
2007, 2004), došlo k dopravní nehodě autobusu
s tragickými následky (2003). V roce 1998 zažily
České Budějovice pád dvou stíhacích letadel Mig 21
na sídliště Vltava. Jako zázrakem se tato událost
obešla bez zranění.

3. DRUHÁ FÁZE 2009-2010
Na začátku roku 2009 proběhlo vážení a měření
všech boxů, vážení a měření veškerého nakoupeného
i teprve zamýšleného materiálu. Provedla se studie
rozmístní materiálu do pomyslného kvádru (nástavby
vozu) a podle toho byl pak vyspecifikován
požadavek na vůz, rep. podvozek. Na konci roku
2010 byla podepsána, na základě výběrového řízení,
smlouva a vozy na podvozku IVECO Daily 4x4
dorazily na jaře tohoto roku (Obr. 1).

2. ZAČÁTKY V LETECH 2006-2008
Od samého počátku bylo veškeré konání ovlivněno
shodným názorem vedení organizace i pracovní
skupiny pro MU - na území Jč. kraje vybudovat 4
střediska, která budou disponovat materiálem pro
min. 100 postižených osob, dostatečnými OOPP pro
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ovládání. Na zadní straně nástavby jsou dva výsuvné
pneumatické stožáry k upevnění osvětlovacích
halogenových těles (2x500 W). Na střeše nástavby je
upevněna transportní vana a jedna ze skládacích
laviček (pro usnadnění přístupu do vyšších pater
nástavby).

Obr. 1: Slavnostní předání vozů

4. VYBAVENÍ MATERIÁLOVÝCH
VOZŮ ZZS JČK
Kromě již citovaných boxů, nezdravotnickým
materiálem a OOPP, které již bylo v majetku naší
organizace, je vůz pro řešení následků MU vybaven
fixačními prostředky (5 sad vakuových dlah, EED,
5 vakuových matrací), 2 odsávačkami, transportními
prostředky (5 plachet, 5 páteřních desek,
10 skládacích nosítek, SKED, transportní vana).
Nástavba vozu je koncipována tak, aby vyklápěcí
bočnice vytvořily stříšku. Z bočních stran nástavby je
pak přístup ke třem patrům materiálu umístěného
převážně v plastových boxech. Ze zadní strany
nástavby je vyklopena rampa, po které sjíždí
3 vozíky. První vozík je centrála 5,5 kW, druhý vozík
obsahuje příslušenství ke stanu (světla, kompresor,
prodlužovací kabely) a 4 stojanové halogenové
lampy a ve třetím vozíku je umístěn nafukovací stan.
Samostatnou kapitolu ve vybavení pak tvoří.
nehodová clona šíře 5 m, suché WC, megafon,
plovací vesta se záchranným házecím pytlíkem a řada
dalších drobností (Obr. 2).

Obr. 3: Zásahové vozy ZZS JčK

6. KABINA VOZU
Přední část vozu je upravena pro řidiče a spolujezdce.
Ve středním prostou jsou umístěny spojové a
komunikační prostředky (GPS, Matra, Motorola,
mobilní telefon). Pro práci zdravotnického velitele
zásahu je zde sklopný stoleček na straně spolujezdce
a k dispozici notebook a tiskárna (Obr. 4).

Obr. 4: Kabina vozu

7. PRVNÍ ZÁSAH
14. září v 19:22 hodin obdrželo Krajské zdravotnické
operační středisko (KZOS) z tísňové linky 112 první
zprávu o dopravní nehodě autobusu u obce Rybník
na Českokrumlovsku. Rakouský patrový autobus zde
vjel pod viadukt s nižším profilem, než byla jeho
výška. Při nárazu přišel vůz o celou střechu. Podle
prvních informací v něm cestovalo asi 44 lidí, většina
cestujících byla zraněna (Obr. 5).

Obr. 2: Pohled na základní postavení stanů

5. VNĚJŠÍ PROSTOR VOZU
Vůz je barevně i polepem reflexními pásy shodný
s image zásahových vozů ZZS JčK. Vzhledem ke
zvýšenému podvozku však působí více mohutně
(Obr. 3). Na předním nárazníku je umístěn naviják
s tažnou silou 7t. Na střeše kabiny je, kromě
výstražné rampy, i vyhledávací reflektor na dálkové
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Obr. 6: Příjezd vozu na místo DN

Obr. 5: Nehoda autobusu u obce Rybník

Záchranáři na místě ošetřili celkem třicet šest osob.
Deset pacientů s těžkými a středně těžkými
zraněními bylo směřováno na traumacentrum do
Českých Budějovic (dva Češi a osm občanů
Rakouska).
Do
Českého
Krumlova
jsme
transportovali dva středně těžce zraněné a šest lehce
zraněných (čtyři Čechy a čtyři občany Rakouska).
Rakouští kolegové transportovali tři zraněné do
nemocnice ve Freistadtu a jednoho do Lince.
Poslední pacient byl předán do nemocnice 21:30.
Zdravotnická část MU byla oficiálně ukončena ve
21:43 hodin.

KZOS okamžitě vyslalo na místo nehody všechny
nejbližší posádky ZZS JčK. Aktivován byl i vůz pro
řešení následků mimořádné události z Českých
Budějovic (Obr. 6). První na místo nehody dorazila
posádka ZZS JčK z Kaplice a to za sedm minut od
přijetí výzvy. Další dojíždí posádky z Českého
Krumlova, Českých Budějovic a Frymburku.
Současně s výjezdem našich posádek aktivovalo
operační středisko ZZS JčK posádky záchranné
služby z rakouského Freistadtu, které dojíždí krátce
před
dvacátou
hodinou v doprovodu
členů
Hornorakouského červeného kříže.
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Šluknovský výběžek – nepokoje 2011
Petr Koutný
Policejní prezidium ČR, Ředitelství služby pořádkové policie,
P.O.BOX 62/ŘSPP, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
rsppppcr@mvcr.cz

ABSTRAKT
Ve druhé polovině roku 2010 a zejména pak v roce letošním byly v oblasti Šluknovského
výběžku zaznamenány signály sociálně – ekonomického pnutí a výrazné zhoršení bezpečnostní
situace. Došlo k nárůstu nápadu trestné činnosti i přestupků.
Podle všech relevantních ukazatelů mělo na tomto vývoji výrazný podíl zvýšení stavu rezidentů
z řad tzv. „nepřizpůsobivých sociálně slabých obyvatel“ rekrutujících se zejména
z přistěhovalců do tohoto regionu z oblastí Teplicka, Mostecka, dalších lokalit Ústeckého kraje.
Vyústěním neutěšené situace v oblasti byly četné demonstrace, kterých se kromě místní
veřejnosti účastnili i přívrženci radikálních pravicově extremistických hnutí.
Klíčová slova: Šluknovský výběžek, bezpečnostní situace, Policie ČR

ABSTRACT
Šluknov Foreland – Riots 2011
In the second half of 2010 and especially in the course of this year indications of social and
economic tension and significant aggravation of the security situation were noted in the area of
the Šluknov Foreland. The increase of criminality as well as of misdemeanours was registered.
The increased number of residents so called „inadaptable socially weak inhabitants“, mainly
incomers from districts of Teplice, Most and other localities of the Ústí nad Labem Region, had
a significant share on this trend according to all relevant indicators.
The result of this disconsolate situation in the above mentioned area was a great number of
demonstrations, in which besides the local public also supporters of radical ultra right-wing
movements took part.
Keywords: Šluknov Foreland, security situation, Police of the Czech Republic
nespokojenost majoritní části populace, která si
stěžuje především na kriminalitu Romů na
neromech. Zmiňovány jsou převážně krádeže na
osobách, loupeže, vydírání, vyhrožování, krádeže
prosté a krádeže vloupáním. Objevují se zmínky o
stupňující se agrese ze strany Romů. Všechny tyto
projevy bývají spojovány s údajným zneužíváním
sociálních dávek.

1. ÚVOD
Spouštěcím signálem nepokojů ve Šluknovském
byly dva incidenty ze srpna tohoto roku. V prvním
případě napadla dne 7. srpna skupina Romů
mačetami hosty baru Pivní pomoc v Novém Boru a
způsobila jim vážná zranění. V druhém případě
došlo dne 21. srpna v Rumburku k útoku větší
skupiny Romů na skupinu šesti osob. V souvislosti
s těmito útoky je stíháno 6 pachatelů. Jedná se o
trestné činy těžké ublížení na zdraví dle § 145/1,2f,
ublížení na zdraví dle § 146/1,2e, poškození cizí
věci podle § 228/1, a výtržnictví dle § 358/1 tr.
zákoníku.

Podle všech ukazatelů má na tomto negativním
vývoji výrazný podíl zvýšení stavu rezidentů z řad
tzv.
„nepřizpůsobivých
sociálně
slabých
obyvatel“. Tyto osoby se rekrutují zejména z řad
přistěhovalců do tohoto regionu z oblastí Teplicka,
Mostecka a dalších lokalit Ústeckého kraje.
Nepříznivou situaci dále vyostřilo sestěhování
problematických nájemníků obecních bytů do

Z pohledu Policie ČR je oblast Šluknovského
výběžku rizikovou lokalitou. Policie registruje
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Územním odboru Děčín v období od 1. 1. 2011 do
31. 8. 2011 zhruba o 15 %, přičemž k největšímu
nárůstu došlo v oblasti majetkové delikvence,
především u drobných krádeží a vloupání. V oblasti
přestupkového řízení k největšímu nárůstu došlo u
majetkových přestupků, konkrétně o 17 % (+327
deliktů).

ubytoven města a soukromých subjektů. Noví
obyvatelé ubytoven na základě přihlášení k trvalému
pobytu ve městě požadují vyplácení dávek v hmotné
nouzi a příspěvky na bydlení. Obce jsou na základě
platné legislativní úpravy povinny tyto dávky
vyplácet.
Analýza statistických ukazatelů vývoje kriminality
ukázala zvýšení nápadu trestné činnosti na

Obr. č. 1 – Nápad trestné činnosti ve Šluknovském výběžku za období od 1.1. – 30.6.2011
Na vyhrocenou situaci promptně reagovali zástupci
místní i regionální samosprávy, kteří ji akcentovali v
médiích a razantně požadovali pomoc ústředních
orgánů veřejné správy.

demonstracích a pochodech. Za významné lze
označit i působení styčné důstojnice pro menšiny,
která byla v intenzivním kontaktu s obyvateli
sociálně vyloučených lokalit za účelem zajištění
jejich bezpečnosti v průběhu demonstrací.

2. ČINNOST PČR
Činnost Policie ČR po vzniku nepokojů ve
Šluknovském výběžku byla zaměřena několika
směry. Byla navázána úzká a intenzivní spolupráce
s místní samosprávou obcí a měst ve Šluknovském
výběžku se zaměřením zejména na řešení aktuálních
problémů bezpečnostního charakteru v dané oblasti,
posílení preventivních opatření nebo podání
informací k výkonu práva shromažďovacího z
pohledu kompetencí a povinností obcí. Velice se
osvědčila práce Antikonfliktních týmů, které
operovaly jak přímo ve vyloučených lokalitách,
s cílem seznámit tamní obyvatele s připravovanými
opatřeními a úkoly policie, tak i při všech

Obr. č. 2 – Antikonfliktní tým Policie ČR
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Hlavními rizikovými faktory série demonstrací
pořádaných ve Šluknovském výběžku byla reálná
možnost změny pokojných demonstrací v násilné
jednání, ničení majetku a ohrožení životů a zdraví
osob a dále pak obava z přímých útoků občanů na
osoby obývající místní ubytovací zařízení. Hlavním
cílem činnosti Policie ČR při demonstracích proto
bylo zamezit přímému fyzickému kontaktu mezi
účastníky demonstrací a osobami ze sociálně
vyloučených lokalit, zabránit narušování veřejného
pořádku a eliminovat další rizika možných škod na
životě, zdraví a majetku občanů.

·

15. 8. Nový Bor - Protestní shromáždění v reakci
na napadení hostů a obsluhy baru Pivní pomoc v
Novém Boru ze dne 7.8.

·

19. 8. Varnsdorf - Akce ohlášená L. Kohoutem
a následně zrušená v reakci na zhoršující se
bezpečnostní situaci na Šluknovsku. Účast cca
100- 150 osob. Bez vazby na pravicově
extremistická hnutí (dále jen „PEX“).

·

26. 8. Varnsdorf – shromáždění s účastí asi 200
osob, včetně místních jednotlivců z PEX, kteří se
nijak výrazně neprojevovali.

·

26. 8. Rumburk – Shromáždění občanské
iniciativy Občanský odpor Rumburk. Účast až
1200-1500 osob, několik desítek PEX. Snaha o
vyprovokování incidentu před obydlím rodiny
Romů. Zákrok proti 200 hlavému davu, použity
donucovací prostředky proti několika agresivním
jedincům. S ohledem na přítomnost žen a dětí
zákrok proveden se zvýšenou opatrností.
Zajištěno 5 osob pro podezření z protiprávního
jednání a ustanoveny dvě osoby podezřelé z
trestné činnosti. Jedna osoba předvedena na
policii v Rumburku na základě příkazu k
předvedení. Nasazeno 295 policistů, jeden z nich
utrpěl lehké zranění. Zajištěny sekera, mačeta,
obušek, baseballová pálka a vzduchovka.

·

2. 9. Varnsdorf – Akce svolaná Svobodnou
mládeží (PEX). Akce se zúčastnilo 500-600
osob, následného průvodu vyvolaného výzvou L.
Kohouta se účastnilo zhruba 300 osob, které se
dále shromáždily v blízkosti bývalého hotelu
Sport. Účast v drtivé většině místní populace.
Přítomnost osob sympatizujících s PEX, v počtu
cca 10-15 osob, bez výrazných projevů. Zajištěn
svolavatel L. Kohout pro podezření z přestupku
proti
shromažďovacímu
zákonu.
Zadokumentován
přestupek
s
rasovým
podtextem se zatím neustanoveným pachatelem.

·

3. 9. Varnsdorf – Akce se zúčastnilo 1000-1500
osob, z čehož přibližně 100-150 bylo stoupenců
PEX. V davu byly zjevné agresivní, až bojové
nálady. K účasti na akci vyzývala jak Svobodná
mládež (SM), tak Autonomní nacionalisté (AN)
prostřednictvím svých webů. Mezi stoupenci
PEX byla zjevná vyšší míra komunikace a
koordinace, různé skupiny se pokoušely
překonávat policejní zátarasy a opatření v
rizikových lokalitách. Během zákroku bylo 8
osob zajištěno pro přestupky. 4 osoby zadrženy
pro trestné činy (násilí proti úřední osobě,
poškozování cizí věci a TČ s rasovým
podtextem). Lehce zraněna jedna osoba při
použití
donucovacích
prostředků
(osoba
podezřelá z útoku na úřední osobu). Zabaveny
násady, sekera, mačeta, poříz a baseballová
pálka.

Obr. č. 3 – Pořádkové síly ve Varnsdorfu
Na zjištěné a pořádané akce byla vyhlašována
bezpečnostní opatření. Tato byla primárně
zajišťovaná pořádkovou jednotkou Krajského
ředitelství policie Ústeckého kraje (dále jen „KŘP
ÚlK“) - cca. 200 policistů a Antikonfliktním týmem
KŘP ÚlK. V případě vyšší rizikovosti byly
pořádkové síly posilovány z jiných krajů – dosud
Speciální pořádkovou jednotkou Prahy, Brna a
Ostravy, nebo pořádkovými jednotkami Liberec,
Plzeň, Pardubice nebo Hradec Králové. Před
samotnými
bezpečnostními
opatřeními
ve
vyloučených
lokalitách
působili
členové
Antikonfliktních týmů a policejní preventisté, jejichž
úkolem bylo seznámení tamních obyvatel s
připravovanými opatřeními a úkoly policie.
Přímý výkon služby ve městech šluknovského
výběžku je od 23. 8. 2011 posilován silami
Speciální pořádkové jednotky Prahy, Brna a
Ostravy (vždy cca 50 – 60 policistů). Výkon služby
je směřován do oblastí s vyšším počtem romských
obyvatel, nočních podniků, heren apod.
Projevům extremismu, přípravě a zvládání
bezpečnostních opatření se aktivně věnovali
specialisté Útvaru pro odhalování organizovaného
zločinu.
Čeští
policisté
rovněž
spolupracovali
se
svými zahraničními kolegy z Polska a Německa.

3. ZAZNAMENANÉ INCIDENTY A
UDÁLOSTI
·

7. 8. 2011 Nový Bor - Romové mačetami
posekali 3 hosty v baru Pivní pomoc.
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·

9.9. Varnsdorf - Shromáždění „Pochod městem
za nižší kriminalitu“. Svolavatelem L. Kohout a
T. Nováková. Sešlo se cca 200-300 občanů,
nedošlo k žádným projevům. Z místa byl
předveden L. Kohout, neboť se nedostavil bez
řádné omluvy na předvolání na policii.
Poškozeno
služební
vozidlo.
Zajištěna
baseballová pálka a 3 osoby (přestupek v
dopravě,
neuposlechnutí
výzvy).
Použity
donucovací prostředky proti cca. 50 osobám. Ke
zranění nedošlo.

·

10. 9. Nový Bor - Shromáždění a pochod
Dělnické strany sociální spravedlnosti (dále jen
„DSSS“). Pochodu se zúčastnilo přibližně 500
osob, zejména přívrženců PEX, včetně
radikálních elementů v počtu 80 – 100 osob.

·

10.9. Varnsdorf - Shromáždění DSSS a
spontánní nepovolený pochod. Učast přibližně
1500 osob, z nichž zhruba 400 lze klasifikovat
jako stoupence PEX. K prvnímu incidentu došlo
v ulici Dělnická, kdy se dav pokoušel přes
policejní zátaras proniknout k hotelu Sport
obývaným romskou komunitou. Po zásahu PČR
se z hlavního shromáždění oddělily skupinky
zhruba 30 – 40 osob, většina stoupenců PEX a
tyto pokračovaly směrem k ubytovně na ulici
T.G.M., která je dalším místem romské
komunity. Následného shromáždění v tomto
prostoru se účastnilo odhadem 300 – 400 osob,
zejména PEX, účast místních lze odhadovat na
max. 100 osob, avšak radikálněji vystupujících.
Během tohoto shromáždění došlo ke 2 případům
pokusů o průnik policejním kordonem, a to za
použití lahví, kamenů, popelnic i pyrotechniky.
Následný zákrok způsobil oddělení menších
skupin, které se poté uchýlily do místních
pohostinství či se zdržovaly ve městě. K několika
incidentům došlo v nočních hodinách. Celkem
bylo zadrženo 35 osob, 3 osoby pro páchání
trestné činnosti, podpory a propagace a násilí
proti úřední osobě plynovou pistolí. 32 osob bylo
zadrženo pro spáchání přestupku, zejména
narušení veřejného pořádku a neuposlechnutí
výzvy veřejného činitele. Zhruba 15 – 20 osob je
známo z prostředí PEX případně výtržnictví
spojeného s fenoménem diváckého násilí. Došlo
ke 3 zraněním policistů, zraněné civilní osoby
byly ošetřeny na chirurgické ambulanci ve
Varnsdorfu, jedna osoba obviněná z útoku na
úřední osobu byla ošetřena policejní služebně.
Zabaveny baseballové pálky, el. paralyzér, nože,
kladivo, tyče, topůrko apod.

zhuštěné čelo davu jako lidský štít pro krytí
svých fyzických výpadů proti policistům
pořádkových jednotek, který byl prováděn za
pomoci házení předmětů, ale i vystřelováním
kamenů z ručních praků, házení či najíždění
popelnicemi či kontejnery na tuhý komunální
odpad proti policistům pořádkových jednotek,
ale i fyzickým napadáním při bezprostředním
kontaktu s policisty. Projevy a agresivita
směřovaly k aktivnímu a cílenému vyvolávání
fyzických střetů zejména s policisty pořádkových
jednotek.

Obr. č. 4 – demonstrace ve Varnsdorfu 10.9.2011

V průběhu bezpečnostního opatření, zejména pak
při eskalaci napětí v ulicích Dělnická,
Nymburská, Partyzánů a v okolí ubytovny v ulici
T. G. M bezprostředně hrozilo či probíhalo
zákeřné fyzické napadání přítomných osob a
zejména policistů ze strany části agresivních
jedinců z davu, kteří sofistikovaně využívali
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·

10.9. Rumburk - Shromáždění DSSS s účastí
zhruba 300 osob, zejména místních, jelikož
elementy PEX scény zůstaly zejména ve
Varnsdorfu.

·

12.9. Varnsdorf - demonstrace
„proti
policejnímu násilí“. Neohlášená akce s účastí cca
150 občanů. Následného průvodu se zúčastnilo
jen 60 lidí.

·

17.9. Varnsdorf - Akce původně ohlášená L.
Zenkerovou (stíhána pro § 405tr. zákoníku) a L.
Kohoutem,
označená
jako
náboženské
shromáždění byla zahájena od 14:00. Byla
zaznamenána účast 400 – 600 osob, zejména
místních obyvatel s přibližně 100 osobami ze
spektra PEX. Podobně jako při předchozích
akcích, následný průvod zamířil k ubytovně v
bývalém hotelu Sport, po určité době pak k
ubytovně v ulici T.G.M. Akce proběhla bez
incidentu s pořádkovými silami. 15 osob
předvedeno k ověření totožnosti, 2 osoby
zadrženy. Zajištěny mimo jiné nůž a sekyra.

·

24.9. Varnsdorf – Shromáždění a následný
pochod zhruba 250-300 občanů s účastí přibližně
15-20 PEX za odstoupení místní samosprávy.
Účast radikálních elementů byla ovlivněna
paralelně pořádanými akcemi PEX v Kladně a
Moravskoslezském kraji. V inkriminovaných
lokalitách, v ul. T.G.M. a Žitavská přítomno
celkem 30-40 LEX. Akce proběhla bez
incidentů.
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·

24.9. Rumburk – Shromáždění organizované
Občanským odporem Rumburk (OOR) zrušeno.

·

2.10. Rumburk – Shromáždění svolávané L.
Kohoutem s minimální reflexí místních obyvatel,
s účastí cca 20-30 osob.

·

2.10. Varnsdorf – Shromáždění svolávané L.
Kohoutem s účastí cca 200 osob. Následný
pochod byl zrušen pořadatelem.

představiteli. Stejně tak byla zmiňována frustrace a
pocit bezmoci z aktuálního stavu v oblasti a
nepřátelský postoj vůči obyvatelům sociálně
vyloučených lokalit. Po zákroku Policie ČR, při
nichž byly použity ve větší míře donucovací
prostředky (po 10.9.2011) se na straně místních
obyvatel zvedla silná „protipolicejní“ nálada.
Lze říci, že zvýšená přítomnost policistů v oblasti
jednoznačně
zklidnila
situaci
vyvoláním
zvýšeného pocitu bezpečí u občanů. Zaznamenán
byl i pokles drobné majetkové delikvence. Setrvání
posilujících pořádkových sil nelze v současné době
odhadnout, s tím, že lze předpokládat postupné
snižování jejich počtu s ohledem na vývoj
bezpečnostní situace.

4. ROLE MÉDIÍ
Z pohledu policie lze zpravodajské pokrytí dění na
Šluknovsku hodnotit jako tendenční. Tamní situace
na sebe upoutala již od počátku velkou mediální
pozornost. U obou prvotních incidentů (Nový Bor a
Rumburk) byl vedle podrobností ke způsobu
provedení zdůrazňován i etnický původ pachatelů a
rasový motiv.

V návaznosti na události ve Šluknovském výběžku a
potřebu stálého posílení přímého výkonu služby je
vedením Policie ČR uvažováno o zřízení Speciální
pořádkové jednotky v daném regionu.

V průběhu nepokojů byly velmi často medializovány
i marginální incidenty mezi majoritní částí obyvatel
a tzv. „sociálně nepřizpůsobivými“, což velmi
negativně ovlivňovalo nálady místních obyvatel a
vyostřovalo již tak rizikový charakter samotných
demonstrací.

Celkové náklady Policie ČR na zajištění veřejného
pořádku a bezpečnosti v oblasti Šluknovského
výběžku v období od 23. 8. do 25. 9. 2011 byly
vyčísleny na více jak 29 mil. Kč.

Média sehrála významnou roli i v souvislosti
s nárůstem občanské angažovanosti. Aktivity občanů
byly výrazně koordinovány a usměrňovány v
prostředí
virtuálních
sociálních
sítí.
Jako
významným komunikačním a
koordinačním
prostředkem se ukázaly virtuální sociální sítě typu
Facebook nebo diskusní fóra na blozích či
mediálních serverech pod články k tématu. V rámci
diskuzních skupin se velmi často objevovaly
příspěvky hanobící Romy anebo vyzývající k násilí
proti Romům.

6. POUŽITÉ ZDROJE

5. ZÁVĚR

7. INFORMACE O AUTORECH

V návaznosti na události ve Šluknovském výběžku
je nutné především upozornit, že primárními jsou
zde problémy sociální a nikoliv bezpečnostní,
jejichž řešení je úkolem policie. V této souvislosti je
třeba apelovat na aktivnější činnost a zapojení se
dalších příslušných institucí – místních samospráv,
vládních i nevládních organizací i samotných
občanů.

pplk. Mgr. Petr Koutný - absolvent Policejní
akademie ČR Praha a Univerzity T. Bati ve Zlíně. U
Policie ČR pracuje od roku 1998. V současné době
zařazen jako rada 2. oddělení přímé podpory útvarů
a speciálních činností, ŘSPP PP ČR se zaměřením
na metodicko-kontrolní činnost na úseku pořádkové
policie. Jednou z náplní pracovní činnosti je
poskytování přímé podpory v rámci řídících štábů
bezpečnostních
opatření.
Současně
je
i
koordinátorem Antikonfliktních týmů Policie ČR.

Resortní zprávy Ředitelství služby pořádkové policie
PP ČR.
Zpráva Odboru bezpečnostní politiky MV ČR
k událostem ve Šluknovském výběžku.
Informace a postřehy z přímé účasti
příspěvku na bezpečnostních opatřeních.

autora

Informační systémy Policie ČR a MV ČR.
Fotoarchiv AKT KŘP ÚK.

V průběhu nepokojů byla ze strany veřejnosti často
vyslovována nespokojenost s činností orgánů
státní správy i samosprávy a jejími čelními
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Certifikační cvičení Mnohonárodního praporu
radiační, chemické a biologické ochrany na Tisé
Radoslav Krupka
Ústřední vojenský zdravotní ústav, Praha-6, 160 01
krupka.r@seznam.cz

ABSTRAKT
Ve dnech 26. dubna až 6. května 2011 se příslušníci Ústředního vojenského zdravotního ústavu
vyčlenění do Mnohonárodního praporu radiační, chemické a biologické ochrany úkolového
uskupení Sil rychlé reakce NATO zúčastnili ve vojenském výcvikovém prostoru chemického
vojska na Tisé certifikačního cvičení tohoto praporu před ročním obdobím pohotovosti, které
začalo 1. července 2011. Úkolem praporu v tomto období pohotovosti je do pěti dnů od vydání
rozkazu Vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě zasáhnout v případě incidentů
spojených s únikem a zneužitím radioaktivních, chemických a biologických látek a
průmyslových škodlivin kdekoliv na světě.
Klíčová slova: Ústřední vojenský zdravotní ústav, certifikační cvičení, prapor chemické,
radiační a biologické ochrany, NATO

ABSTRACT
The certification exercise of the Multinational Chemical, Biological,
Radiological and Nuclear Defence Battalion in Tisá training area.
Experts from the Central Military Health Institute, who are enlisted in the Multinational
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Battalion of NATO Response Forces,
took part in the certification exercise of this battalion at the military training area Tisá from
26-th April to 6-th May 2011, before the start of battalion´s yearlong readiness period. The
main task of this multinational batalion is to intervene in case of any incident, related to the
misuse of the chemical, biological or radiological warfare agents or toxic industrial material,
anywhere in the world.
Keywords: Central Military Health Institute, certification exercise, CBRN defence battalion,
NATO
s Německem. Při cvičení nazvaném „Peaceful
Dragon 2011“ na Tisé cvičily jednotky spadající pod
české národní velení, a i když hlavní síly tvořili
vojáci z 311. praporu radiační, chemické a biologické
ochrany z Liberce, bylo zde možné zastihnout kromě
jiných také příslušníky Ústředního vojenského
zdravotního ústavu, který do mnohonárodního
praporu tradičně vyčleňuje biologickou laboratoř a
odřad biologické detekce. Na Tisé ale cvičily i
zahraniční jednotky praporu, celkem tedy přes pět set
vojáků z Česka, Belgie, Francie, Maďarska, Polska a
Finska se tu připravovalo na období roční
pohotovosti. Certifikační cvičení „Peaceful Dragon
2011“ mělo za cíl sladit činnost jednotlivých
národních jednotek při plnění společných úkolů a
potvrdit požadované schopnosti před certifikační
komisí. Během cvičení si vojáci vyzkoušeli všechny
hlavní úkoly, které by měli zvládat. Patří mezi ně

1. ÚVOD
Ve dnech 26. dubna až 6. května 2011 se příslušníci
Ústředního vojenského zdravotního ústavu (ÚVZÚ)
vyčlenění do Mnohonárodního praporu radiační,
chemické a biologické ochrany úkolového uskupení
Sil rychlé reakce NATO (NRF – NATO Response
Forces) zúčastnili ve vojenském výcvikovém
prostoru chemického vojska na Tisé certifikačního
cvičení tohoto praporu. Úkolem praporu v období
jeho roční pohotovosti je do pěti dnů od vydání
rozkazu Vrchního velitele spojeneckých sil NATO
v Evropě zasáhnout v případě incidentů spojených
s únikem a zneužitím radioaktivních, chemických a
biologických látek a průmyslových škodlivin
kdekoliv na světě. Vojenský výcvikový prostor
chemického vojska Tisá leží v krásné, ale drsné
hornaté krajině západně od Děčína poblíž hranic
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chemický,
radiační
a biologický průzkum,
dekontaminace osob, techniky a materiálu, odběr
vzorků, analýza vzorků a vyhodnocování chemické,
radiační a biologické situace. Během cvičení vojáci
dostávali úkoly v rámci jednotlivých nahraných
incidentů s tématikou použití nebezpečných
chemických látek, biologických agens či radiace.
Incidenty vycházely z předem pečlivě připraveného
námětu cvičení a zajišťovala je tzv. skupina rozehry.
Veškerá komunikace a velení probíhalo samozřejmě
v angličtině, přesně tak, jak by tomu bylo i
v reálných podmínkách.

·
·
·
·
·

chemický průzkum je schopen pokrýt plochu
o rozloze až 60 km²
radiační průzkum je schopen pokrýt plochu 500
km²
radiační a chemický průzkum komunikací lze
provádět až do rychlosti 60 km/h
dekontaminace vozidel linkovým způsobem –
kapacita až 100 vozidel/hod
dekontaminace osob – kapacita až 120 osob/hod

Jednou z hlavních součástí praporu je samozřejmě
také praporní obvaziště schopné poskytovat
příslušníkům praporu zdravotnickou péči na úrovni
Role 1. Praporní obvaziště je vybaveno pojízdnou
převazovnou POP-2 a dvěma ambulancemi Land
Rover 130.

2. MNOHONÁRODNÍ PRAPOR
RADIAČNÍ, CHEMICKÉ A
BIOLOGICKÉ OCHRANY NATO

4. BIOLOGICKÁ LABORATOŘ

Mnohonárodní prapor radiační, chemické a
biologické ochrany Sil rychlé reakce NATO je
jednotkou specializovanou na ochranu proti zbraním
hromadného ničení, která je vytvářena na rotačním
principu z příspěvků jednotlivých států NATO,
z nichž v každé rotaci jednomu ze států připadne role
tzv. „leading nation“, tedy vedoucího státu, který
odpovídá za sestavení celého praporu z jednotek,
kterými přispějí ostatní členské státy, dále odpovídá
za logistiku, vševojskovou a odbornou přípravu
praporu a organizuje certifikační cvičení kompletního
praporu. Toto cvičení je vlastně první příležitostí,
kdy je možné vidět celý prapor pohromadě při reálné
činnosti v polních podmínkách. Letošní rotace
mnohonárodního praporu je již třetí rotací pod
českým vedením od vzniku této jednotky v roce
2003. Část tohoto praporu, tehdy také pod českým
vedením, byla například nasazena k ochraně 28.
letních olympijských her v Aténách v roce 2004 před
případným útokem s použitím radioaktivních,
chemických či biologických látek.

Klíčovou komponentou praporu, bez které by jeho
činnost nebyla možná, jsou polní analytické
laboratoře, a to laboratoř chemická, radiologická a
biologická. A právě v této oblasti nacházejí své
uplatnění
příslušníci
Ústředního
vojenského
zdravotního ústavu, kteří do praporu již tradičně
vyčleňují unikátní Mobilní polní mikrobiologickou
laboratoř, která je schopna provádět analýzy vzorků
na úrovni technického zabezpečení Bio Safety Level
– 3 (BSL-3). Je tedy schopna i v polních podmínkách
bezpečné práce i s těmi nejnebezpečnějšími
biologickými agens, jako je Bacillus anthracis,
Francisella tularensis, Yersinia pestis apod. Laboratoř
je ve složeném stavu umístěna v pěti standardních
kontejnerech. Rozvinutá laboratoř se skládá ze
vstupní, laboratorní a hygienické sekce. Laboratorní
sekce pracuje v režimu řízeného podtlaku, laboratorní
personál je chráněn přetlakovými oděvy s externí
dodávkou
vzduchu.
Laboratoř
má
vlastní
elektrocentrálu a kompresor pro výrobu stlačeného
vzduchu. Při letošním certifikačním cvičení byla tato
unikátní laboratoř opět rozvinuta ve VVP na Tisé,
aby analýzou vzorků z jednotlivých námětových
incidentů poskytla informační podporu velení
praporu při rozhodovacích procesech a tím podpořila
celkové úsilí příslušníků praporu uspět před
certifikační komisí.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
PRAPORU
Organizační struktura Mnohonárodního praporu
radiační, chemické a biologické ochrany Sil rychlé
reakce NATO vychází ze spojenecké publikace ATP3.8.1 Vol II. a skládá se ze štábu praporu, roty
chemického a radiačního průzkumu, jednotky
biologické detekce, laboratoří, roty chemické
ochrany, roty dekontaminace a roty logistiky.
Hlavními úkoly praporu, jak již bylo zmíněno, je
chemický, radiační a biologický průzkum včetně
detekce, odběr vzorků, jejich bezpečný transport,
laboratorní
analýza
vzorků,
identifikace
nebezpečných
radioaktivních,
chemických či
biologických látek, vyhodnocení chemické, radiační
a biologické situace, dekontaminace osob, techniky,
materiálu a v omezené míře i terénu. Celkové hlavní
schopnosti praporu v plnění uvedených úkolů jsou
následující:

5. ODŘAD BIOLOGICKÉ DETEKCE
Další významnou jednotkou, kterou Ústřední
vojenský zdravotní ústav tradičně přispívá do
mnohonárodního praporu je Odřad biologické
detekce. Odřad se skládá ze dvou týmů biologické
detekce, z nichž každý je vybaven vozidlem
biologického průzkumu BIOSCAM se systémem
varování před biologickými aerosoly BAWS
(Biological Aerosol Warning System). Tento
moderní systém od firmy Lockheed Martin se skládá
ze základny umístěné ve vozidle a z deseti dálkově
řízených senzorů, které po rozmístění nepřetržitě
monitorují ovzduší a v případě výskytu biologických
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doplňují jejich schopnosti v oblasti detekce
chemických látek a radiace s cílem zabezpečit
komplexní ochranu zájmových prostorů.

aerosolů, předají varování operátorovi na základnu a
zahájí odběr vzorků vzduchu k následné laboratorní
analýze. Tento systém se v polních podmínkách
používá k ochraně prostorů rozmístění vojsk před
případným útokem s použitím bojových biologických
látek. Je však také velmi vhodný k ochraně objektů
mimořádného významu. Byl například použit při
summitu NATO v roce 2002 v Praze k ochraně
budovy kongresového centra, kde byly senzory
umístěny u vstupů vzduchu do vzduchotechniky
budovy. Podobně byl tým biologické detekce ÚVZÚ
se systémem BAWS nasazen na žádost peruánské
vlády při summitu jihoamerických států a EU v Limě
v roce 2008 nebo při summitu ministrů zahraničí
států NATO v estonském Talinu v roce 2010. Ve
všech těchto případech týmy biologické detekce úzce
spolupracují se specialisty chemického vojska a

6. ZÁVĚR
Po splnění požadovaných úkolů byl závěrem cvičení
mezinárodní prapor certifikován a ohodnocen
známkou výtečně. Nemalý podíl na tomto výsledku
měli i příslušníci ÚVZÚ, kteří se cvičení zúčastnili.
Role vedoucího státu v tomto mnohonárodním
praporu významným způsobem zvyšuje kredit České
republiky a naší armády v rámci NATO a
koresponduje s deklarovanou specializací naší
armády na oblast ochrany proti zbraním hromadného
ničení.

7. FOTO ZE CVIČENÍ

Obr. 1: Rozvinutá biolaboratoř ÚVZÚ

Obr. 2: Květnové rozmary počasí na Tisé

Obr. 3: Interiér biolaboratoře

Obr. 4: Odběr vzorku ze senzoru BAWS
zdravotního ústavu v Praze.
Atestace 1. a 2. stupně na Fakultě
veterinárního
lékařství
VFU
Brno. Účast v zahraniční misi
Enduring Freedom v Kuvajtu v
letech 2002 -2003 ve funkci
náčelníka biologické laboratoře 1.
česko-slovenského praporu radiační, chemické a
biologické ochrany. Člen pracovní skupiny NATO
SIBCRA (Sampling and Identification of Biological,
Chemical and Radiological Agents).
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Nové metody dekontaminace s použitím činidla
Hvězda
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ABSTRAKT
V minulosti bylo vyvinuto a vyzkoušeno dekontaminační činidlo Hvězda SCH, které má široké
spektrum použití zejména na povrchy pevných předmětů. Použití činidla k detoxikaci pokožky
zamořené vojensky významnými toxickými látkami však znemožňuje obsažený peroxidu vodíku,
který se po naplnění do příručního aplikátoru může během skladování rozkládat, uvolňovat plyn
a způsobovat tak poruchy aplikátoru. Autoři proto vyvinuli činidlo Hvězda KK, které sestává
z chemicky stabilnějších komponent, které se před použitím přemění chemickou reakcí na pěnu
co do složení podobnou činidlu Hvězda SCH. Společně s činidlem je vyvíjen i příruční
dvoukomorový aplikátor, který umožní snadné skladování a použití jako individuálního
prostředku pro prvotní odmoření pokožky osob.
Klíčová slova: Dekontaminace, bojové otravné látky, odmoření pokožky, ochrana jednotlivce

ABSTRACT
New Methods of Decontamination with the Hvězda Mixture
In the past, a decontamination mixture Hvězda had been developed, which performs a wide
spectrum of use at contaminated surfaces of solid bodies. A use of the Hvězda SCH for
detoxification of skin contaminated with warfare supertoxic agents has not been introduced yet
since it contains hydrogen peroxide, which may decompose, release gas and cause failures
when stored long time in a semi-air-tight hand-held applicator. To override the problem, a
mixture Hvězda KK was developed. It consists of chemical components with higher stability,
which undergo chemical reaction before use in order to create a foam, similar to that of Hvězda
SCH as for its composition. Together with the mixture, a hand-held applicator with two
separate storage chambers is being developed. It can enable an easy storage and use as of a
mean for easy detoxification of skin.
Keywords: Decontamination, warfare toxic agents, detoxification of skin, individual protection

[Hartmanová 2002]. Tyto projekty ukázaly mj.
základní chemický koncept činidla.

1. ÚVOD – HISTORIE ČINIDLA
HVĚZDA

Pro praktické uplatnění činidla však musely být
provedeny další vývojové práce zaměřené na stabilitu
směsi během skladování, nežádoucí reakce složek
směsi mezi sebou nebo s materiály nádob, její
ekotoxicitu a odbouratelnost. Dále bylo potřeba
provést širší škálu testů dezinfekční účinnosti na
různé
typy
mikroorganizmů
při
různých
koncentracích činidla. Následně bylo třeba splnit
požadavky legislativy, zejména tehdy platného tzv.
chemického zákona a registrovat přípravek pro
biocidní použití. To bylo předmětem výzkumně –
vývojového projektu „Činidla, metody a prostředky

Počátek činidla Hvězda sahá do období let 2000 až
2002, kdy probíhal první, ryze výzkumný, projekt
zaměřený na hledání nových účinných detoxikačních
pěn [Cabal 2002]. Tehdejší práce na Katedře
toxikologie
Vojenské
lékařské
akademie
J. E. Purkyně (nyní FVZ UO) byly završeny in vitro
a in vivo testy odmořovací účinnosti na soman a
látku VX [Cabal 2003]. Současně s tím lze datovat
první snahy o vývoj činidla s vysokým dezinfekčním
účinkem i vůči sporulujícím mikroorganizmům
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dekontaminace“ (dále jen ČaP), který v letech 2003
až 2005 řešily společnosti VF, a.s. Černá Hora a
Decomkov Praha s.r.o. ve spolupráci s autory činidla.
Někdy v této době zcela spontánně vzniklo označení
„Hvězda“, později „Hvězda SCH“. Ukázalo se, že
činidlo je vhodné skladovat jako dvoukomponentní
balení, přičemž složky činidla se před použitím smísí
v daném poměru. (Pro některé specifické účely je
vhodnější dokonce tříkomponentní balení.) V rámci
projektu ČaP byly provedeny některé poloprovozní
testy zaměřené na praktické použití činidla.
Nejvýznamnější
byly
poloprovozní
zkoušky
odmořovací účinnosti provedené v Institutu ochrany
obyvatelstva MV GŘ HZS [Čapoun 2005] a zkoušky
s armádní technikou, zejména s vozy ACHR-90, ve
výcvikovém prostoru Tisá 1.-3. 5. 2004.

který nebyl naplněn do balíčků IPB 80, byly podle
dostupných informací zlikvidovány.

·

nahrazení peroxidu vodíku jinou, stabilnější
sloučeninou (nově koncipovaná směs Hvězda
KK),

Mimo uvedené zkoušky byla potvrzena vysoká
dezinfekční, mj. sporicidní, účinnost činidla
v akreditované mikrobiologické laboratoři Chemila.
Později byla tato účinnost ověřena přímo na kmeni
Bacillus anthracis [Severa 2010].

·

vývoj aplikátoru s vysoce stabilizovaným
peroxidem vodíku (původní směs Hvězda SCH).

2. KONCEPT SMĚSI A APLIKÁTORU
Hlavní překážkou konstrukce příručního aplikátoru
činidla Hvězda je nestabilita peroxidu vodíku, který
postupným rozkladem na vodu a kyslík může jednak
způsobit nežádoucí natlakování a případně praskání
aplikátoru, a jednak pokles odmořovací účinnosti
v důsledku ztráty účinné látky. Při řešení projektu
MFČ byly zvoleny dva koncepty, které by měly tento
problém vyřešit:

2.1.

Aplikátor Hvězdy SCH

Koncept využití Hvězdy SCH vychází z empirického
zjištění, že některé šarže komerčně dodávaného
peroxidu vodíku jsou velmi stabilní, alespoň podle
zkušeností, které jsme spolu se společností MPD
plus, s.r.o. získali v letech 2006 až 2010. Bezpochyby
je to důsledek vývoje u dodavatelských firem.
Nicméně podle zkušeností MPD nejsou všechny
šarže dodávaného peroxidu stejné a dodavatelé
neposkytují úplnou informaci o způsobu stabilizace.
Na stabilitu peroxidu mají navíc vliv i případné
nečistoty v materiálu nádob, ve kterých se peroxid
skladuje. Při konstrukci příručního aplikátoru směsi
Hvězda SCH je tedy možné předpokládat
dostatečnou stabilitu peroxidu, nicméně je třeba
uvažovat i možnost, že peroxid vodíku i přes veškerá
oprávněná očekávání po naplnění do aplikátoru
podlehne rozkladu.

Vzhledem k tomu, že činidlo Hvězda má širokou
odmořovací a dezinfekční účinnost, byla v rámci
projektu ČaP testována i jeho schopnost
dekontaminovat
radioaktivní
látky
z povrchů
opatřených nátěry používanými v armádě podle ČOS
801001. Zbytková kontaminace byla, v závislosti na
izotopu, 1,5x (v případě 60Co) až 6x (v případě 137Cs)
nižší
než
v případě,
kdy
byly
povrchy
dekontaminovány pouze destilovanou vodou [Severa
2005].
Činidlo Hvězda SCH bylo dodáno do 3. rotace sil
NRF NATO v roce 2004, po skončení rotace NRF
pak přešlo do majetku Armády ČR. Na začátku roku
2010 bylo činidlo oficiálně zavedeno do HZS ČR
dopisem náměstka generálního ředitele HZS ČR.
Mimoto výrobce, společnost MPD plus, spol. s r.o.,
Rakovník, běžně dodává činidlo Hvězda pro potřeby
dezinfekce v civilním sektoru.

Příslušný aplikátor činidla Hvězda SCH je proto
koncipován jako nádoba se dvěma komorami
vzájemně oddělenými skleněnou přepážkou. Před
použitím se přepážka prorazí trnem, tekutiny se smísí
a roztok je vystřikován mechanickou pumpičkou.
Výrobní postup aplikátoru bude založen na tom, že
každá šarže vyrobených aplikátorů bude po určenou
dobu (cca 3 až 6 měsíců) uložena v depozitu. Během
této doby se prokáže, zda je použitý peroxid vodíku
stabilizován dostatečně. Šarže, které nevykážou
během této doby závady, budou určeny k další
distribuci. Klíčovým momentem výroby těchto
aplikátorů bude tedy zejména jejich testování a
statistické hodnocení.

Činidlo Hvězda SCH bylo tedy vyvinuto do stavu,
kdy je komerčně dodáváno pro řadu účelů. Nicméně
jeden z původních záměrů, totiž jeho použití
k prvotnímu odmořování lidské pokožky, se
nepodařilo naplnit. Příčinou je, že se nepodařilo
zkonstruovat vhodný aplikátor, ve kterém by mohly
být obě složky, tenzidická i peroxidická, odděleně
skladovány po dostatečně dlouhou dobu několika let.
Z toho důvodu společnost Decomkov Praha s.r.o.
společně s partnery započala řešení nového projektu
„Multifunkční dekontaminační činidlo pro detoxikaci
bojových otravných látek a pro dezinfekci
patogenních agens včetně aplikátoru“ (dále jen
MFČ), jehož cílem je vhodná modifikace směsi
Hvězda a vývoj vhodného malého příručního
aplikátoru, který by mohl sloužit podobně, jako např.
balíček IPB 80. Potřeba vývoje takového prostředku
nabyla na aktuálnosti mj. i proto, že zásoby doposud
používaného odmořovala, chemosorbentu Desprach,

2.2.

Modifikovaná Hvězda KK

Základní myšlenka tohoto přístupu je, že potenciálně
nestabilní peroxid vodíku nahradíme jinou,
stabilnější sloučeninou, nebo jeho prekurzorem. Jako
výhodný se ukázal peroxid sodíku, neboť umožňoval
tvorbu dostatečně zásadité směsi reakcemi, které
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odmořovací směsi. V případě Hvězdy KK je to trvání
reakcí, kterým podstupuje peroxid sodíku. Rychlost
těchto reakcí byla sledována

probíhají dostatečně rychle. Peroxid sodíku navíc lze
katalyticky rozložit na hydroxid sodný a plynný
kyslík. Tím lze regulovat alkalitu výsledné směsi a
generovat plyn, který
·

přemění tekutinu na pěnu,

·

vytlačí vzniklou pěnu z aplikátoru.

Vývojové práce se soustředily na
optimalizaci koncentrací účinných látek,

·

měření kinetiky reakcí, které produkují účinné
látky.

Optimalizace koncentrací

Předmětem optimalizace byly produkty reakce
peroxidu sodíku, tj. peroxid vodíku H2O2, hydroxid
sodný NaOH a hydroperoxid sodný NaHO2 (resp.
aniont HO 2-), který vzniká z peroxidu H2O2
v alkalickém prostředí.
Původní receptura činidla Hvězda SCH obsahuje 3 %
hmotnostní hydroxidu NaOH a 3 % hmotnostní
peroxidu vodíku. To představuje molární přebytek
peroxidu vodíku nad hydroxidem. Tím je umožněna
současná existence peroxidu vodíku H2O2 a
hydroperoxidu sodného NaHO 2. O společné existenci
těchto dvou forem peroxidu vodíku autoři zjistili:
Hydroperoxid má oxidačně-redukční reakci (1)
[Vanýsek 2009], kterou se podobá chlornanu
(1) HO2- + H2O + 2 e ® 3 OH-

(+ 0,878 V)

Hydroperoxid proto rozkládá peroxid podle reakce
(2) stejně, jako by jej rozkládal chlornan
(2)

H2O2 + HO2- ® O2 + OH- + H2O

Pro potvrzení uvedených tvrzení, mj. reakce (2),
autoři provedli experimentální práci, která bude
předmětem samostatné publikace.
Jelikož v zásaditém prostředí peroxid H2O2 není
dominantním oxidačním činidlem, autoři jej
eliminovali tím, že celková koncentrace peroxidu
byla snížena. Tím byla snížena koncentrace síranu
sodného, který je odpadním produktem reakce
peroxidu sodíku, a navýšeno pH směsi do funkční
oblasti indikátoru alizarinové žluti. Alizarinová žluť
proto může být použita jako indikátor ukončení
přeměny peroxidu sodíku na požadované produkty.

3.2.

·

měřením času do zbarvení indikátoru pH.

·

manganometrickou titrací (celková koncentrace
peroxidů NaHO 2 a H2O2 v roztoku),

·

acido-bazickou titrací (koncentrace NaOH a
NaHO 2 v roztoku),

·

z objemu vzniklé
vzniklého reakcí).

pěny

(množství

plynu

Měření elektrické vodivosti bylo prováděno
v zapojení podle obr.1. Jako měřidla byly použity
běžné multimetry RE 50D (voltmetr) a UT 125D
(ampérmetr). Elektrody byly připraveny z běžných
drátů z mědi a železa, které byly očištěny v 10 %
kyselině sírové a opláchnuty v destilované vodě.
Železo a měď byly zvoleny proto, že v kyselém
prostředí při správné velikosti a polaritě napětí na
nich při měření neprobíhají jiné než požadované
reakce: železná elektroda se začne chovat prakticky
inertně, neboť se na ní vylučuje vodík, zatímco
z měděné elektrody se do roztoku vylučuje téměř
výhradně iont Cu2+. Spíše než vysoce přesné měření
vodivosti bylo cílem správné postihnutí změn
vodivosti v čase. Proto nebyly na konstrukci elektrod
kladeny žádné speciální nároky, pouze musela být
během experimentu zajištěna reprodukovatelná
geometrie. Experiment byl proveden tak, že do
kádinky s roztokem bylo za stálého míchání vsypáno
potřebné množství peroxidu sodíku. Z kádinky byly
odebírány vzorky, které byly ex-post proměřovány ve
speciální kyvetě vyrobené ze skleněné trubice, do
jejíchž konců byly zavedeny elektrody (v dolní části
skrz zátku). Vodivost byla měřena v oblasti napětí
1000 až 2000 mV, kde byla volt-ampérová (VA)
charakteristika dostatečně lineární během celého
experimentu, a byla určena jako směrnice (sklon)
regresní přímky proložené VA charakteristikou. Od
hodnot vodivosti byla odečtena změřená vodivost
směsi tenzidů a vody bez ostatních komponent, aby
výsledek postihoval pouze složku vodivosti
způsobenou reakcemi (3) až (5) popsanými dále.
Neurčitost výsledku byla stanovena jako odmocnina
součtu druhých mocnin standardní odchylky
příslušného koeficientu regresní přímky a neurčitosti
měřidel na úrovni 3% měřené hodnoty.

3. EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY
3.1.

měřením elektrické vodivosti směsí,

Koncentrace produktů reakcí pak byly určovány

Použití směsi Hvězda ve formě pěny je výhodné
proto, že pěna vykazuje vyšší detoxikační účinnost
než nenapěněná Hvězda [Čapoun 2005].

·

·

Graf na obr. 2 ukazuje vývoj vodivosti během reakce
peroxidu sodíku s vodným roztokem tenzidů a
kyseliny sírové (H2 SO4 0,23 mol/l, Na2O2
0,55 mol/l). Roztok obsahoval thymolftalein jako pH
indikátor. Jelikož kyselina v roztoku představuje
velmi dobrý vodič, vodivost musí během reakce
klesat v důsledku jejího spotřebování. V grafu je však
patrný nejprve pokles, a pak mírný nárůst vodivosti.

Reakční kinetika

Při konstrukci příručního aplikátoru, který by
fungoval jako generátor odmořovacího činidla, je
třeba znát dobu, která proběhne od smísení
komponent do okamžiku vytvoření potřebné
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reakce bylo určováno pouze časem zbarvení
alizarinové žluti. Na rozdíl od thymolftaleinu,
alizarinová žluť se zabarví až v okamžiku, kdy
molární koncentrace hydroxidu z reakce (5) převýší
koncentraci peroxidu vodíku z reakce (3), neboť
peroxid vodíku pufruje pH ve funkční oblasti tohoto
indikátoru. Po zbarvení směsi v aplikátoru byla pěna
vypuštěna do odměrného válce. Z jejího objemu bylo
určováno množství plynu uvolněného reakcí a
manganometrickou titrací byla určována koncentrace
peroxidu vodíku, resp. hydroperoxidového aniontu.
Experimenty ukázaly, že v aplikátoru je směs
připravena k použití za 45 až 50 sekund od smísení
peroxidu sodíku a ostatních komponent.

Přibližně v okamžiku minima vodivosti navíc došlo
ke zbarvení thymolftaleinu, tedy byla spotřebována
kyselina. To ukazuje na dvoustupňový mechanizmus
reakce. Pokles je způsoben reakcí (3), neboť peroxid
vodíku není disociován a neposkytuje volné ionty.
(3) H2SO4 + Na2O2 ® Na2SO4 + H2O2
Teprve po vyčerpání veškeré kyseliny sírové začne
dominovat reakce (4), která produkuje požadovaný
hydroperoxid sodný, disociovaný na kationt Na+ a
aniont HO 2-:
(4) Na 2O2 + H2O2 ® 2 NaHO2
Nicméně reakce (4) končí až cca 600 sekund po
smísení peroxidu sodíku s tekutou směsí, neboť to je
doba, kdy přeměna peroxidu sodíku na peroxid
vodíku (včetně hydroperoxidu) dosáhne maximální
koncentrace.
Urychlení reakce bylo dosaženo přídavkem
katalyzátoru, pomocných látek (předmět patentové
ochrany) a působením zvýšeného tlaku, který se
vytvoří uvnitř uzavřeného aplikátoru (např. jako na
obr.3). Použitý katalyzátor navíc spouští reakci (5),
která nahrazuje pomalou reakci (4).

Obr.1: Schéma zapojení elektrického obvodu při
měření vodivosti roztoků. V pravé části
znázorněna kyveta se vzorkem a elektrodami.

(5) Na 2O2 + H2O ® 2 NaOH +1/2 O2
Vzhledem k tomu, že z uzavřeného aplikátoru nebylo
možné odebírat vzorky k měření vodivosti, trvání

Obr.2: Vývoj vodivosti (modré čtverečky) a koncentrace peroxidu vodíku (červené kroužky) ve směsi
během reakce peroxidu sodíku bez použití katalyzátoru a pomocných látek. Svislá čára značí okamžik
zbarvení thymolftaleinu přítomného ve směsi. Vodivost je vyjádřena relativně vzhledem k výchozí
hodnotě, koncentrace peroxidu je vyjádřena relativně vzhledem k množství výchozího peroxidu sodíku.
Neurčitosti stanovení koncentrace peroxidu vodíku, určené složením neurčitosti objemu kapky při titraci
a neurčitosti objemu vzorku v titrační baňce, jsou menší než průměr značek. Zvětšení neurčitosti měření
vodivosti na konci experimentu je způsobeno zásaditou reakcí roztoku a tvorbou hydroxidů na
elektrodách.
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pozná podle zbarvení obsažené alizarinové žluti,
které je viditelné skrz transparentní plast. Po
skončení reakce je původně beztlaký aplikátor
natlakován, přetlak činí přibližně 5 atmosfér.
Otevřením ventilu vytéká dekontaminační pěna.
Pěna je použitelná přibližně 10 minut. Později
dochází k postupné ztrátě její účinnosti, zejména
rozkladem peroxidu vodíku.
Při vývojových pracích byly používány různé
podoby aplikátorů, zhotovené obvykle z běžného
vodoinstalatérského materiálu (plastové svařovatelné
potrubí PP-R, transparentní hadice z PVC, apod.),
obr.3. V době přípravy tohoto textu probíhaly práce
na finální podobě aplikátoru.

3.4.

Odmořovací účinnost směsi Hvězda KK byla
testována v Institutu ochrany obyvatelstva MV GŘ
HZS ČR v Lázních Bohdaneč [Čapoun 2011].
Experiment byl založen na porovnání účinnosti
odmoření vzorků povrchů činidly Hvězda KK a
Hvězda SCH. Jako modelové povrchy byly použity
jednak ocelové plechy o rozměrech 10 x 10 cm
opatřené nátěrem Balakom (venkovní nátěr
Universal lesklý, syntetický), a jednak stejně velké
části speciálního ochranného oděvu SOO CO beze
švů, s ochrannou vrstvou na bázi butylkaučuku.
Kontaminantem byla látka VX 0,99 g/m2 a
sulfidický yperit 6,9 g/m2. Výsledek porovnání
ukazuje tabulka 1.

Obr.3: Jedna z podob dvoukomorového
aplikátoru činidla Hvězda KK používaného při
experimentech pro otestování směsi a
konstrukčních prvků.

3.3.

Odmořovací účinnost

Aplikátor Hvězdy KK

Směs Hvězda KK je vyvíjena spolu s vhodným
dvoukomorovým aplikátorem. Během skladování
jsou komory odděleny. Při spuštění aplikátoru dojde
ke spojení komor, smísení komponent v nich
obsažených a jejich reakci. Skončení reakce uživatel

Tab.1: Zbytková kontaminace modelových povrchů po dekontaminaci testovanými činidly. Uvedené
neurčitosti jsou směrodatné odchylky průměrů ze 7 hodnot. Data převzata ze zprávy [Čapoun 2011].

Kontaminant

Zbytková kontaminace po dekontaminaci
činidlem

Modelový povrch

Hvězda KK (pěna)
Ocelový plech s nátěrem Balakom

(14 ± 0,98) mg/m2

(9,3 ± 0,79) mg/m2

Ochranný oděv SOO CO

(9,4 ± 1,10) mg/m2

(7,5 ± 0,95) mg/m2

Ocelový plech s nátěrem Balakom

(64 ± 5,72) mg/m2

(110 ± 8,98) mg/m2

Ochranný oděv SOO CO

(31 ± 3,73) mg/m2

(26 ± 4,70) mg/m2

VX

Sulfidický
yperit

Hvězda SCH (pěna)

jsou detailně diskutovány ve zmíněné zprávě s tím,
že jsou mj. pravděpodobně podmíněny povahou
kontaminovaného povrchu. Pokud navíc uvedené
výsledky posoudíme v kontextu zprávy [Čapoun
2005], která porovnává detoxikační účinnosti činidla
Hvězda SCH, chlornanové směsi a roztoku BX 24
(Cristanini), můžeme konstatovat, že směs Hvězda
KK je s těmito činidly zcela srovnatelná při
dekontaminaci pevných povrchů. S ohledem na to
lze očekávat také srovnatelnou účinnost činidel

4. DISKUSE
Směs Hvězda KK byla vyvíjena tak, aby se svým
složením co nejvíce přibližovala původní Hvězdě
SCH, jejíž dekontaminační a dezinfekční účinnost
byla dříve dobře zdokumentována. Proto by
detoxikační účinnost Hvězdy KK měla být podobná
Hvězdě SCH, což nakonec potvrzuje zpráva
[Čapoun 2011] a z ní převzatá data v tab.1. Rozdíly
mezi účinností tohoto činidla a činidla Hvězda SCH
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6. PODĚKOVÁNÍ

Hvězda SCH a Hvězda KK při dekontaminaci
pokožky zvířat a osob, avšak příslušný experiment
zatím nebyl proveden.

Činidlo Hvězda KK včetně aplikátoru, stejně jako
aplikátor činidla Hvězda SCH, jsou vyvíjeny v rámci
projektu „Multifunkční dekontaminační činidlo pro
detoxikaci bojových otravných látek a pro
dezinfekci patogenních agens včetně aplikátoru“
(zkráceně MFČ), který pod číslem FR – TI1/540
finančně podporuje Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR.

Činidlo Hvězda KK předplněné ve vyvíjeném
aplikátoru vykazuje i jiné parametry nezbytné pro to,
aby mohlo být použito k dekontaminaci pokožky:
jeho působení na lidskou kůži, vyhodnocené
konvenční výpočtovou metodou podle vyhl.
232/2004 Sb., je stejné, jako působení činidla
Hvězda SCH. Při působení na pokožku po dobu cca
10 až 15 minut by činidlo nemělo způsobovat
nežádoucí interakce (dráždění, pálení atp.). Velkou
výhodou činidla je i schopnost prosáknout do
výstrojních textilií a odmořovat tak kontaminant,
který je nedostupný např. pro jinak vynikající
chemosorbent Desprach. Mezi určitými nevýhodami
činidla je třeba zmínit mj. čas cca 50 sekund, který
trvají chemické reakce od okamžiku spuštění
aplikátou do okamžiku jeho použitelnosti.

Výše uvedený projekt „Činidla, metody a prostředky
dekontaminace“ (zkráceně ČaP) byl finančně
podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
pod číslem FF-P2/115.
Poděkování patří i panu Doc. Ing. Janu Severovi,
CSc., který byl iniciátorem a neformální hybnou
silou vývoje činidla Hvězda SCH.

7. POUŽITÉ ZDROJE

Příruční aplikátor s původním činidlem Hvězda SCH
pak představuje alternativu k aplikátoru Hvězdy KK
pro možnost volby uživatele.

5. ZÁVĚR

[Cabal2002] Cabal, J., Severa, J., Kassa,J. Pěny jako
nosiče látek s detoxikačním účinkem. Závěrečná
zpráva řešení projektu s podporou Interní
grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR
č. NJ/6030 – 3. 2002

Aplikátor s činidlem Hvězda KK bude obsahovat
50 ml tekutiny a sypkou komponentu tvořenou
peroxidem sodíku. Po spuštění aplikátoru a
proběhnutí reakcí vydá aplikátor 250 až 280 ml
odmořovací pěny, která je určena k dekontaminaci
plochy až 0,2 m2. Parametry aplikátoru s činidlem
Hvězda SCH jsou obdobné.

[Cabal2003] Cabal, J., Kassa, J., Severa, J. A
comparison of the decontamination efficiacy of
foam-making blends based on cationic and
nonionic tensides against organophosphorus
compaunds determined in vitro and in vivo.
Human & Experimental Toxicology, 2003, roč.
22, s. 507-514

Autoři předpokládají, že činidla Hvězda KK a SCH
v příslušných aplikátorech najdou uplatnění jako
prostředky pro odmoření pokožky kontaminované
bojovými
otravnými
látkami
a,
vzhledem
k dezinfekční účinnosti, i biologickými agens.
Výhodou aplikátorů je předpokládaná možnost
relativně dlouhodobého skladování bez degradace
obsažených
komponent,
aplikátory
během
skladování neobsahují stlačený plyn a činidlo
poskytnuté aplikátory má dostatečně vysokou
odmořovací účinnost, mj. i při aplikaci na nasákavé
povrchy nebo lidskou pokožku.

[Čapoun2005] Čapoun, T., Krykorková, J.,
Urbanová, D., Kovaličová, H. Poloprovozní
zkoušky dekontaminace bojových chemických
látek činidlem Hvězda. Laboratorní zpráva,
Institut ochrany obyvatelstva MV GŘ HZS ČR
2005. Čj. PO-13/1-9/IOO-2005
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Aplikátor činidla Hvězda KK je z konstrukčního
hlediska navíc zajímavý tím, že při jeho použití
proběhne chemická reakce, která napění činidlo na
cca 5ti násobný objem a následně jej vytlačí
z aplikátoru. Přitom dříve bylo zjištěno, že pěna má
vyšší dekontaminační účinnost, než nástřik
nenapěněného pěnotvorného roztoku.
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FF-P2/115. VF, a.s., 2005.

Příruční dvoukomorový aplikátor činidla Hvězda
SCH podle původní receptury se stabilizovaným
peroxidem vodíku bude vybaven ručním ventilkem,
který bude uzpůsoben k mechanickému pumpování
a rozstřikování směsi.
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ABSTRAKT
Aktuální diskuse na téma dojezdových časů v souvislosti s projednávaným návrhem zákona
o zdravotnických záchranných službách byla základním podnětem pro využití nástrojů
geografických informačních systémů pro modelování a simulaci dojezdových časů posádek ZZS
v Královéhradeckém kraji. Autoři předkládají výsledné mapy s dvacetiminutovými dojezdovými
časy s ohledem na pokrytí obyvatelstva kraje, plochy území kraje a měst a vesnic. Z výsledků je
zřejmé, že plošné pokrytí zásahem posádek ZZS do 20 minut je možné garantovat pro více než
95 % obyvatel kraje. Z hlediska pokrytí území jsou však výsledky mnohem horší. Je proto třeba
racionálně zhodnotit rozmístění posádek a případné rozhodnutí o doplnění nových výjezdových
skupin, protože každé jedno procento „obsloužených“ obyvatel nad 95 % hranici je extrémně
drahé. Výsledky modelování jsou využitelné pro manažery ve zdravotnictví a politiky pro
stanovení sítě výjezdových středisek na základě podložených ekonomicko-politických
rozhodnutí, pro racionální prezentaci zákonných norem a mohou být vodítkem pro soudní
znalce a vyšetřovatele, kteří budou případné nedodržování dojezdových limitů ZZS posuzovat.
Klíčová slova: geografické informační systémy, simulační modely, dojezdové časy, zákon
o ZZS
navržená metodika využita i pro objektivní posouzení
dojezdových časů posádek ZZS v Královéhradeckém
kraji. Podobně lze využít i pro simulaci dostupnosti
sil a prostředků ostatních základních složek IZS při
řešení mimořádné události. Výsledkem jsou mapy
s dvacetiminutovými dojezdovými časy s ohledem na
pokrytí obyvatelstva kraje, plochy území kraje a měst
a vesnic.

1. ÚVOD
ZZS KHK a FVZ UO jako spolupracující instituce se
v uplynulém období zaměřily na hodnocení
dostupnosti potřebných záchranných složek na
sledovaném území. Metody modelování a softwarové
simulace v prostředí geografických informačních
systémů byly využity pro hodnocení dostupnosti ZZS
na území Královéhradeckého kraje s využitím
reálných dat ZZS KHK s předchozích období (obr.1 a
2).

2. PROBLEMATIKA 20 MINUTOVÉHO
DOJEZDOVÉHO ČASU POSÁDEK
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
Z dikce připravovaného zákona o ZZS vyplývá
zákonný požadavek na pokrytí kraje výjezdem
posádky ZZS do 20 minut od předání výzvy posádce.
Diskutována je i varianta 15 minutového dojezdu.
Pro obě varianty jsme provedli modelaci a výpočty
pro území, obce a obyvatele KHK.

2.1.

Analýza reálných výjezdů

Pro simulaci bylo využito zadání časových a
místopisných parametrů primárních výjezdů posádek
ZZS KHK za 12 po sobě jdoucích měsíců, tedy cca
35 tisíc primárních výjezdů (obr. 2). Na základě
předpokládaných cestovních rychlostí vozů ZZS
odvozených z dojezdových časů byla zpracována
mapa kraje s grafickým vyznačením dosažitelnosti do

Obr. 1: Výjezdové posádky
Vzhledem k aktuální diskusi na téma dojezdových
časů v souvislosti s projednávaným návrhem zákona
o zdravotnických záchranných službách byla

40

Sborník příspěvků 8. ročníku konference Medicína katastrof

13, 15 a 20 minut od vydání pokynu posádce
k výjezdu (obr. 3).

·

Platí jen pro prvního pacienta? (co druhý a další
ve stejném spádu – duplicity?)

Výsledky simulace (tab. 1) ukázaly reálné „pokrytí“
území kraje s dostupností PNP do 20 minut a
„odhalily“ oblasti, obce a obyvatele, kterým není za
stávajících podmínek schopná ZZS KHK poskytnout
požadovanou službu v definovaných časových
limitech.

·

Je to požadavek absolutní? (nebo jen více než
95% dosažitelnost, která je zmiňována pouze
v důvodové zprávě, ale ne v zákoně samotném?)

·

Je to závazný parametr ze zákona, tj. bude
následovat trestně-právní odpovědnost za
nedodržení?

Plocha

absolutní počty

čas [min]
0 - 12,5
12,5 - 15

[m2]
2547568119
558947257

15 - 20
nad 20
Celkem KHK

642193540
1016816636
4765525553

Počet obcí

absolutní počty

čas [min]
0 - 12,5
12,5 - 15
15 - 20

[obcí]
814
128
109

nad 20
Celkem KHK
Počet obyvatel
čas [min]

22
1073

absolutní počty
2

[m ]
2433750830
554757924
657260560
1119756239
4765525553

kumulativní součty
2

[km ]
2434
555
657
1120
4766

% kategorie
51,07% do 15 minut od výzvy
11,64% do 15 minut od výjezdu
13,79% do 20 minut od výjezdu
23,50% všechny výjezdy

absolutní počty
[obcí]
782
134
125
32
1073

Počet obyvatel
čas [min]
0 - 12,5
12,5 - 15
15 - 20
nad 20
Celkem KHK

absolutní počty
kumulativní součty
[obyvatel]
[tis]
% kategorie
[tis ]
%
467147
467 84,82% do 15 minut od výzvy
467 84,82%
45309
45
8,23% do 15 minut od výjezdu
512 93,05%
34844
35
6,33% do 20 minut od výjezdu
547 99,37%
3456
3
0,63% všechny výjezdy
551 100,00%
550756
551 100,00%

%
53,46%
65,19%

3749 78,66%
4766 100,00%

kumulativní součty
814
128
109

% kategorie
75,86% do 15 minut od výzvy
11,93% do 15 minut od výjezdu
10,16% do 20 minut od výjezdu

22
2,05% všechny výjezdy
1073 100,00%

% kategorie

[obcí]
814
942
1051

%
75,86%
87,79%
97,95%

1073 100,00%

kumulativní součty
[tis ]

473 85,89% do 15 minut od výzvy
47
8,48% do 15 minut od výjezdu
30
5,37% do 20 minut od výjezdu
1
0,26% všechny výjezdy
551 100,00%

%

473 85,89%
520 94,37%
549 99,74%
551 100,00%

4. ZÁVĚR

2

[km ]
%
2434 51,07%
2989 62,71%
3646 76,50%
4766 100,00%

Počet obcí
čas [min]
0 - 12,5
12,5 - 15
15 - 20
nad 20
Celkem KHK

[km2]
2548
3107

Tab. 2: Navíc Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou,
Deštné

Obr. 2: Reálné výjezdy – rok 2010, ZZS KHK
čas [min]
0 - 12,5
12,5 - 15
15 - 20
nad 20
Celkem KHK

473039
46697
29593
1427
550756

% kategorie
53,46% do 15 minut od výzvy
11,73% do 15 minut od výjezdu

642 13,48% do 20 minut od výjezdu
1017 21,34% všechny výjezdy
4766 100,00%

absolutní počty
[obyvatel]
[tis]

0 - 12,5
12,5 - 15
15 - 20
nad 20
Celkem KHK

Plocha

kumulativní součty

[km2]
2548
559

Z podkladů pro projednávání zákona o ZZS v Senátu
vyplývá, že dojezdem do 20 minut není pokryto 200
tis. obyvatel ČR a v případě dojezdu do 15 min.
potom není pokrytí pro 1,3 mil. obyvatel ČR. Již
z těchto podkladů vyplývá, že naplnění dikce zákona
na 100% je v podstatě nemožné.

kumulativní součty
% kategorie
[obcí]
%
72,88% do 15 minut od výzvy
782 72,88%
12,49% do 15 minut od výjezdu
916 85,37%
11,65% do 20 minut od výjezdu
1041 97,02%
2,98% všechny výjezdy
1073 100,00%
100,00%

Každé zlepšení v
řádu desetin
procenta
„obsloužených obyvatel“ by bylo vykoupeno
dodatečnými náklady v jednotkách až desítkách
miliónů Kč ročně u jednotlivých ZZS. V ZZS KHK
jde v případě 20 minutového dojezdu o 97,4%
„pokrytého obyvatelstva“ (nepokryto 3,5 tis.
obyvatel) a u 15 minutového dojezdu pokrytí 93,1%
(nepokryto 35 tis. obyvatel KHK).

Tab. 1: Výsledky analýzy PNP obslužnost
Následně se modelovala varianta s doplněním tří
posádek RZP a sledovalo se zlepšení obslužnosti
území kraje (tab. 2).

Požadavek 20 minutového dojezdu lze akceptovat,
ale pouze za předpokladu limitace, že nejde
o absolutní požadavek ve 100% výjezdů (odloučené
lokality, duplicity,…). Doporučujeme uvést v zákoně
minimální procento pokrytí obyvatel 20 minutovým
dojezdem (např. více než v 96 % území). 15-ti
minutový dojezd (senátní pozměňovací návrh) je
nutné zásadně odmítnout jako nekompetentní,
nesmyslný a ekonomicky nerealizovatelný.

Zlepšení o necelou polovinu procentního bodu
obslouženého obyvatelstva by stálo ve vstupních
nákladech 30 mil. Kč a dalších cca 20 mil. Kč
ročních nákladů pouze na provozních dotacích od
zřizovatele.

3. DISKUZE

Na příkladu ZZS KHK byl demonstrováno, že je
k dispozici funkční nástroj využívající simulaci a
vizualizaci v prostředí GIS umožňující analýzy
stávajícího stavu. Umožňuje optimalizaci kapacit a
rozmístění ZZS a ZZ s ohledem na zadané
požadavky (včetně MU) a to vše při požadavku
maximálního přiblížení reálné situaci.

Požadavek na 20 minutový dojezd ze zákona je
zřetelným požadavkem na 20 minut, které má ZZS
od předání výzvy posádce do poskytnutí péče v rámci
PNP. V reálu však tento požadavek evokuje mnoho
nezodpovězených otázek:
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Obr. 3: Dojezdová mapa pro KHK
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ABSTRAKT
Bojové chemické látky (BChL), pesticidy a průmyslové chemikálie představují vážné riziko
nejen pro účastníky válečných konfliktů, ale i pro civilní obyvatelstvo, např. při zneužití těchto
látek teroristickými organizacemi nebo při průmyslových haváriích. Předkládaná studie je
proto zaměřena na evaluaci vybraných dekontaminačních činidel a postupů, které by bylo
možné využít při masové dekontaminaci civilního obyvatelstva v případě hromadné katastrofy.
Na základě in vitro experimentů byly navrženy a testovány dva dekontaminační postupy in vivo
s použitím modelu laboratorního prasete. Principem dekontaminace bylo smývání modelové
BChL (VX) ze zamořeného povrchu (kůže experimentálního zvířete) s použitím speciální
průtočné komory. Testované dekontaminační postupy se lišily ve specifických parametrech
(délka oplachu, složení dekontaminační směsi atd.). Účinnost postupů byla hodnocena podle
délky přežívání, příznaků intoxikace a především podle poklesu aktivity krevních cholinesteras
(ChE), která byla měřena spektrofotometricky metodou dle Ellmana. Oba testované postupy
účinně snižovaly toxické působení látky VX a proto mohou být doporučeny pro další testování a
posléze zavedení do praxe.
Klíčová slova: organofosfáty, inhibice cholinesteras, cholinergní symptomy, detergenty

ABSTRACT
In vivo evaluation of newly designed decontamination approaches for mass
decontamination of chemical warfare agents
Chemical Warfare Agents (CWA), pesticides and industrial chemicals represent health risk for
both, military and civilian persons, during warfare, terrorist attacks and industrial disasters. In
this study, decontamination means and approaches for mass decontamination purposes are
evaluated. In vivo evaluation of two different approaches was carried out on the model of
laboratory pig. Model CWA – agent VX was decontamined on the principle of washing-off the
real surface (pig skin) using a special plastic shower unit. Tested approaches varied in specific
parameters (shower duration, decontamination fluid etc.) Efficacy of decontamination was
evaluated on the basis of animal survival, intensity of cholinergic symptoms and inhibition of
blood cholinesterases (ChE), which was evaluated spectrofotometricaly by Ellman’s method.
Both tested approaches decreased toxic impact of agent VX and thus could be recommended for
further tests and use in case of mass casualty as a first aid.
Keywords: Organophosphates, inhibition of Cholinesterases, cholinergic symptoms, detergents

1. ÚVOD

může být útok v Tokijském metru z roku 1995, kdy
byla použita nervově paralytická látka sarin.

BChL a ostatní chemikálie jsou poměrně snadno
zneužitelnou zbraní hromadného ničení. Z historie je
známo několik incidentů, v nichž byly tyto látky
použity proti civilnímu obyvatelstvu. Příkladem

V AČR je
problematika
odmořování
osob
zasažených BChL řešena prostředky individuální
dekontaminace (např. individuální protichemický
balíčk IPB-80). Tyto prostředky vykazují dobrou
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nejjednodušší a blízký běžným každodenním
úkonům, tak aby bylo možné očekávat dobrou
spolupráci dekontaminovaných osob.
Na tomto
principu pracují dekontaminační zařízení typu
hromadných sprch.

účinnost, vyžadují však kvalifikované zacházení.
V případě hromadné katastrofy jsou účastníky
procesu dekontaminace civilisté, kteří nejsou v této
oblasti vyškoleni. Prostředky individuální ochrany
tedy nejsou příliš vhodné pro hromadnou očistu.
Namísto reaktivních dekontaminačních směsí se
v případě hromadné očisty více uplatňují směsi
nereaktivní, které pracují na principu smývání
chemických látek s povrchu těla. Dále je potřeba
přihlédnou k celé řadě psychologických aspektů,
především k vlivu stresu a paniky. Proces hromadné
dekontaminace by proto měl být pokud možno co

V této studii byly testovány dva dekontaminační
postupy, navržené pro využití v zařízeních hromadné
dekontaminace. Oba postupy byly srovnány při
odmoření nervově paralytické látky VX, jejíž hlavní
toxický
účinek spočívá
v inhibici enzymu
acetylcholinesterasy.
dekontaminační komora

přítok

sprchovací
násadec
kůže

odtok

A

B

Obr. 1. Aplikace a dekontaminace látky VX ve speciální průtočné komoře, upevněné na těle
experimentálního zvířete (A). Stavba komory umožňuje omývání povrchu kůže dekontaminační směsí (B).
k měření
aktivity
krevních
ChE,
pomocí
modifikované Ellmanovy metody [Ellman et al.1961,
Žďárová Karasová et al.2010]. Dále byly sledovány
příznaky intoxikace (lokální fascikulace, salivace,
lakrimace, centrální konvulze atd.), povrchová a
vnitřní teplota těla, krevní puls a další životní funkce.

2. METODIKA
Experimentální zvířata (prase domácí, samice ̴ 20
kg) byla rozdělena do čtyř skupin po čtyřech
exemplářích. Po celou dobu trvání experimentu (6 h)
byla zvířata držena v i.v. anestesii a umístěna
v digestoři na vyhřívané podložce. Kontrolní skupina
obdržela pouze i.v. anestesii. Pozitivním kontrolám
byla do speciální průtočné komory, připevněné
k dorsolaterální části těla, perkutánně aplikována
látka VX (90%) v dávce 300 µg.kg-1. Stejná dávka
byla aplikována také dvěma dekontaminovaným
skupinám.
Dekontaminace
látky
VX
byla
uskutečněna po jedné hodině od její aplikace, přímo
v průtočné komoře. Dva testované dekontaminační
zásahy byly provedeny na principu oplachu látky VX
s povrchu těla. Rozdíly mezi oběma zásahy spočívaly
v délce oplachu, použité dekontaminační směsi a
přítomnosti či absenci mechanického odstranění,
pomocí látkového tamponu (Tab. 1). Jako
dekontaminační směsi byly použity komerčně
dostupné nereaktivní směsi, složené především
z detergentů - Argos® (Francie) a FloraFree® (Velká
Británie).

3. VÝSLEDKY A DISKUSE
Zvířata ve skupině pozitivních kontrol vykazovala
silné příznaky intoxikace nervově paralytickou látkou
VX. Jako první se objevily lokální fascikulace
v místě aplikace (93.3 ± 22.5 min), což časově
odpovídalo zhruba poloviční inhibici krevních ChE
(aktivita ChE 54.3 ± 12.8 %). Následovaly další
cholinergní příznaky jako mastikace, salivace,
piloerekce atd. Centrální konvulze se objevily v 97.0
± 16.2 min. od aplikace látky. Všechna zvířata
uhynula v 201.0 ± 15.3 min, za příznaků silné
cholinergní krize, s hodnotou aktivity krevních ChE
blízkou nule (Obr. 2).
Oproti tomu zvířata v obou dekontaminovaných
skupinách přežívala po celou dobu pokusu (6 h),
s podstatně
mírnějšími
příznaky
intoxikace.
U většiny z nich se objevily pouze lokální
fascikulace (dekontaminace 1 -166.3 ± 33.2 min,
dekontaminace 2 -143.3 ± 23.9 min). Pouze jedno

Všem zvířatům byly v pravidelných intervalech
odebírány vzorky tepenné krve a ihned postoupeny
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dekontaminované
zvíře
trpělo
centrálními
konvulzemi a salivací (dekontaminace 1). Pokles
aktivity ChE se u většiny odmořených zvířat zmírnil
vzhledem k pozitivní kontrole a aktivita krevních

ChE dosahovala po šesti hodinách hodnot 11.2 (0.117.4) % /dekontaminace 1/ a 22.8 (20.9-24.0) %
/dekontaminace 2/.

Tab. 1. Přehled experimentálních skupin a charakteristika dekontaminačních zásahů
skupina
1

postup

kontrola

-

3

pozitivní kontrola

4

dekontaminace 1

5

dekontaminace 2

4
-1

VX (300 µg.kg )
VX (300 µg.kg-1); oplach 1.5 min, 0.5
% Argos, teplota 35°C, proud 7.2
ml.min-1, fyzické odstranění - tampon
VX (300 µg.kg-1); oplach 3.0 min, 0.5
% FloraFree, teplota 35°C, proud 7.2
-1
ml.min , bez fyzického odstranění

Přestože byly dekontaminační zásahy provedeny po
poměrně dlouhé době od aplikace látky VX (1 h),
jejich účinnost byla dostatečná na zajištění času,
který by byl nezbytný pro případný transport a další
120

n

4
4

4

léčbu obětí hromadné katastrofy. Oba postupy lze
tedy doporučit k dalšímu testování a případnému
zavedení do praxe, jako účinnou formu první pomoci
obětem chemického útoku nebo havárie.

dekontaminace

aktivita C hE (%)

100

pozitivní kontrola

80

dekontaminace 1
dekontaminace 2

60

kontrola

40

20

0
0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

390

čas (min)

Obr. 2. Aktivita krevních ChE. Látka VX aplikována u pozitivní kontroly a odmořených skupin v čase 0.
Jsou uvedeny průměrné hodnoty ± S.E.M.
metody pro stanovení aktivit cholinesteras při in
vivo hodnocení účinků reaktivátorů. Chem. Listy,
2010, 104, 46-50.
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Zdravotnické řešení po teroristickém útoku
v Norsku (22. 7. 2011)
Vlasta Neklapilová
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno
v.neklapilova@unbr.cz

ABSTRAKT
V pátek 22. července 2011 odpoledne došlo v Norsku postupně ke dvěma teroristickým útokům,
nejprve k rozsáhlému výbuchu ve vládní čtvrti v Oslo a poté byl napaden tábor mládeže na
ostrově Utøya. Střelec zde zavraždil a poranil desítky mladých lidí většinou ve věku 14-18 let.
Později se zjistilo, že za oběma útoky stojí 32-letý pravicový extremista Anders Behring Breivik.
Pro norskou zdravotnickou záchrannou službu a nemocnice znamenala situace značnou zátěž,
protože při útoku v Oslu zemřelo 8 osob a 89 bylo poraněno a po střelbě na ostrově Utøya
zemřelo 69 osob a dalších 62 utrpělo poranění. V přednášce jsou uvedena fakta o postupu
zdravotníků na místě neštěstí a o péči o poraněné v Universitní nemocnici Ullevål v Oslo.
Rodinám postižených i pacientům v nemocnici pomáhali také psychologové a sociální
pracovníci.
Klíčová slova: teroristický útok, Norsko, střelná poranění, záchranná akce, přednemocniční
péče, hromadný příjem v nemocnici, psychosociální péče

ABSTRACT
Prehospital and hospital response after terrorist attacks in Norway 2011
On Friday, the 22 July 2011 in the afternoon two terrorist attacks occurred consequently in
Norway, firstly the bomb explosion in the government quarter in Oslo, then gunshot attack to
the youth summer camp in the island of Utøya. A gunman killed and injured tens of teenagers
here. It transpired later that both attacks were executed by Anders Behring Breivik, a 32-yearold Norwegian right-wing extremist. The response of Norwegian health care system was very
challenging, 8 victims were killed and 89 injured at Oslo attack, and 69 dead and 62 injured in
the island of Utøya. The information about the prehospital care on-scene and hospital care in
the Oslo University Hospital Ullevål is presented. The psychosocial support for patients and
family members of victims was provided, too.
Keywords: terrorist attack, Norway, gunshot injury, rescue response, prehospital care, mass
hospital admission, psychosocial support
poraněno (z toho 11 těžce). Budova Úřadu vlády a
řada dalších budov byla poškozena. Nejprve byly
z útoku podezřívány některé islámské organizace,
brzy se však ukázalo, že tyto skupiny za útokem
nestojí.

1. ÚVOD
Častou reakcí na při úvahách o mimořádný
událostech či katastrofách bývá, že „nám se taková
věc přece nemůže stát“. Ani v Norsku jistě nikdo
nepočítal s mimořádnými událostmi, které se
odehrály v pátek 22. července 2011.

Asi dvě hodiny po explozi v Oslu byl napaden
vraždícím střelcem letní tábor mládeže na ostrově
Utøya. Je to malý ostrůvek dlouhý 400m a široký asi
200-300 m. Na ostrově bylo asi 600 mladých lidí,
většinou ve věku 14-18 let. Po střelbě 69 osob

Nejprve v 15.30 došlo k rozsáhlé explozi ve vládní
čtvrti v Oslo, při které zemřelo 8 osob a 89 bylo
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k dispozici pro
otřesených obětí.

zemřelo (1 v nemocnici) a 62 dalších bylo poraněno
a ošetřeno v nemocnici nebo v jiném zdravotnickém
zařízení. Padesát ze 69 mrtvých bylo ve věku 14-18
let. Za oběma útoky stál jediný člověk, pravicový
extrémista Anders Behring Breivik. Při střelbě cíleně
obcházel ostrůvek a hledal mezi postřelenými
oběťmi ty, kteří přežili, aby vraždy dokončil. Teprve
příchod policejních jednotek dalšímu vraždění
zabránil. Mezitím se řada napadených mladých lidí
pokusila přeplavat z ostrova na pevninu a turisté
z protějšího břehu je zachraňovali na svých lodích.

přepravu

neporaněných,

ale

Malá skupina zdravotníků se přepravila přímo na
ostrov Utøya, kde však zbývalo k ošetření jen malé
množství pacientů. Na ostrůvku zůstali většinou
nezraněné oběti v různých úkrytech. Proto se
zdravotníci postupně vraceli zpět na pevninu. Dr.
Sollid s kolegou pak byli poslední, kteří zůstali a až
do půlnoci hledali mezi mrtvými případné ještě žijící
poraněné, ale již marně.

3. HROMADNÝ PŘÍJEM V
NEMOCNICI

2. ZDRAVOTNICKÉ ŘEŠENÍ NA
MÍSTĚ NEŠTĚSTÍ

O pacienty poraněné při útocích se postaralo více
nemocnic. Traumatologické oddělení Nemocnice
Ullevål, která je součástí Universitní nemocnice
Oslo, přijalo v pátek 22.července 2011 ve večerních
hodinách 32 těžce poraněných pacientů (z toho 23
v kritickém stavu). Deset těchto pacientů bylo
poraněno při výbuchu v Oslo a dalších 22 při střelbě
na ostrově Utøya. Primář odd. dr. Pål Aksel Næss
hodnotil stav každého pacienta při příjmu a primářka
a vedoucí odd. dr. Christine Gaarder kontrolovala
stav pacientů a řídila terapeutické postupy. Pro
oddělení to znamenalo značnou zátěž. Poraněným
bylo v prvých hodinách možné poskytnout pouze
nejnutnější péči, tak, aby byli v dostatečné míře
ošetřeni všichni pacienti. Dalším omezením bylo
zvážení možného počtu chirurgických zásahů
u pacientů v závažném zdravotním stavu. Dle
dr. Næsse nejnáročnější byla nepřehledná situace,
kdy nevěděli, kolik pacientu celkem bude třeba
přijmout, šlo o největší a nejsložitější akci v historii
nemocnice.

Ke zdravotnické záchranné akci se podařilo získat
informace z článku dr. Stephena Sollida, vedoucího
lékaře Letecké záchranné služby při Universitní
nemocnici v Oslo:
Při záchranné akci zasahovalo 6 vrtulníků LZS a
další vrtulník norské armády, účastnilo se několik
záchranných služeb a nemocnic. Přesnější
vyhodnocování se teprve provádí. Zdravotníci
museli ošetřit pacienty z obou incidentů, naštěstí se
ukázalo, že počet poraněných po výbuchu v Oslo je
nižší, než se čekalo. V době, kdy začaly přicházet
zprávy o střelbě na ostrově Utøya, byli všichni
pacienti s těžkým poraněním v Oslu již v péči
nemocnic. Zdravotnická záchranná služba byla
nucena okamžitě relokovat své zdroje. Universitní
nemocnice v Oslo mohla okamžitě vyslat k asi 50
km vzdálenému ostrovu oba své vrtulníky LZS, 6
dalších lékařů, 2 sestry a 2 paramediky. K ostrovu
byly také vyslány vrtulníky z dalších základen,
lékaři a 42 vozů záchranné služby z celého
jihovýchodu Norska. Pomohl také anesteziologický
personál nemocnic Baerum a Drammen.

Střelná poranění byla komplikovaná a vyžádala si
složité zákroky, protože použité střelivo se v těle
tříštilo a působilo těžká poranění tkání. U těchto
typů poranění je často nutno pacienty operovat ve
více fázích. Navíc část pacientů utrpěla vícečetná
střelná poranění různých tělních struktur, takže bylo
nutno je pečlivě prohlédnout a sledovat, aby některá
zranění nebyla přehlédnuta a celkové ošetření bylo
komplexní.

Nejvíce frustrující pro zdravotníky bylo, že neměli
okamžitě přístup na ostrov k pacientům. V prvních
hodinách byla situace nejasná, střelců mohlo být
více a nebylo žádoucí, aby se zdravotníci
vystavovali nebezpečí. Viděli však, že počet
mrtvých a poraněných bude vysoký, proto bylo
velmi těžké sledovat vše zpovzdálí. Potom však
poměrně rychle převezla policie i místní obyvatelé
na loďkách z ostrova na pevninu první pacienty,
mezi nimi značný počet těžce raněných. Obvaziště
bylo vybudováno postupně, ale všichni pacienti byli
prohlédnuti, tříděni a stabilizováni, díky tomu bylo
možno transportovat je velmi rychle do nemocnic.
Povedlo se to díky erudovaným lékařům LZS, kteří
měli zkušenosti s tříděním a péčí o poraněné
v polních podmínkách. Rychlý transport byl
zdůvodněn také nejasnostmi ohledně bezpečnostní
situace. Později
bylo ošetřovací
stanoviště
přemístěno do prostor poblíž mostu na ostrov
Storøya, soustředilo se tam 7 anesteziologických
týmů, 6 vrtulníků LZS, 2 další záchranné vrtulníky a
39 vozů ZZS. Další dopravní zdravotní vozidla byla

Poslední z pacientů poraněných 22. července 2011
byl propuštěn z Nemocnice Ullevål v polovině října
2011. Všichni zde hospitalizovaní pacienti svá
zranění přežili, mnohdy však s dlouhodobými či
trvalými následky. Někteří museli podstoupit větší
počet operací a mnozí z nich se dosud léčí
v rehabilitačních zařízeních.

4. PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE
Při péči o postižené při červencových útocích nešlo
pouze o léčebné zákroky, ale i o psychický stav
pacientů. Lékaři to komentovali slovy: „Mladí lidé
se probrali z komatu a ptali se na své přátele, jestli
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[Thrana2011] THRANA, F. Endure the pain of
others. Tidsskr Nor Legeforen, 2011, roč. 131,
č.18, s.1747

jsou na živu... Dostávali pravdivé odpovědi.“
Personál na jednotce intenzivní péče a na
standardních
odděleních
ve
spolupráci
s psychosociálním podpůrným týmem pomáhal
pacientům otřesné zážitky zpracovat.

Dagbladet 28.07.2011 (rozhovor s lékaři nemocnice
Ullevål – překlad z norštiny paní Věra
Sandbergová)

Zdravotníci, sociální pracovníci a psychologové
z obcí v okolí ostrova Utøya vytvořili psychosociální tým a pomáhali rodinám obětí, které se sjely
k místu neštěstí. Každá rodina, která po události
hledala svého člena, měla přidělenu kontaktní osobu,
která jim pomáhala. Členové týmu také hovořili
s řadou příbuzných obětí, fungovaly zde telefonní
linky určené pro tyto účely.
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vystudovala na elektrotechnické
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Státní
jazykové
zkoušky NJ, RJ 1976. Od roku 1993
pracuje v Úrazové nemocnici
v Brně jako krizový manager a vedoucí
Informačního střediska medicíny katastrof. Účastnila
se
mezinárodních
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Zkušenosti Traumatýmu ČR z humanitární mise
v Pákistánu – zemětřesení říjen 2005
Petr Nestrojil
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno – Bohunice
petr.nestrojil@fnbrno.cz

ABSTRAKT
Dne 8. října 2005 postihlo pákistánskou část Kašmíru ničivé zemětřesení, jehož otřesy
dosahovaly síly 7,6 stupňů Richterovy stupnice. Měsíc po události hlásily oficiální zprávy 87
350 obětí, i když některé odhady počítaly až se 100 000 mrtvých. Celá oblast zasažená
zemětřesením je značně členitá a hornatá, což ovlivnilo dopravu v postižených regionech. Bez
střechy nad hlavou zůstalo přes 3,3 milionů obyvatel a následky byly ještě zhoršeny v důsledku
nastávající zimy a příchodu sněhových srážek. Hodnota škod byla vyčíslena na 5 miliard USD.
Česká republika vyslala na místo neštěstí humanitární misi, složenou z Traumatýmu a jednotky
USAR HZS Praha. Úkolem mise bylo poskytovat primární chirurgickou, traumatologickou a
odbornou medicínskou péči osobám postiženým ničivým zemětřesením. Míse působila ve městě
Rawlakot, asi 40 km jižně od epicentra zemětřesení, od 12. října do 2. listopadu 2005.
Humanitární mise zanechala na místě, jako pomoc postiženým, polní nemocnici s kompletním
vybavením pro traumatologii.
Klíčová slova: Zemětřesení dne 8. 10. 2005, hornatý terén, klimatické podmínky, součinnost
Traumatýmu a USAR, činnost mise

ABSTRACT
Experiences of the Czech Traumateam: Humanitarian mission in Pakistan
– Earthquake, October 2005
On 8th October 2005, the Pakistani region Kashmir was struck by a massive earthquake with a
magnitude of 7.6 degrees on the Richter scale. One month after the earthquake, the officially
announced number of victims was 87,350 and some other sources stated even 100,000 dead.
Due to the rugged and mountain topography of the Kashmir region, the traffic was paralyzed.
Over 3.3 million people lost their homes and the situation was even aggravated by the
forthcoming winter season and snowfalls. The total damage was announced to be 5 billion
USD. The Czech Republic sent to Kashmir a humanitarian mission consisting of the
Traumateam and the USAR unit. The goal of the mission was to provide a primary surgical,
traumatological and specialist medical care to all people affected by the earthquake. The
mission settled down in the city of Rawlakot, app. 40km far from the earthquake epicenter, and
it operated from 12th October to 2nd November 2005. After completing the mission, the fieldhospital with its traumatological equipment was left in Rawlakot to provide a useful
background for the local medical care.
Keywords: Earthquake 8 th October 2005, mountain topography, climatic conditions,
Traumateam and USAR cooperation, mission employment
severně od Islamabadu. Další menší zemětřesení
o síle 5 – 6,5 st. Richterovy stupnice postihla stejnou
oblast během následujících 4 týdnů ještě asi 12x.
Vláda České republiky vyslala na místo této přírodní
katastrofy
humanitární
misi,
kterou
tvořil
Traumatým, tehdy ještě se sídlem v Úrazové
nemocnici v Brně, a jednotka USAR HZS Praha.

1. ÚVOD
Dne 8. října
2005
bylo
území
Kašmíru,
severovýchodní
oblast
Pákistánu,
postiženo
zemětřesením o síle 7,6 st. Richterovy stupnice.
Epicentrum zemětřesení bylo v hornaté části
provincie Azad Kašmiru a nalézalo se v členitých
horách poblíž města Muzaffarabad, přibližně 100 km
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podmínky v době zemětřesení byly velmi nepříznivé,
v této postižené oblasti začínalo zimní období, přes
den s teplotami kolem 35 stupňů a v noci až 5 stupňů
mrazu, hrozily deště a sněžení. Přibližně 3,3 milionu
obyvatel zůstalo bez střechy nad hlavou, a tito trávili
noci v provizorních stanech a přístřešcích vedle
svých domů. Docházely zásoby vody a potravin.
Pákistánská vláda požádala o mezinárodní pomoc
9. října 2005 a na místo katastrofy se začaly sjíždět
první zahraniční týmy s humanitární pomocí.

Úkolem mise bylo zajištění traumatologické,
chirurgické a odborné medicínské pomoci, která byla
poskytována v polních podmínkách předsunutého
zdravotnického pracoviště s chirurgickou péčí. Celé
zdravotnické zařízení včetně kompletního vybavení
pro traumatologii bylo na místě ponecháno jako
humanitární dar občanů České republiky. Členové
humanitární mise působili na místě přírodní
katastrofy od 12. října do 2. listopadu 2005.

2. METODA

V následujících 4 týdnech po prvním zemětřesení se
objevilo dalších asi 12 zemětřesení o síle 5 – 6,5 st.
Richterovy stupnice, což místním obyvatelům
nepřidávalo na klidu. Práci záchranných týmů
ztěžovaly poškozené silnice a zavalené cesty
v horách, které snižovaly šanci na zásobování
obyvatel humanitární pomocí po zemi, proto byly
vytvořeny letecké, vrtulníkové mosty, které přivážely
humanitární
pomoc
z vojenského
letiště
v Islamabadu.

Traumatým České republiky byl ustaven v roce 1981
v Úrazové nemocnici v Brně. Traumatým působil na
následujících zahraničních misích:
·
1987 – zdravotnická pomoc v Nikaragui, 28. 10.
– 20. 12. 1987
·

1989 - Arménie - pomoc po ničivém zemětřesení
v prosinci 1988

·

1989 - Írán - zemětřesení

·

12. 10. 2005
zemětřesení

–

2. 11. 2005

-

Pákistán

Vláda České republiky dala souhlas k poskytnutí
humanitární pomoci a vyslání humanitární mise do
oblasti postižené zemětřesením dne 10. října 2005.
Humanitární mise byla sestavena z Traumatýmu a
jednotky USAR HZS Praha a doplněna o zdravotníky
vojenské PPN.

–

Od ledna 2011 je Traumatým České republiky
převeden do FN Brno a v současné době je zřizován
nový tým a jeho vybavení. Traumatým ČR je
začleněn podle rozhodnutí EU ze dne 29.7.2010 do
mechanizmu
civilní
ochrany
Společenství
(2010/481/EU,
Euratom),
jako
předsunutá
zdravotnická jednotka s chirurgií. Traumatým je
sestaven ze specialistů, lékařů a sester, v oboru
úrazové chirurgie, anestezie a resuscitace a urgentní
medicíny. Materiálně–technické vybavení umožňuje
zajištění urgentní a specializované traumatologické,
chirurgické, resuscitační a specializované zdravotní
péče. Činnost Traumatýmu se odehrává ve
speciálních zdravotnických stanech. Traumatým ČR
úzce spolupracuje s jednotkou USAR GŘ HZS
Praha. Úkolem této jednotky je vyhledávání,
vyprošťování a vynášení poraněných, jejich primární
ošetření a zajištění transportu k třídění a akutnímu
ošetření a léčení na ambulanci Traumatýmu. První
zkušenosti se spoluprácí s jednotkou USAR má
Traumatým právě ze společné mise v Pákistánu.

Dne 11. října 2005 v dopoledních hodinách byl
výzvou ředitele odboru bezpečnosti a krizového
řízení MZ ČR mobilizován Traumatým. Byl vyžádán
výjezd skupiny čítající celkem 9 lékařů a sester.
Odlet byl plánován na 11. 10. 2005 večer nebo
12. 10. 2005 ráno. Veškerý zdravotnický materiál byl
připraven a naložen na kamion k odvozu na letiště
Praha – Ruzyně ve 23 hodin. Zdravotnické stany a
další technické vybavení polní nemocnice byly
přepraveny na letiště ze skladu Zdravotnického
zásobování krizových stavů v Hředlích. Kompletní
Traumatým společně s jednotkou USAR a zástupci
PPN odletěl na misi do Pákistánu speciálem MV dne
12. 10. 2005 ve 13,00 hodin ze starého letiště Praha –
Ruzyně.
Traumatým čítal 9 zdravotnický pracovníků –
specialistů v oboru traumatologie, chirurgie a
resuscitace: 5 lékařů se specializací traumatologie a
chirurgie, 1 lékař se specializací anestezie a
resuscitace, 2 instrumentářky, 1 sestra se specializací
anestezie a resuscitace a byl vybaven speciálním
zdravotnickým materiálem a dalšími prostředky pro
poskytování urgentní traumatologické, chirurgické,
resuscitační a specializované medicínské činnosti na
dobu 2 týdnů.

3. DATA
Zemětřesení zasáhlo hornatou oblast provincie Azad
Kašmíru, ležící v severovýchodní části Pákstánu, dne
8. října 2005, v sobotu, v ranních hodinách místního
času. Epicentrum zemětřesení bylo v blízkosti města
Musaffarabad a jeho síla byla 7,6 st. Richterovy
stupnice. Následky ničivého zemětřesení byly
nedozírné, bylo zraněno asi 300.000 obyvatel a
během prvního měsíce bylo registrováno 87 350
obětí, i když odhad byl kolem 100 000 mrtvých. Díky
zemětřesení bylo zničeno mnoho silnic a cest,
vinoucích se po horských masivech, což omezovalo
dostupnost těchto oblastí a taktéž znemožňovalo
transport raněných k odbornému ošetření. Klimatické

Letadlo s humanitární misí přistálo na vojenském
letišti v Islamabádu dne 13. 10. 2005 v ranních
hodinách. Odbavení členů humanitární mise a
vykládání materiálu z letadla bylo komplikováno
skutečností, že bylo období Ramadánu. Celý tým byl
donucen čekat na přijetí a odbavení personálem
letiště až do půl šesté, kdy začínal čas půstu. Poté se
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areálu jsme měli rozvinout naše polní pracoviště a
kde jsme po celou dobu mise působili.

všichni členové mise, ve spolupráci s pomocným
personálem letiště, podíleli na vykládání materiálu
z letadla a následovalo nakládání materiálu na
nákladní automobily, které přepravovaly materiál
mise na místo nasazení. Vedoucí mise, 2 zástupci
USAR a vedoucí Traumatýmu, na stanovišti WHO
v letištní hale mezinárodního letiště v Islamabadu,
zaregistrovali skupinu humanitární pomoci ČR a
současně deklarovali pomoc, kterou byl společný tým
schopen poskytovat a realizovat. Jako místo nasazení
skupiny humanitární pomoci z ČR bylo určeno město
Rawlakot, ležící hluboko v horách, vzdušnou čarou
vzdáleno asi 100 km z Islamabadu a asi 40 km od
města Musaffarabadu, kde bylo epicentrum ničivého
zemětřesení. Do místa nasazení se měl celý tým
přepravit ještě v odpoledních a večerních hodinách
téhož dne a čekal nás tedy noční výlet do neznáma.

Následující den, pátek 14. října 2005, jsme jednali
s vedením vojenské nemocnice, představiteli města
Rawlakot a krizovým štábem města o lokalitě
rozvinutí našeho polního zdravotnického zařízení. Po
delších průtazích jsme získali souhlas k jeho
rozvinutí v blízkosti polozbořené hlavní budovy a
dalších zbořených budov přímo v areálu vojenské
nemocnice. Ve spolupráci s hasiči jednotky USAR
jsme postavili naše polní pracoviště, jednotlivé stany:
ambulanci, operační sál, předsálí, sklad materiálu,
ubikace pro personál a proviantní stan. Postupně
jsme vybavili a sestavili zařízení jednotlivých
pracovišť a uložili zásobní materiál do skladu.
Činnost polního pracoviště humanitární mise ČR
jsme zahájili dne 14. října 2005 v odpoledních
hodinách a ihned jsme ošetřovali první postižené.

Vojenské letiště sloužilo jako základna pro všechny
humanitární mise vyslané ze zahraničí na pomoc
Pákistánu a byl zde soustředěn veškerý přivezený
materiál pro humanitární pomoc. Materiál byl
rozvážen vrtulníky do nejvíce postižených míst, která
byla vzhledem k rozsáhlým škodám na horských
vozovkách a cestách nedostupná pro nákladní
automobily. V letištní hale vojenského letiště bylo
možno potkat posádky vrtulníků z USA, Německa,
Holandska a dalších zemí, které létaly do postižených
míst a od těchto posádek jsme sbírali první, a hodně
kusé, informace o tom, jaká je situace v místě
předpokládaného nasazení mise z ČR. Členové mise
z Nepálu sdělovali zážitky, jak jejich mise přijela
nákladními automobily do místa nasazení a ihned po
příjezdu je místní obyvatelé „přepadli a obrali“ o
potraviny, vodu a prostředky první pomoci a poslali
je nákladními auty zpět, takže ani nemohli splnit
poslání své humanitární mise.

Obr. č. 1 – Polní zdravotnické zařízení
Traumatýmu ČR
Jednotka USAR na základě dohody s GŘ HZS
zajišťuje logistiku a technickou pomoc Traumatýmu.
Vzhledem k zaměření jednotky USAR na
vyhledávání, vyprošťování, vynášení raněných a
zajištění první pomoci, mají její členové výcvik
v záchranářském kurzu. Proto byli na misi
v Pákistánu i významnými pomocníky při ošetřování
poraněných.
Členové
jednotky
pečovali
o elektroinstalace, osvětlení, vytápění a udržování
optimálního stavu nahuštění nosníků všech stanů,
kterými je vybaven Traumatým i USAR. Aktivně se
podíleli na přenášení poraněných a pomáhali při
jejich ošetření na ambulanci. Byli i dobrými
pomocníky při přepravě poraněných a operačního
materiálu na operační sál, nebo z operačního sálu na
provizorní JIP či oddělení nemocnice. U mnohých
operačních výkonů se podíleli jako aktivní
osvětlovači operačního pole a měli zájem o odborný
výklad u prováděných operačních výkonů, což bylo
přínosem pro jejich každodenní praxi i pro činnost
USAR. Spolupráce s USAR byla velkým přínosem
pro činnost Traumatýmu v polních podmínkách.

Materiál humanitární mise ČR její členové, za chabé
pomoci domácích, nejprve naložili na dva
automobily, ale posléze jej museli přeložit na tři
menší automobily, aby mohli projet úzkými a
klikatými horskými cestami do města Rawlakot.
Kolona, čítající vpředu jeep ozbrojené „domobranské
ochranky“, autobus se členy mise, 3 „speciálně
vyzdobené“ nákladní automobily s materiálem a na
konci další jeep s ozbrojenou „ochrankou“, se vydala
na cestu na místo nasazení, pro všechny členy mise
do neznáma, kolem 15. hodiny. Klikatá cesta do
Rawlakot vedla přes několik pohoří, četná údolí, přes
zúžení po odstraněných závalech silnice a úzkých
horských cest kamením a hlínou, chudobnými
dědinkami a městy. V těchto chvílích jsme pochopili,
proč jsme museli materiál překládat na menší
nákladní automobily. Kolem 23. hodiny se naše
kolona zastavila na chabě osvětlené, spíše temné
ulici, mezi polozbořenými staveními města
Rawlakot, byli jsme na místě. Přivítali nás ozbrojení
vojáci i civilisté a s nimi major pákistánské armády,
velitel vojenské nemocnice v Rawlakot, v jejímž
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oddělení, které bylo umístěno v bočním křídle hlavní
budovy a nebylo zemětřesením postiženo.

Obr. č. 2 – Polní zdravotnické zařízení
Traumatýmu ČR a jeho zázemí

Obr. č. 3 : Vojenská nemocnice Rawlakot

Vojenská nemocnice v Rawlakot sloužila pro vojáky
z regionu Azad Kašmíru, kteří střežili pohraniční
oblast Kašmíru s Indií, i pro civilní obyvatele této
oblasti. Nemocnice měla přibližně 50 lůžek
v oborech interní medicína, chirurgie, gynekologie a
jednotka intenzivní péče (JIP) se 6 lůžky, která
sloužila jako urgentní příjem (emergency) současně
pro všechny obory, zastoupené v nemocnici.
Vybavení všech oddělení i JIP bylo po odborné
stránce na základní úrovni a velice strohé. Dva
operační sály byly taktéž na naše poměry velmi
stroze vybavené a součástí nemocnice byl i centrální
příjem, RTG pracoviště, laboratoř a lékárna.
Hygienické podmínky nemocnice odpovídaly její
lokalitě a místním hygienickým pravidlům. Personál
nemocnice tvořili vojáci a vzhledem k situaci a
následkům po ničivém zemětřesení byly pro činnost
nemocnice mobilizovány další zdravotnické posily
(lékaři a střední zdravotnický personál) z řad vojáků
v okolí. V případě, již zmíněných, dalších menších
zemětřesení byla vždy nemocnice evakuována do
provizorních stanů a přístřešků, které byly umístěny
v areálu nemocnice, v blízkosti hlavní budovy.
Nemocnice byla těžce postižena primárním
zemětřesením, hlavní budova měla četné praskliny,
které se během našeho pobytu dále zvětšovaly, a
budova hrozila z větší části zřícením. Další menší
budovy v areálu nemocnice, kde bylo umístěno
hospodářské a technické zázemí nemocnice, byly
úplně zbořeny. Hlavní budova s centrálním příjmem
hrozila zbořením a tak byla na volném prostranství
před nemocnicí vytvořena provizorní ambulance se
třemi oddělenými kójemi pro primární vyšetření,
ošetření a příjem pacientů. I lékárna pracovala
v provizorních podmínkách před nemocnicí a měla
v zásobě léky pouze pro akutní potřeby poraněných a
postižených zemětřesením, léky byly vydávány po
kusech jen na předpis s názvem účinné látky.
Vzhledem ke špatným prostorovým podmínkám byla
většina pacientů léčena ambulantně a jen
v indikovaných případech byli poranění a nemocní
hospitalizováni na jednom zbylém provizorním

Obr. č. 4 :Sutiny nemocnice Rawlakot
Lékaři nemocnice s námi úzce spolupracovali a sami
aktivně na našem pracovišti vyhledávali pomoc a
ošetření pro poraněné, které nebyli schopni sami,
vlastními prostředky ošetřit. Proto nám vyšli vstříc a
umožnili nám v prvních dnech našeho působení
v areálu nemocnice operovat na jednom z jejich
operačních sálů, který byl v hlavní budově
nemocnice a byl zemětřesením jen lehce poškozen.
Pacienty po operacích jsme předávali podle potřeby
na JIP nebo na oddělení nemocnice a denně jsme
chodili dělat ke všem našim pacientům vizity a
převazy. V případě nouze jsme pacienty převazovali i
v provizorních stanech v areálu nemocnice, kam byli
při dalších otřesech země evakuováni. Při
opakovaných zemětřeseních jsme museli i my často
opouštět prostory operačního sálu, proto jsme od
druhého týdne naší činnosti pracovali a operovali jen
na operačním sále ve stanech našeho polního
pracoviště. V nemocnici jsme prováděli pouze RTG
vyšetření a hospitalizovali pacienty v časném
pooperačním období.
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infuzní stojany, infuze, obvazový materiál, léky,
močové katetry, ...

Klimatické podmínky byly pro nás, středoevropany,
poněkud zvláštní. V období našeho působení
v Rawlakot, nadmořská výška 1600 m.n.m, byl čas
přechodu podzimu a zimy. Přes den bylo slunečno
nebo oblačno a teploty dosahovaly až 40st. C, v noci,
zvláště za úplňku, poklesly teploty pod bod mrazu, až
-5st. C. Zažili jsme i dva dny deště, kdy se díky
změnám ve spodních vrstvách a v podloží, vzniklých
v důsledku zemětřesení, trávník v našem táboře a v
okolí stanů proměnil na celý den v hluboký močál.
Během našeho pobytu v Rawlakot jsme zažili i
pravou subtropickou bouřku.

·

Vybavení polního zdravotnického zařízení Trauma
týmu odpovídá požadavkům, kladeným na jeho
činnost při nasazení přímo v místě či v těsné blízkosti
živelné pohromy nebo katastrofy. Polní zařízení je
sestaveno z jednotlivých stanů, které jsou vzájemně
propojeny a dají se z nich vytvářet libovolné sestavy.
Stany mají nafukovací konstrukci, jejich stavění je
jednoduché a jsou vybaveny tepelnými a
hygienickými vložkami. Ve všech stanech jsou
rozvody elektrického proudu, je nainstalováno
osvětlení a rozvod tepla pro vytápění stanu tepelným
agregátem zvenčí.
·

Stan ambulance je vybaven vyšetřovacím
lehátkem
pro
pacienta,
zdravotnickým
materiálem
(obvazový
materiál,
sádrová
obinadla, …) a prostředky pro primární ošetření
drobných poranění, sutury ran (operační nástroje,
materiál pro sutury ran, jednorázové operační
roušky, ústenky, operační čepice), následné
převazy, repozice a imobilizace zlomenin a
základními druhy léků (analgetika, lokální
anestetika, základní perorální i parenterální
antibiotika,
antihistaminika,
antiseptika,
desinfekční prostředky).

·

Stan operačního sálu: mobilní (polní) operační
stůl, operační světlo (na stojanu s možnou
mobilizací) přístroj pro anestezii, nástroje a
pomůcky pro intubaci a UPV, infuzní sety,
flexily, odsávačka, infuzní stojany, operační
prádlo (jednorázové sterilní operační pláště, sety
pro zarouškování operačního pole, ústenky,
čepice, sterilní rukavice), operační materiál
(sterilní operační roušky, tampony), léky pro
anestezii a resuscitaci, náhradní roztoky,
operační nástroje pro chirurgii a traumatologii,
akumulátorová vrtačka s nabíječkou, implantáty
pro osteosyntézu dlouhých kostí (zevní fixatéry a
dlahy).

·

Stan předsálí: umývadlo, tekuté mýdlo a
desinfekční roztoky na mytí rukou, desinfekční
roztoky na nástroje, příruční sklad materiálu pro
operační sál.

·

Stan intenzivní péče a současně i pooperační
oddělení je zařízen pro pobyt pacienta 1 – 2 dny:
lehátka pro pacienty – 10 ks, deky, prostěradla,

Skladový stan:
k doplňování

sklad

rezervního

materiálu

Obr. č. 5 : Ambulance Traumatýmu ČR
Pracovní den ambulance začínal každý den kolem 7.
hodiny ráno, kdy přicházeli první pacienti, a končil
pozdě odpoledne a někdy i pozdě večer. Pracovní
doba našeho polního zdravotnického zařízení nebyla
pevně stanovena a v odpoledních i večerních
hodinách jsme ošetřovali akutní úrazy, ke kterým
došlo ve městě. Jednalo se zejména o bodná, sečná a
střelná poranění, která jsou v těchto oblastech dosti
častá při řešení osobních účtů. Ambulantní provoz
zajišťovali 2 lékaři a 2 zdravotní sestry ve spolupráci
se záchranáři týmu USAR. Ambulantní týmy
prováděly primární vyšetření a ošetření akutních
úrazů, jednoduché sutury a další ošetření ran, včetně
zánětlivých komplikací, repozice a konzervativní
léčení zlomenin horních končetin (zlomeniny
v oblasti předloktí, zápěstí a ruky) i dolních končetin
(zlomeniny v oblasti hlezenního kloubu a nohy) a
pravidelné převazy. Během naší mise jsme na
ambulanci ošetřovali poraněné, kteří přicházeli
v doprovodu příbuzných sami nebo byli dopravováni
různými dopravními prostředky za pomoci rodiny
nebo známých. Vzhledem ke špatné dostupnosti
vesnic a obydlí v horském terénu a lokalitách
nedostupných pro poškození horských silnic a jejich
neprůjezdnost, byla většina úrazů způsobených
ničivým zemětřesením, které byly ošetřovány na
ambulanci, starší více než 5 dnů. Z počátku se
jednalo jen o ambulantní ošetření úrazů, ale postupně
s narůstajícím časem jsme ošetřovali i chronická
onemocnění a konzultovali jsme i řešení následků
předchozích úrazů, vzniklých i mimo zemětřesení.
Komunikaci s pacienty zajišťovali tři tlumočníci,
učitelé angličtiny na místní střední škole, z angličtiny
do kašmírštiny a naopak.
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Obr. č. 8 : Humanitární mise – Pákistán 2005

Obr. č. 6 : Operační sál Traumatýmu ČR

Během našeho aktivního pobytu v nemocnici
Rawlakot byla do areálu nemocnice disponována
Polní chirurgická nemocnice z Jordánska. Polní
nemocnice byla rozvinuta nedaleko od našeho
polního zdravotnického zařízení a její rozvinutí
trvalo 5 dnů. Polní nemocnice byla kompletně
vybavena:
·

Diagnostická část – kompletně vybavená
ambulance, RTG pojízdný přístroj, laboratoř pro
biochemická
a
hematologická
vyšetření,
sonografický přístroj

·

Lůžková část – 8
standardního oddělení

·

Operační trakt – 2 kompletně vybavené operační
sály, předsálí

·

Personál – lékaři a zdravotní sestry – chirurgové,
anesteziologové, intenzivní medicíny, RTG
laborant, obsluha laboratoře, celkem 32 členů

·

Ubikace pro personál

Obr. č. 7 : Operační sál Traumatýmu ČR operace
Urgentní operace byly prováděny podle charakteru
poranění a indikací k operačnímu řešení. Operační
výkony jsme indikovali u pacientů vyšetřených na
naší ambulanci i u pacientů, kteří byli přijímáni
místními lékaři do nemocnice a po konzultaci
s našimi odborníky indikováni k operačnímu výkonu.
Operační výkony jsme během prvního týdne naší
činnosti prováděli na operačním sále v sousedící
nemocnici, ale poté, co jsme byli donuceni několik
operačních výkonů přerušit a opustit operační sál pro
náhlé otřesy země a budovy, která hrozila zřícením,
jsme další operační výkony prováděli na našem
operačním sále, ve stanu.

lůžek

JIP,

20

lůžek

Personál Jordánské polní nemocnice byl velice
vstřícný, a postupně se z našich týmů stali dobří
spolupracovníci, sousedé i přátelé. Úzce jsme
spolupracovali při vyšetřeních i ošetřeních pacientů a
při ukončení naší mise jsme pacienty, ambulantně
léčené na našem pracovišti, postupně a osobně
předávali do péče Jordánských kolegů.
Během činnosti humanitární mise v Rawlakotu
navštívili naše polní zdravotnické zařízení četní
hosté, mezi nimi prezident Kašmíru, nejvyšší
představitelé Pákistánské armády a místních
politických složek. Všichni vysoce oceňovali
vybavení našeho zařízení a především péči a pomoc
poskytovanou občanům Azad Kašmíru, postiženým
ničivým zemětřesením. Všichni představitelé nejvíce
ocenili humanitární dar České republiky, zejména
když jsme kompletní polní zdravotnické zařízení i
s jeho vybavením předávali místním lékařům pro
další zdravotnickou pomoc obyvatelům Rawlakotu a
jeho okolí.

Při ambulantních ošetřeních i při operacích jsme úzce
spolupracovali se členy jednotky USAR. Její členové
aktivně napomáhali při přesunu poraněných pacientů
k vyšetření, k operacím, k hospitalizaci v sousedící
nemocnici na standardní oddělení nebo JIP. Aktivně
spolupracovali při osvětlování operačního pole a
aktivně sledovali naši činnost při operacích a
prováděné operační výkony.
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4. VÝSLEDKY

dobrou spolupráci a sehraný kolektiv po dobu
24 hodin denně. Traumatým měl v rámci humanitární
pomoci po zemětřesení v Pákistánu možnost prvotně
vyzkoušet spolupráci s jednotkou USAR. Tato
spolupráce se při nasazení v praxi plně osvědčila a
byla podkladem pro uzavření „Dohody o spolupráci
na vyžádání“ mezi TC FN Brno a GŘ HZS, která
ukládá jednotce USAR logistické a technické
zajištění Traumatýmu v případě nasazení na místo
hromadného neštěstí nebo katastrofy. Je tedy
předpoklad, že v rámci společného nasazení budou
obě jednotky úzce spolupracovat a že odvedou
společně kvalitní práci. Toho nelze dosáhnout bez
společných cvičení součinnosti obou týmů v ČR i
s dalšími, stejně zaměřenými, týmy v zahraničí.

Humanitární mise ČR, ve složení Traumatým a
jednotka USAR, působila po ničivém zemětřesení
v Pákistánu od 13. října 2005 do 2. listopadu 2005.
Aktivní činnost jednotek humanitární mise byla
realizována od 14. října 2005 do 29. října 2005.
Členové Traumatýmu zajišťovali ve spolupráci
s jednotkou USAR urgentní traumatologickou,
chirurgickou,
resuscitační
a
specializovanou
medicínskou pomoc. Mise se zúčastnilo celkem
v rámci Traumatýmu 6 lékařů, 2 instrumentářky a 1
sestra anestezie, 5 členů jednotky USAR, 4 členové
ochranky a 5 členů z 8. Polní nemocnice AČR.
Přibližně polovina členů mise byla po 10 dnech
činnosti střídána novými členy a současně byl
doplněn další zdravotnický a proviantní materiál.

6. ZÁVĚR

Tým pracoval denně 10 i více hodin, ambulantně
bylo ošetřeno celkem přes 900 pacientů a bylo
provedeno 33 větších operačních výkonů a 61
menších, ambulantních, operačních výkonů.

Traumatýmu ČR byl společně s jednotkou USAR GŘ
HZS nasazen na humanitární misi v rámci
mezinárodní pomoci po ničivém zemětřesení
v Pákistánu, kde působil od 12. října 2005 do
2. listopadu 2005. Trauma tým pracoval poprvé
společně s jednotkou USAR GŘ HZS. Obě jednotky
spolu nikdy před tím nebyly v kontaktu a jejich
členové se vzájemně poznávali až při setkání na
letišti v Praze, těsně před odletem a především na
začátku humanitární mise na letišti v Islamabadu.
Členové obou týmů úzce spolupracovali při
překládání materiálu humanitární mise z letadla na
nákladní automobily, při cestě na místo nasazení a při
stavbě polního zdravotnického zařízení. Během
činnosti mise oba týmy vytvořily společnou jednotku,
která byla schopna beze zbytku plnit úkoly, plynoucí
ze situace vzniklé po ničivém zemětřesení. Členové
Traumatýmu i jednotky USAR odváděli společně
odbornou zdravotnickou a specializovanou pomoc na
vysoké úrovni.

Tým spolupracoval s lékaři těžce poškozené vojenské
nemocnice a s lékaři polní chirurgické nemocnice
Jordánské armády.
Pomoc našich zdravotníků byla v Pákistánu velmi
kladně přijata a oceněna především poraněnými ze
spádové oblasti Rawlakotu.
Vysoce postavení ústavní i místní činitelé velmi
pozitivně hodnotili nejen odborný, ale i lidský přístup
všech lékařů a zdravotních sester Traumatýmu i
členů jednotky USAR.

5. DISKUSE
Traumatým je specializovaná jednotka, poskytující
urgentní traumatologickou, chirurgickou, resuscitační
a specializovanou medicínskou péči. Na základě
rozhodnutí EU ze dne 29. 7. 2010 je Trauma tým ČR
zařazen do mechanizmu civilní ochrany Společenství
(2010/481/EU, Euratom), ve dvou variantách jako:
předsunutá zdravotnická jednotka a předsunutá
zdravotnická
jednotka
s chirurgií.
Činnost
Traumatýmu je podporována jednotkou USAR GŘ
HZS. Obě jednotky společně plní úkoly dané
rozhodnutím EU v rámci mechanizmu civilní
ochrany, tj. vyhledávání, vyprošťování, vynášení
raněných, jejich třídění a zajištění urgentní
resuscitační,
traumatologické,
chirurgické
a
specializované medicínské péče, včetně provedení
urgentních operačních výkonů. Cílem komplexní
péče je příprava poraněných na transport
k definitivnímu léčení nebo doléčení akutních
poranění a život ohrožujících stavů. Jedná se o
náročnou práci v neznámém prostředí, přímo
v terénu, v blízkosti místa živelné pohromy či
přírodní katastrofy. Práce týmu je vázána na přísun
poraněných a je spíše nárazová než kontinuální. To
vyžaduje od všech zúčastněných maximální nasazení,

Traumatým byl dobře materiálně i technicky vybaven
pro činnost v nepříznivých klimatických, přírodních a
hygienických podmínkách na místě nasazení a na
misi v Pákistánu splnil svůj úkol na 100%. Všichni
členové Traumatýmu, kteří se zúčastnili humanitární
mise, se zhostili svých úkolů na výbornou a odvedli
v náročných podmínkách po zemětřesení v Azad
Kašmíru vynikající práci a dobře reprezentovali
české zdravotnictví a celou ČR.
Za svoji práci na humanitární misi v Pákistánu byl
Traumatým odměněn v dubnu 2006 „Cenou vlády
ČR za nejlepší humanitární čin v zahraničí v roce
2005“. Vedoucí lékař Traumatýmu na humanitární
misi, prim. MUDr. Petr Nestrojil, převzal cenu
předsedy vlády ČR a na pražském hradě byl přijat
prezidentem ČR Václavem Klausem.
Součinnost a dobrá spolupráce s lékaři a dalším
personálem místní nemocnice umožňovala plnění
úkolů Traumatýmu a odsun akutně ošetřených
poraněných a pacientů po akutních operačních
výkonech k dalšímu léčení a doléčení.
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8. INFORMACE O AUTORECH

Dobrou zkušeností pro členy Traumatýmu byla i
spolupráce s chirurgickou polní nemocnicí Jordánské
armády, která byla vybavena na velmi dobré úrovni.

Prim. MUDr. Petr Nestrojil,
CSc., narozen 1952, absolvent LF
JEP v Brně v roce 1977. Praxe
v úrazové chirurgii, 1976 – 1983
– II. chirurgická klinika LF UJEP
a FN Pekařská 53 Brno, 1983 –
2008 – Úrazová nemocnice
v Brně, 1997 – 2008 vedoucí
lékař základny traumatologie v Úrazové nemocnici
v Brně, 2008 – dosud Klinika úrazové chirurgie LF
MU a TC FN Brno, zástupce přednosty kliniky,
primář traumacentra. Specializační atestace I. a II.
stupně z chirurgie, atestace z traumatologie. 1987 –
2008 zástupce vedoucího lékaře Traumatýmu ČR,
2005 vedoucí lékař Traumatýmu v rámci humanitární
mise v Pákistánu, 2010 – dosud – vedoucí lékař
Traumatýmu ČR. Absolvované humanitární mise:
1987 – Nikaragua, 1989 – zemětřesení Arménie,
2005 – zemětřesení Pákistán. Zástupce předsedy
výboru ČSÚCH ČLS JEP, člen ČSÚCH ČLS JEP,
člen AO TRAUMA, lektor a instruktor AO kurzů.

Velkým nedostatkem bylo nejednotné oblečení členů
Traumatýmu, kteří odcestovali na misi pouze
v civilním oděvu. Pro humanitární misi v Pákistánu
nebyly ještě k dispozici uniformy a jednotné oblečení
celého týmu, které je už t.č. k dispozici.
Traumatým byl na humanitární misi nasazen poprvé
společně s jednotkou USAR. Součinnost obou
jednotek během mise proběhla bez komplikací, ale
společné nasazení Traumatýmu a jednotky USAR
vyžaduje společná cvičení, aby obě jednotky byly
schopny úzce spolupracovat na vysoké úrovni, což
vyžadují pravidla EU pro zahraniční mise v rámci
Civil Protection.
Zkušenosti z humanitární mise v Pákistánu jsou nyní
zúročeny při vytváření nového Traumatýmu ČR v TC
FN Brno a při rozvoji spolupráce s jednotkou USAR
GŘ ZS.

7. POUŽITÉ ZDROJE
Mise Pákistán – zpráva o činnosti Trauma týmu na
humanitární misi v Pákistánu 12. října 2005 –
2. listopadu 2005. KS MEKA ÚN Brno.
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Využití Letecké záchranné služby Hradec Králové při
bleskové povodni na Liberecku 7. 8. 2010
Ivo Novák
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p.o., Hradecká 1690/2A 500 12 Hradec Králové
Letecká záchranná služba Hradec Králové
novakiv@zzskhk.cz

ABSTRAKT
Letecká záchranná služba Hradec Králové ( LZS HK) zasahuje ročně u více než 600 případů.
Na základě centrálního operačního řízení Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého
kraje ( ZZS KHK ) prostřednictvím Krajského zdravotnického operačního střediska se tedy buď
samostatně nebo v součinnosti s pozemními posádkami ZZS KHK podílí na řešení stavů
s nejzávažnějšími důsledky na zdraví pacientů. Významným dílem participuje rovněž na
poskytování neodkladné přednemocniční péče ve spádové oblasti Pardubického kraje, společně
s kolegy ze stanoviště v Brně, Jihlavě a Olomouci. Nijak výjimečné nejsou však ani zásahy
v ostatních oblastech ČR, zejména pak v případech mimořádných událostí, jejichž řešení
vyžaduje operativní nasazení zvýšeného množství sil a prostředků. Takovýmito případy se
v posledních několika letech ukazují být kromě velkých nehod v dopravě zejména živelné
události, v naprosté většině povodně s bleskovým vývojem. Vrtulníky LZS v těchto případech
mohou sehrát důležitou roli při realizaci záchranných prací nejen v rámci vlastního spádového
území.
Příkladem takovéhoto nasazení je zásah LZS HK při bleskové povodni na Liberecku v srpnu
loňského roku. Autor ve svém sdělení přibližuje činnost posádky LZS v rámci neodkladných
záchranných prací v zaplavených oblastech a demonstruje možnosti využití vrtulníku
s lékařskou posádkou v situacích, kdy pozemní záchrana je nemožná.
Klíčová slova: Zdravotnická záchranná služba, Letecká záchranná služba, bleskové povodně

ABSTRACT
Utilization of the Helicopter Emergency Medical Service
in Hradec Králové during quickly evolving flood in the Liberec region on
August 7th, 2010
Helicopter Emergency Medical Service in Hradec Kralove (HK LZS) annually carries out more
than 600 missions. On the basis of central operational management Ambulance Service in
Hradec Králové (ZZS KHK) through the regional medical operations center it is involved in
resolution of situations with the most severe consequences on the health of the patients either
individually or in cooperation with ground crews of the ZZS HK. It plays an important role in
providing emergency pre-hospital care in the catchment area of the Pardubice Region,
cooperating with colleagues from the stations in Brno, Jihlava and Olomouc. Interventions in
other areas of the CR are not exceptional as well, especially in cases of emergencies requiring
operative using of all strength and means available. In the last few years such cases proved to
be, besides huge accidents in traffic, natural incidents mainly, i particularly flood with snap
evolution in the vast majority of cases. EMS helicopters may play an important role in rescue
work in such cases not limited only to catchment area of the HEMS base.
An example of such deployment is a HEMS rescue mission during quickly evolving flood in the
Liberec region in August last year. Author approaches work of the HEMS crew during
emergency rescue operations in flooded areas and demonstrates the use of helicopter with
medical crew in situations, when the ground rescue is impossible
Keywords: Emergency Medical Service, Helicopter Emergency Medical Service, quickly
evolving flood

57

Sborník příspěvků 8. ročníku konference Medicína katastrof

Ionizujúce žiarenie ako biologické riziko
Darina Páleniková
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava
palenikova@uvzmd.sk

ABSTRAKT
Spoločnosť vynakladá nemalé úsilie na zabránenie činom protiprávneho zasahovania v leteckej
doprave. Za týmto účelom sa vytvorili technické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia ako aj
bezpečnostná ochrana civilného letectva. Prostredníctvom európskej legislatívy boli ustanovené
podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany
civilného letectva.
Z pohľadu radiačnej ochrany existuje možnosť zneužitia zdrojov ionizujúceho žiarenia na činy
protiprávneho zasahovania, čím sa ionizujúce žiarenie stáva potenciálnym biologickým rizikom,
ktoré je potrebné analyzovať.
Príspevok prináša stručný prehľad vlastností ionizujúceho žiarenia, ktoré umožňujú jeho
zneužitie napr. v leteckej doprave, spôsob detekcie ionizujúceho žiarenia a opatrenia, ktoré
boli zavedené na letisku v Bratislave s cieľom identifikovať prítomnosť ionizujúceho žiarenia
v podanej batožine.
Klíčová slova: ionizujúce žiarenie, biologické riziko, doprava

ABSTRACT
Ionizing radiation as a biological risk
The public society expends great efforts to prevent acts of unlawful interference against
aviation. For this purpose were created the technical and operational security measures as well
as civil aviation security.
Through the European legislation laid down detailed arrangements for implementation of
common basic standards on aviation security.
From the viewpoint of radiation protection, there is a possibility of misuse of ionizing radiation
on acts of unlawful interference, where ionizing radiation becoming the potential biological
risk, which needs to be analyzed.
The paper brings a brief overview of the characteristics of ionizing radiation, which allow its
abuse e.g. in air transport, the methods of detection of ionizing radiation and the measures that
were introduced at the airport in Bratislava in order to identify the presence of ionizing
radiation in hold baggage.
Keywords: ionizing radiation, biological risk, transport
Aktivity spojené s prípravou plánov pripravenosti
ako aj kontrola ich realizácie je zameraná na
elimináciu následkov mimoriadnych udalostí.

1. ÚVOD
Hrozba zneužitia zdrojov ionizujúceho žiarenia na
činy protiprávneho zasahovania (teroristické činy) je
stále aktuálna. Úrady verejného zdravotníctva patria
do skupiny tých organizácií, ktoré v rámci
medzinárodných zdravotných pravidiel (IHR)
zabezpečujú opatrenia na posilnenie svetovej
bezpečnosti pred zdravotnými rizikami a hrozbami.
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2.2.

2. BEZPEČNOSŤ CIVILNÉHO
LETECTVA
2.1.

Legislativne východiská

Bezpečnosti
civilného
letectva
sa
venuje
mimoriadna pozornosť. Treba však dbať aj na to,
aby letecká doprava bola nielen bezpečná, ale aj
dostatočne rýchla. Opatrenia sú často obťažujúce,
finančne, časovo aj organizačne náročné.
Rozsah a obsah opatrení je zakotvený v európskej
legislatíve a to v NARIADENIÍ KOMISIE (EÚ)
č. 185/2010 o ustanovení podrobných opatrení na
vykonávanie
spoločných základných noriem
bezpečnostnej ochrany civilného letectva a

Rádionuklidy možno
rozptýliť
jednoduchým
spôsobom (napr. prostredníctvom
vzduchovej
ventilácie). Negatívne dopady ZIŽ sa môžu prejaviť
v relatívne krátkom čase – hodiny, dni (vysoké
dávky), ako aj po dlhom časovom období - mesiace
až roky. ZIŽ ovplyvňujú kritický orgán, t.j. orgán
v ktorom sa rádionuklidy akumulujú – rádioaktívny
jód I-131sa vychytáva v štítnej žľaze, rádioaktívne
cesiu Cs-137sa akumuluje v kostiach.

NARIADENÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách
v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a
o zrušení nariadenia č. 2320/2002.
Nariadenie komisie č. 185/2010 v dodatku 4-C
uvádza zoznam zakázaných predmetov, ktorými sú
predovšetkým:
·

palné a strelné zbrane alebo ich napodobeniny

·

omračujúce zariadenia

·

predmety s ostrou hranou alebo hrotom (žiletky,
nože alebo nožnice s čepeľou nad 6 cm, ...)

·

pracovné náradie alebo tupé nástroje, ktoré
môže spôsobiť vážne zranenie (sochory, vrtáky,
píly, palice, obušky, ...)

·

výbušniny a zápalné látky a zariadenia,

v dodatku 5-B zoznam zakázaných
v podanej batožine

Vlastnosti ionizujúceho žiarenia

Ionizujúce žiarenie je možné identifikovať len
pomocou prístrojov, pričom zdroje môžu byť
súčasťou plynných, kvapalných aj pevných látok
(môžu byť ich integrálnou súčasťou, primiešané
alebo na ich povrchu). Gama žiarenie je prenikavé,
prechádza cez bariéry a účinkuje aj na väčšiu
vzdialenosť. ZIŽ nemajú špecifickú štrukturálnu
odlišnosť a preto na základe chemického zloženia
nie je možné ich identifikovať (chemické vlastnosti
rádioaktívnych
látok
sú
rovnaké
ako
nerádioaktívnych látok).

Účinok žiarenia na organizmus je ovplyvnený
viacerými faktormi ako sú:
·

fyzikálne vlastnosti rádionuklidu (druh a energia
emitovaného žiarenia, polčas rozpadu)

·

chemická forma (či je v organizme v rozpustnej
alebo nerozpustnej forme)

·

biologické
a
biofyzikálne
vlastnosti
rádionuklidu rýchlosť a rozsah vstrebávania
v zažívacom trakte, následné vstrebávanie a
vylučovanie – biologický polčas rozpadu
(Tab. 1)

·

veľkosť absorbovanej dávky

predmetov

·

výbušniny a zápalné látky a zariadenia
v dodatku 9-A bezpečnostné opatrenia

·

spôsob expozície (jednorázové,
alebo dlhotrvajúce ožiarenie)

·

rámový detektor kovov

·

·

ručný detektor kovov

spôsob pôsobenia (vonkajšie alebo vnútorné
ožiarenie)

·

röntgenové
batožiny

·

veľkosť časti tela alebo orgánu, ktorý je
exponovaný

·

systémy detekcie výbušnín

·

rádiosenzitivita buniek

·

obrazová projekcia ohrozenia

·

individuálna
biologická
exponovaného jedinca

·

zariadenia na stopovú detekciu výbušnín

·

zariadenia na detekčnú
aerosólov a gélov

zariadenie

na

kontrolu obsahu

kontrolu

opakované

vnímavosť

Ionizujúce
žiarenie
sa
môže
prejaviť
deterministickými a stochastickými účinkami
v závislosti od spôsobu ožiarenia. K typickým
deterministickým
účinkom
patria
nádorové
ochorenia a genetické poškodenie potomstva,
k deterministickým účinkom akútna alebo chronická
choroba z ožiarenia.

tekutín,

Vyššie citované nariadenia neuvádzajú zdroje
ionizujúceho žiarenia (ZIŽ) ako potenciálne riziko.
Napriek tomu treba poukázať na ich vlastnosti,
ktoré umožňujú použiť ZIŽ na činy protiprávneho
zasahovania.

ZIŽ sú dostupné, pretože sú súčasťou technológií,
zariadení, v medicíne, výskume aj v školstve, pri
preprave. Aj zdroje obrovskej aktivity (TBq) majú
minimálne rozmery (cm).
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Tab. 1 Efektívne polčasy a kritické orgány niektorých rádioanuklidov
Nuklid
3

Polčas rozpadu

Efekt. polčas rozpadu

Kritický orgán

12,35 rokov

10-20 dní

celé telo

C

5736 rokov

35 dní

tukové tkanivo

Sr

28,1 rokov

15 rokov

kosť

H

14
90

131

I

8,05 dní

7,5 dňa

štítna žľaza

137

Cs

30 rokov

70 dní

celé telo

210

Po

138,4 dní

58 dní

celé telo

226

Ra

1620 rokov

45 rokov

kosť

239

Pu

24400 rokov

110 rokov

kosť, pľúca

2.3.

Preventívne opatrenia

Prítomnosť ionizujúceho žiarenia je možné overiť
iba vhodným detekčným zariadením. V prípade
leteckej dopravy sú potrebné monitorovacie
systémy, ktoré dokážu odhaliť prítomnosť
nedeklarovanej rádioaktivity nielen v batožine
cestujúcich. V prípade prekročenia alarmovej úrovne
je dôležité mať správne nastavené pracovné postupy,
podľa ktorých budú včas identifikované falošné
alarmy, spárovaná batožina s cestujúcim, správnym
spôsobom sa bude nakladať so zdrojom žiarenia
a následne sa overí „radiačná nezávadnosť“ priestoru
letiska. Toto všetko musí prebehnúť tak, aby nebola
ohrozená bezpečnosť cestujúcich a personálu,
obmedzené práva cestujúcich vrátane dodržania času
odletov.

·

monitorovací systém osôb a príručnej batožiny
pred príchodom na osobnú prehliadku

4. ZÁVER
Z iniciatívy USA prebehli dvojstranné rokovania na
odbornej úrovni, cieľom ktorých je vykonať účinné
opatrenia v boji proti pašovaniu jadrových
a rádioaktívnych materiálov. Výsledkom týchto
rokovaní je Akčný plán, ktorý okrem iného zahŕňa
vybudovanie statických detekčných zariadení
monitorujúcich prítomnosť rádioaktivity. Spojenie
detekčných systémov monitorujúcich v priestoroch
terminálov a v areáli letiska vytvorí jednotný
systém, ktorý zabezpečí kontrolu nad zdrojmi
ionizujúceho žiarenia, ktoré by potenciálne mohli
byť zneužité na činy protiprávneho zasahovania
v leteckej doprave.

3. AKTIVITY LETISKA
M.R.ŠTEFÁNIKA V BRATISLAVE
V BOJI PROTI ČINOM
PROTIPRÁVNEHO ZASAHOVANIA

kontrola príručnej batožiny prístrojmi na
kontrolu obsahu batožiny (batožinové skenery),
okrem iného umožňuje vylúčiť ZIŽ v krytoch

monitorovací systém carga – vstup a výstup do
služobných priestorov letiska, kde sa priváža
cargo na prepravu

Plánuje sa inštalácia ďalších monitorov radiácie do
druhého terminálu, ktorý je v súčasnosti vo
výstavbe.

Predovšetkým v spolupráci rôznych zložiek, ktorých
cieľom je dosiahnuť bezpečnejšiu leteckú dopravu
z pohľadu zabránenia protiprávneho použitia
rádioaktivity.

·

·

K technickým
opatreniam
realizovaným
v priestoroch Letiska M. R. Štefánika v Bratislave
patrí monitor radiácie, ktorý sa nachádza v triediarni
batožín v novom termináli. Je v stave pred uvedením
do prevádzky.

Kde ju hľadať?

osobná kontrola cestujúcich v zmysle vyššie
citovanej európskej legislatívy

monitorovací systém – detektor radiácie
v podanej batožine (gama žiarenie, neutróny)
v skúšobnej prevádzke

V súčasnosti je záujem aj snaha zo strany letiska,
leteckého úradu, polície, colnej správy, a aj
personálu
leteckých
spoločností
vytvárať
v spolupráci s orgánmi na ochranu verejného zdravia
účinné oparenia v boji proti zneužívaniu ZIŽ.

Z pohľadu orgánu na ochranu zdravia sú preventívne
opatrenia ťažko realizovateľné, nakoľko neexistuje
legislatívna
podpora
v rámci
verejného
zdravotníctva ako aj civilného letectva.

·

·
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ABSTRAKT
Článek pojednává o bezodkladných pohřebních službách. Vysvětluje na základě jakých
právních norem je v České republice dána povinnost plnění tohoto úkolu. Dále pak pojednává o
činnostech, které tento druh služeb zahrnuje a jaký je aktuální stav dané problematiky v České
republice.
Klíčová slova: bezodkladné pohřební služby, Tým pro identifikaci obětí, identifikace těl obětí

ABSTRACT
The Immediate Burial Services
The article describes the Immediate Burial Services and what they include. The article explains
the duty to be prepared for this task. The article describes the current situation in the Czech
Republic.
Keywords: the Immediate Burial Services, Disaster Victim Identification Team, identification
of the victims
připravena v této oblasti. Jak bude rozebráno
v článku, patřičné kroky v této oblasti již mají zcela
reálnou podobu.

1. ÚVOD
Každodenní realita nás neustále přesvědčuje o tom,
že již není výjimkou vznik krizové situace tak
velkého rozsahu, při které dochází nejen ke značným
materiálním škodám, ale i ke značným ztrátám na
lidských životech. Prvenství v tomto směru mají
bezpochyby katastrofy přírodního charakteru. Ale
nejen ony mohou způsobit značné ztráty na lidských
životech. Hrozbou s poměrně velkým rizikem
reálného vzniku je i terorismus. I při něm by došlo
k velkému počtu úmrtí. Ke zvýšení škodlivého efektu
jakékoli mimořádné události (dále jen „MU“),
přispívá i fakt celkového nárůstu počtu populace a s
tím spojenému se zvyšování hustoty koncentrace lidí
ve městech. To znamená, že i při relativně malém
rozsahu účinku MU může, a také dochází, ke
značným ztrátám na lidských životech.

2. BEZODKLADNÉ POHŘEBNÍ
SLUŽBY
Značné ztráty na lidských životech mohou způsobit
krizové situace vojenského či nevojenského
charakteru. Krizovou situací vojenského charakteru
rozumíme vyhlášení válečného stavu. Vznik
rozsáhlého
ozbrojeného
konfliktu
je
v předvídatelném
časovém
horizontu
vysoce
nepravděpodobný.
Krizovou situací nevojenského charakteru rozumíme
vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu dle
platné krizové legislativy. Mezi nejpravděpodobnější
hrozby, které mohou vyvolat nevojenskou krizovou
situaci v České republice můžeme zařadit živelní
katastrofy, průmyslové a ekologické havárie, šíření
nákaz a teroristické činy.

Reakcí vyspělých států je vytvoření systému
zabývajícím se jak preventivními opatřeními v dané
problematice, tak i vlastním řešením následků MU.
Součástí systému je i vytvoření funkčních institucí,
zabývajících se řešením bezodkladných pohřebních
služeb a s tím souvisejících opatření. Ve světě se
tímto úkolem zabývají tzv. DVI týmy, Disaster
Victim Identification
Teams,
nebo-li týmy
provádějící identifikaci těl zemřelých (dále jen
„DVI“). Je žádoucí, aby i Česká republika byla

2.1.

Právní vymezení plnění povinnosti

V případě vzniku krizové situace nevojenského
charakteru stanovuje nutnost provádění těchto služeb
zákon o Integrovaném záchranném systému (dále jen
„IZS“) [1], § 2, kde jsou definovány úkoly plněné
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po vyčlenění potřebných sil a prostředků k vykonání
této činnosti. Konkrétní opatření, jejich vlastní
realizace, potřeba sil a prostředků pro plnění
konkrétního úkolu mohou být uvedeny v přílohové
části krizového plánu kraje v podobě katalogových
listů opatření.

v rámci ochrany obyvatelstva. Podle tohoto zákona
se ochranou obyvatelstva myslí plnění úkolů civilní
ochrany, tedy i provedení bezodkladných pohřebních
služeb. Dále tento zákon ukládá jednotlivým úrovním
státní správy povinnosti, které musí plnit v oblasti
ochrany obyvatelstva [1]. Výkonnou složkou je pak
Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen
„HZS ČR“), neboť jeho sloučením s Hlavním úřadem
civilní ochrany v roce 2001 došlo k převzetí
povinností v civilní ochraně právě na HZS ČR.

Opatřeními realizovanými v rámci záchranných a
likvidačních prací se rozumí taková, která se budou
plnit přímo v místě vzniku MU velkého rozsahu.
Kromě prioritních činností budou základní složky
IZS plnit rovněž specifické úkoly v oblasti
bezodkladných pohřebních služeb.

Zákon o krizovém řízení [3] ukládá hejtmanovi
daného kraje podle § 14, odst. 3, písm. a) za stavu
nebezpečí povinnost koordinovat provádění opatření
k ochraně veřejného zdraví a bezodkladných
pohřebních služeb.

Za nejdůležitější činnost prováděnou v rámci
bezodkladných pohřebních služeb lze považovat
provedení identifikace těl zemřelých. Tato činnost je
prioritním úkolem DVI týmů. Podílet se na ní bude
celá řada odborníků, zejména pak z řad policie a
soudního lékařství. Výsledkem jejich činnosti je buď
jednoznačné stanovení identifikace těla zemřelého
nebo závěr, že identifikaci nebylo možné určit. Těla
zemřelých by měla být pohřbívána až po provedení
identifikačního procesu.

V případě krizové situace vojenského charakteru
stanovuje povinnost plnit tyto služby čl. 61
Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12.
srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních
ozbrojených konfliktů (tzv. Protokol I.) [2].

2.2.

Definice bezodkladných pohřebních
služeb

2.3.

Bezodkladné pohřební služby zahrnují identifikaci,
shromažďování a pohřbívání usmrcených osob při
hromadných ztrátách na životech a provádění s tím
spojených dalších nezbytných prací [2].

Jde o tým pro identifikaci těl obětí katastrofy.
Úkolem tohoto týmu je stanovení totožnosti obětí
MU. Skládá se ze tří skupin:

Tato mezinárodní zákonná norma [2] nedefinuje
plnění úkolu vyhledávání usmrcených osob, nicméně
je potřeba s tímto úkolem počítat a logicky jej zařadit
před všechny výše jmenované úkoly, které
bezodkladné pohřební služby zahrnují. Pak by byl
jejich logický výčet následující: vyhledávání,
identifikace,
shromažďování
a
pohřbívání
usmrcených osob a další nezbytné práce.
Opatření realizovaná v oblasti bezodkladných
pohřebních služeb můžeme rozdělit do dvou
základních skupin:
a)

opatření realizovaná před vznikem MU;

b)

opatření realizovaná v rámci záchranných a
likvidačních prací.

DVI tým

·

ante mortem skupiny, která vyhledává všechny
dostupné
informace
o
zemřelém
či
pohřešovaném, které zanechal za svého života,
tedy před jeho úmrtím;

·

post mortem skupiny, která získává všechny
dostupné informace o lidských pozůstatcích
z MU (z těl nebo fragmentů těl obětí), tedy
o osobách, které jsou předmětem ztotožnění;

·

konfrontační skupiny, která provádí přiřazení
post mortem údajů k ante mortem údajům a
provádí komparativní syntézu a formální
stanovení totožnosti obětí.

V zahraničí jsou řízeny doporučením Interpolu
v podobě DVI Guide (manuálu pro organizaci
postupů v oblasti identifikačních procedur při
pohromách) [4].

Opatření realizovaná před vznikem MU jsou
opatřeními koncepčními prováděnými před vznikem
vlastní MU a jejich cílem je dosažení profesionální
úrovně připravenosti sil a prostředků předurčených
pro plnění úkolu úklidu lidských pozůstatků.
Prvotním úkolem je zařazení plnění bezodkladných
pohřebních služeb a s tím spojených opatření do
krizové dokumentace kraje v podobě vytvoření
možného „Plánu opatření při hromadném úmrtí
osob“. Do tohoto plánu lze zahrnout veškerá opatření
týkající se bezodkladných pohřebních služeb, tj.
opatření
od
vyhledávání
zemřelých
osob,
konstatování (případně oznámení) úmrtí, přes
identifikaci zemřelých osob, zacházení s tělesnými
pozůstatky, transport, stanovení způsobu pohřbení až

3. AKTUÁLNÍ STAV V ČR
Z provedené analýzy problematiky úklidu lidských
ostatků v ČR pramení několik dílčích závěrů a
doporučení.
ČR nemá, ale v nejbližších měsících bude mít
vybudovaný systém pro řešení úkolu bezodkladných
pohřebních služeb po MU s velkým rozsahem.
Vzhledem k tomuto a vzhledem k zahraničním
zkušenostem z této oblasti, je bezpodmínečně nutné
založit Tým pro identifikaci obětí (DVI) i u nás.
Pokus o jeho zavedení v ČR je v současnosti
v podobě
projektu
Bezpečnostního
výzkumu

62

Sborník příspěvků 8. ročníku konference Medicína katastrof

odstranit
vysíláním
odborníků
(forenzních
pracovníků) na místa neštěstí v zahraničí pro sběr
praktických zkušeností. K tomuto kroku již
několikrát došlo. Budoucí český DVI tým dokonce
již obdržel pozvání do zahraničí k získání
praktických dovedností v dané oblasti.

Ministerstva vnitra pod názvem Vytvoření struktury
týmu pro identifikaci obětí hromadného neštěstí
(DVI) v České republice jako nástroje řešení
kriminalistických a soudnělékařských problémů při
identifikaci osob a věci v případech hromadných
nehod. Tento projekt je v současnosti ve své
závěrečné fázi a jeho vyústěním je založení DVI
týmu v ČR. K tomuto by mělo dojít koncem
letošního či počátkem příštího roku. Tým by se měl
skládat asi z padesáti odborníků. Tento projekt také
odpovídá na otázky typu kdo bude členem DVI týmu,
pod kterou složku státní správy bude zařazen, jaké
bude jeho finanční a logistické zabezpečení, jaká
bude jeho činnost, apod. Jedním z výstupů tohoto
projektu je i Metodika činnosti českého DVI týmu
[5].

4. ZÁVĚR
Povinnost řešit úklid lidských ostatků po MU ukládá
dotčeným institucím v ČR, zejména HZS ČR krizová
legislativa, jako jeden z úkolů v oblasti ochrany
obyvatelstva. Tímto úkolem je plnění bezodkladných
pohřebních služeb. Pod tímto pojmem rozumíme
vyhledávání, shromažďování, identifikaci a pohřbení
těl obětí MU. Ve všeobecnosti je tato činnost
považována až za druhotnou vzhledem k úkolům,
které musí základní složky IZS plnit v průběhu MU.
Hlavními úkoly základních složek IZS jsou záchrana
lidských životů, zvířat a majetku. Splnění tohoto
úkolu je však neméně důležité než výše zmíněné
úkoly. Význam plnění tohoto úkolu je dán nejen jeho
rozsahem a charakterem, ale i důsledky jeho
nesplnění. Prvořadý je význam zdravotnickohygienický, dalším je pak význam etický,
psychologický a v neposlední řadě i právní.

V odborných právních normám je zapotřebí upravit
problematiku konstatování smrti lékařem, neboť
podle současně platných právních norem, může toto
provést pouze lékař a to buď rychlé zdravotnické
pomoci nebo praktický lékař.
V oblasti připravenosti ČR na tento úkol je vhodné
z preventivních důvodů, aby byl v Ústředním
poplachovém plánu IZS zařazen dokument řešící
danou oblast.
Vzhledem k existenci pouze interního normativního
aktu HZS ČR pod STČ 09/IZS [7], který se snaží
o řešení problematiky, avšak pouze okrajově, bylo by
vhodné vytvořit postup pro základní a ostatní složky
IZS, který by byl doporučením, jak takovou
problematiku řešit. Tato typová činnost je jediným
dokumentem, který se této problematice konkrétně
věnuje v ČR. V právních normách jsou pouze úkoly
spojené s úklidem lidských pozůstatků vyjmenovány,
nikoli však rozebírající povinnosti a úkoly
jednotlivých složek při jejich plnění.
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před účinky ZHN
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ABSTRAKT
I přes uzavřené mezinárodní smlouvy o nešíření chemických zbraní představuje možné zneužití
chemických bojových látek vůči armádním složkám a v poslední době i vůči civilnímu
obyvatelstvu při možném teroristickém útoku reálné riziko. V současné době používané
dekontaminační a antidotní prostředky jsou poplatné době jejich zavedení do výzbroje. Vesměs
se jedná o prostředky z osmdesátých let minulého století. V příspěvku je prezentován koncept
balíčku (kitu) pro osobní ochranu jednotlivce, která sestává ze dvou vzájemně navazujících
částí: atidotní ochrany a z následné prvotní očisty zasažených částí těla a osobní výstroje a
výzbroje. V oblasti antidotní ochrany živé síly došlo k velkému pokroku nejen ve vývoji účinných
oximů, ale i ve způsobu jejich aplikace. Pro prvotní očistu byla vyvinuta polyvalentní činidla,
která kromě vysoké detoxikační účinnosti mají i desinfekční, zejména sporicidní a částečně i
dezaktivační účinek.
Klíčová slova: nervově paralytické látky, antidota, HI-6 DMS, tříkomorový autoinjektor,
dekontaminace

ABSTRACT
Possible Complex Protection of Individual Against Weapon of Mass
Destruction
Despite valid international treaties dealing with non-proliferation of chemical weapons,
possible misuse of chemical warfare agents against army, and even civil persons in case of
terrorist attack, performs a real risk. Antidotes and decontamination means in use are of the
level appropriate to the era when they were introduced, i.e. 80’s of the last century. An idea of
innovative kit for personal protection is sketched in the article. The protection consists of two
aspects: of antidota and of prompt personal decontamination of skin, clothing and equipment.
In the field of antidote protection, not only new salts and forms of oxims were developed but
significant progress was reached with self-application with appropriate equipment as well.
Similarly, developed polyvalent mixtures with applicators for individual decontamination
performs high detoxification and disinfection, including sporicidal, as well as de-activation
effect.
Keywords: nerve poisoning agents, antidote, HI-6 DMS, three-chambered autoinjector,
decontamination
látek v malém měřítku je poměrně snadná. Příčinou
hromadných otrav může být tedy úmyslné zneužití
popsaných látek k teroristickým účelům, nebo otrava
při práci s nimi či při jejich náhodném úniku.

1. ÚVOD
Možnost náhlého vzniku hromadných otrav
obyvatelstva toxickými organofosfáty ze skupiny
pesticidů nebo bojových chemických látek s nervově
paralytickým účinkem představuje v současné době
stále aktuální nebezpečí, jelikož organofosforové
pesticidy jsou snadno dostupné ve velkém množství
a příprava vysoce toxických bojových chemických

Organofosfáty ze skupiny bojových chemických
látek (např. sarin, soman, látka VX) jsou i přes
mezinárodní konvence zakazující jejich výrobu
a skladování pro válečné účely stále ve výzbroji
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a tím následné snížení nákladů na zajištění ochrany
proti účinkům NPL. HI-6 DMS tedy lze považovat za
reaktivátor s nejlepšími antidotními vlastnostmi.

některých států. Na internetových stránkách lze
snadno nalézt postupy jejich přípravy s tím, že
potřebné chemikálie jsou dostupné v každé lépe
vybavené laboratoři organické syntézy. Bojové
chemické látky byly použity kromě Iránsko-irácké
války i k několika teroristickým útokům v Japonsku,
kde bylo přitom zasaženo s použitím relativně
malého množství sarinu několik tisíc lidí.

V září 2010 byla sůl HI-6 DMS schválena Státní
ústavem pro kontrolu léčiv pro humánní použití
a současně v rámci veřejné zakázky pro rok 2011
bude tato sůl dodána ve formě antivy pro potřeby
AČR.

Účinky organofosforových pesticidů a nervově
paralytických bojových chemických látek na živý
organismus byly již v minulosti podrobně popsány.

2.1.

Ochranu proti těmto BOL lze rozdělit na:

2.1.1

·
·

Aplikační formy HI-6 DMS
Antiva HI-6 Dimethansulfonát

Antiva Dimethansulfonát je dodáván v balení po 5-ti
lahvičkách s 1,0 g HI-6 DMS v jedné lahvičce a 5
ampulí s vodou pro injekce.

Antidotní ochranu
Prvotní odmoření

Obsah lahvičky po rozpuštění se aplikuje injekčně
intramuskulárně co nejdříve po zjištění otravy,
případné opakování je možné za 3 – 4 hodiny.
Aplikaci provádí vyškolený personál, prostředek není
určen do osobní výbavy jednotlivce (vojáka).

2. ANTIDOTNÍ OCHRANA ŽIVÉ SÍLY
Základem terapie otravy NPL je antidotní terapie,
kterou je nutno zahájit co nejdříve. Antidotní terapie
je založena na podávání anticholinergik společně
s reaktivátory cholinesteráz.

Společnost VAKOS XT, a.s. začala pro tento účel
dodávat HI-6 DMS pro potřeby AČR.

Reaktivátory AChE (kauzální antidota) umožní
návrat
k normálnímu
přenosu
cholinergního
nervového vzruchu cestou reaktivace inhibované
AChE. Mezi nejznámější reaktivátory AChE patří
pralidoxim, trimedoxim, obidoxim, methoxim.

2.1.2

TRANSANT

Antidotní transdermální přípravek TRANSANT byl
vyvinut cíleně pro potřeby armády jako profylaktické
antidotum. Aplikuje se jako náplast s poduškou, která
se připevní na pokožku obvykle v oblasti zad.
Poduška náplasti je nasycena vodným roztokem HI-6
DMS, který se ad hoc připravuje rozpuštěním
bezvodé substance s použitím položek obsažených
v dodávaném balení. V současné době však tento
výrobek není na trhu k dispozici.

V AČR je v současné době zaveden autoinjektor
s obsahem atropinu a obidoximu a autoinjektor
s Diazepam. Obidoxim přitom není možné považovat
za optimální reaktivátor. Poměrně nízká reaktivační
účinnost výše uvedených reaktivátorů AChE vedla
k pátrání po nových, účinnějších oximech, z nichž
oxim HI-6 dichlorid (HI6 DCH) se dočkal na základě
experimentálních výsledků také klinických zkoušek a
zavedení do léčebné praxe. Oxim HI-6 DCH je díky
své účinnosti považován mezi reaktivátory AChE za
optimální lék volby v případě zasažení NPL. AČR
jako jedna z mála armád na světě má k dispozici
lékovou formu oximu HI-6 DCH připravenou
k použití při zasažení NPL (prostředek ANTIVA).
Oxim HI-6 DCH je přitom v přípravku ANTIVA ve
formě chloridu – tj. ve formě, která byla vyvinuta
nejdříve. Tato forma je použita i v dalším v AČR
zavedeném transdermálním antidotu TRANSANT
Výzkum dalších solí HI-6 však ukázal, že HI-6 DCH
v některých parametrech nedosahuje optima, zejména
pokud jde o stabilitu nebo rozpustnost.

Poměrně obsáhlý soubor různých podjednotek balení
(pomůcek, lahviček apod.) a stejně tak dosti náročná
příprava finální aplikační náplasti je z hlediska celé
technologie použití v současné době nevyhovující.
Společnosti ChemProtect, a.s a Decomkov Praha
s.r.o. proto připravily pro rok 2012 vývojový projekt,
jehož hlavním cílem je zjednodušit a urychlit
přípravu prostředku TRANSANT k použití.

2.1.3

Tříkomorový autoinjektor MULTIPEN
HAD

V rámci výzkumně vývojových prací společnosti
VAKOS XT, a.s. a ChemProtect, a.s byl vyvinut
třílkomorový autoinjektor MULTIPEN HAD.
Tříkomorový autoinjektor umožňuje současnou
aplikaci tří látek:

Proto jsou v současné době zkoumány další sole HI6, mezi nimi i výhodnější HI-6 dimethan sulfonát
(HI-6 DMS). Sůl HI-6 DMS je ve vodě dostatečně
rozpustná (zejména při nižších teplotách) a je
stabilnější. Tyto vlastnosti jsou důležité pro použití
v autoinjektoru, protože za použití HI-6 dichloridu by
se při nižší teplotě (již kolem 5°C) mohla substance
vysrážet a následně by mohla ucpat jehlu
autoinjektoru. Vedle výše zmíněných předností HI-6
DMS je třeba uvést i prodloužení jeho expirační doby

·
·
·

raektivátoru AChE ( 750 mg HI-6 DMS),
anticholinergikum (2mg - Atropin),
anticonvulsivum (10mg Diazepam)

MULTIPEN HAD je koncipován jako prostředek
prvotní ochrany jednotlivce s tím, že příslušník AČR
jej může využít v případě potřeby okamžitě bez
nutnosti vyhledat odborný zdravotnický personál.
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Obr. 1 Tříkomorový autoinjektor MULTIPEN HAD
MULTIPEN HAD patří mezi unikátní aplikační
prostředky antidotní ochrany. V únoru 2011 získal
·

KČM 0161601048708

·

NSN 6505160066376
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3. PRVOTNÍ ODMOŘENÍ
Jako jedna z cest modernizace dekontaminačních
procesů se jeví polyvalentní činidlo Hvězda S.C.H.
Činidlo Hvězda S.C.H. má široké spektrum použití
zejména na povrchy pevných předmětů. Použití
činidla k detoxikaci pokožky zamořené vojensky
významnými toxickými látkami však v minulosti
znemožnil obsažený peroxidu vodíku, který se po
naplnění do příručního aplikátoru může během
skladování rozkládat. V současné době však již lze
zajistit jeho stabilitu na požadované úrovni a lze
Hvězdu S.C.H. využít pro prvotní odmoření.
Současně
v rámci
projektu
„Multifunkční
dekontaminační činidlo“ bylo vyvinuto činidlo
Hvězda KK, které sestává z chemicky stabilnějších
komponent, které se před použitím přemění
chemickou reakcí na pěnu co do složení podobnou
činidlu Hvězda S.C.H. Společně s činidlem je
vyvíjen i příruční dvoukomorový aplikátor, který
umožní snadné skladování a použití jako
individuálního prostředku pro prvotní odmoření
pokožky osob.

4. NÁVRH SOUPRAVY PRO
OCHRANU JEDNOTLIVCE
Výše jsou popsány moderní prostředky pro obě
důležité části ochrany proti BOL, tj. antidotní
ochrana a prvotní odmoření jednotlivce (pokožky,
výstroje, výzbroje). V nejbližší budoucnosti proto lze
ochranu jednotlivce řešit komplexně sestavením kitu
(balíčku) osobní ochrany jednotlivce. Kit bude složen
z následujících komponent:
·
·
·
·

tříkomorový autoinjektor MULTIPEN HAD
autoinjektor s morfinem
aplikátor s dekontaminačním činidlem Hvězda
prostředek TRANSANT

Tímto složením kitu budou zajištěny základní
požadavky na antidotní ochranu a prvotní odmoření.
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ABSTRAKT
Začátkem měsíce října proběhl v posádkách Hradec Králové a Vyškov Zdokonalovací kurz
MEDEVAC- použití vrtulníku. Kurz organizovala Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec
Králové, za účasti VA Vyškov a Centra LZS Líně. Cílem kurzu je připravit zdravotnické
záchranáře a lékaře k činnosti při odsunech vrtulníkem, výcviku ve slaňování, evakuaci
postižených osob a poskytování zdravotní péče během vzdušných zdravotnických odsunů.
Klíčová slova: MEDEVAC – použití vrtulníku, vzdušné zdravotnické odsuny, výsadková
příprava.

ABSTRACT
MEDEVAC – Usage of helicopter
At the beginning of October Refreshing Course MEDEVAC- Usage of helicopter was held at the
garrison of Hradec Králové and Vyškov. The course was organized by the Faculty of Military
Health Sciences Hradec Králové with participation of VA Vyškov and AirRescue Service Center
Líně. The main objectives of the course were to prepare paramedics and doctors for activities
connected with evacuation by helicopter, training in abseiling, evacuation of casualties and
providing medical care during air medical evacuations.
Keywords: MEDEVAC – Usage of helicopter, air medical evacuations, parachute training.
Kurz je určen pro zdravotnické záchranáře a lékaře,
kteří absolvovali základní kurz vzdušných odsunů.
Počet účastníků 8 osob. Kvalifikační předpoklady
účastníků jsou: ČVO zdravotnické služby, zdravotní
klasifikace „A“ schopen výsadkové služby.

Na základě návrhu ředitele odboru vojenského
zdravotnictví – náčelníka vojenské zdravotnické
služby MO ČR, potřeb příslušníků zdravotnické
služby AČR a dohovoru s funkcionáři FVZ UO
Hradec Králové byl začleněn mezi Vzdělávací
aktivity v roce 2011 ve vojenských školách a
školících zařízení ČR a v zahraničí a do Plánu kurzů
a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby
v roce 2011 Zdokonalovací kurz MEDEVAC –
použití vrtulníku.

Výcvik probíhal v posádkách Hradec Králové a
Vyškov za využití trenažéru Hasičského záchranného
sboru a trenažéru Koloseum, kde probíhala
výsadková příprava a příprava na slaňování
z vrtulníku.

Cílem kurzu je připravit zdravotnické záchranáře a
lékaře k činnosti při odsunech vrtulníkem, výcviku
ve slaňování, evakuaci postižených osob a
poskytování zdravotní péče během vzdušných
zdravotnických odsunů.

Při praktickém nácviku záchrany osob z vrtulníku byl
využíván vrtulník W3A Sokol. Závěrečný den byl
k dispozici vrtulník W3A Sokol s plnou
zdravotnickou výbavou.
Kurz byl hodnocen všemi účastníky jako velmi
úspěšný a to ve všech fázích přípravy i praktického
výcviku.

Doba trvání kurzu je 5 dní a první běh se uskutečnil
ve dnech 3. – 7. 10. 2011. Výuku a výcvik řídili
příslušníci
katedry
organizace
vojenského
zdravotnictví Fakulty vojenského zdravotnictví
Hradec Králové za účasti VA Vyškov a Centra LZS
Líně. Instruktoři výcviku byli od FVZ HK, VA
Vyškov a Centra LZS Líně.

V dalších letech se počítá s pokračováním výcviku v
tomto kurzu tak, aby byly naplněny potřeby vojenské
zdravotnické služby. V úvahu připadá možnost
využití kurzu i při výcviku příslušníků z jiných
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rezortů zapojených do Integrovaného záchranného
systému.

OBRÁZKY Z KURZU MEDEVAC

Obr. 4: trenažér Koloseum

Obr. 1: výsadková příprava

Obr. 5: vrtulník W-3A Sokol

POUŽITÉ ZDROJE
[SMĚRNICE MO GŠ AČR] (Praha 2004) Směrnice
pro vyžadování a zapojení vrtulníků Armády
České republiky v rámci integrovaného
záchranného systému, č.j. PO-3782/IZS-2003,

Obr. 2: výsadková příprava

[SMĚRNICE MO GŠ AČR] (Praha 2001) Směrnice
pro provádění slaňování z vrtulníků Mi-17 a W3A Sokol č.j. 26845/2001-1618,
[VOJENSKÝ PŘEDPIS] Předpis Výs – 3-1 hlava 3,
část 22, článek 174-180,
[PSUTKA a kol.] (2011) Programy Zdokonalovacího
kurzu MEDEVAC-použití vrtulníku, FVZ UO,
35s.
Obr. 3: využití stěny
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ABSTRAKT
Autoři se v příspěvku věnují problematice výuky psychologie katastrof u studentů studijního
oboru zdravotnický záchranář. Rozdělili si tuto disciplínu do několika základních okruhů a to:
psychika oběti katastrofy, psychika zdravotnického záchranáře, specifika jejich vzájemné
komunikace na místě neštěstí nebo katastrofy, specifika práce zdravotnického záchranáře
v rámci zahraničních misí a možnost výskytu posttraumatické stresové poruchy. Osobitou část
věnují problematice komunikace s člověkem, který je pod vlivem traumatického zážitku, je
v psychickém šoku nebo v akutní panické atace. Je zde věnována pozornost náročnosti zvládání
všech aspektů práce zdravotnického záchranáře s ohledem na fyzickou a psychickou stránku
povolání v rámci plnění úkolů vyplívajících s pracovního nasazení.
Klíčová slova: Psychologie katastrof, zdravotnický záchranář, student, pacient, katastrofa,
komunikace, stres, posttraumatická stresová porucha, odborná pomoc.

ABSTRACT
Psychology of Disaster
The authors of this paper are devoted to the issue of teaching students their specialized
paramedic roles in disaster psychology. The paper is divided into several basic areas, namely:
mental health of victims, psychic of paramedics, the specifics of their mutual communication at
the scene of the disaster, the specifics of paramedic work in foreign missions, and the possibility
of post-traumatic stress disorder. A distinctive part of the paper is devoted to communication
with a person, whom is under the influence of a traumatic experience, is in a psychological
shock or an acute attack of panic. Special attention is paid to performance of management in
all aspects of work expected from paramedics, with regard to physical and psychological
aspects of the profession in fulfilling the tasks of working in implied to deployment.
Keywords: Psychology of disaster, paramedic, student, patient, disaster, communication, stress,
posttraumatic stress disorder, support.
S ohledem na výše uvedené v příspěvku přinášíme
pohled
na
výuku
psychologie
katastrof
u nelékařských zdravotnických povolání, konkrétně
u oboru zdravotnický záchranář a oboru plánování a
řízení krizových situací. Tyto obory se na katedře
lékařských a humanitních oborů FBMI rozvíjejí od
roku 2010. Studenti v průběhu výuky jsou postupně
seznamováni s rozsáhlou a náročnou problematikou
katastrof a neštěstí. Jsou jim poskytnuty teoretické
poznatky z oblasti lidské psychiky, reakce na zátěž,
neštěstí a utrpení, v rámci kterých se zásadným
způsobem mění regulativní způsoby chování lidí.
Seznamují se s typologií jednotlivých krizí, reakcí
na ně, jako i možnosti odborné pomoci při prvním

1. ÚVOD
Přírodní katastrofy, průmyslové havárie nebo
dopravní neštěstí. Všechny tyto události způsobují
bezprostředně a mnohdy i zprostředkovaně svým
účastníkům traumata. Je nutno poskytnout všem
účastníkům co nejúčinnější pomoc a minimalizaci
psychických následků neštěstí. Vzniká tak
autonomní disciplína – psychologie katastrof. Na
profesionální zvládání mimořádný události, neštěstí
a katastrof by se cíleně měli připravovat všichni
členové pomáhajících profesí. Obzvlášť je pak důraz
kladen na zdravotnické pracovníky a studenty oboru
plánování řízení krizových situací.
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kontaktu s postiženými. V praktických cvičeních
mají možnost procvičovat komunikační vzorce
v rámci komunikace na místě neštěstí či katastrofy a
rovněž problematiku zvládání stresu. Součástí této
přípravy je také fyzická příprava se zaměřením na
rozvoj praktických zručností a dovedností v oblasti
poskytování první pomoci v problematickém terénu
a za obtížných klimatických podmínek. Studenti tak
mají možnost si v modelových situacích prožít
nadměrné psychické a fyzické nasazení za
extrémních podmínek.
Výuka je rozdělena do několika základních oddílů.
V rámci výuky je využívána spolupráce se
Samostatnou záchrannou rotou Rakovník, s Centrem
simulačních a trenažérových technologií AČR
v Brně, se Záchrannou službou středočeského kraje
na Kladně a se Zdravotnickou záchrannou službou
Plzeňského kraje.

1.1.

Obr. 2: Cvičení jednotek IZS na Kladně (nácvik
zvládnutí hromadného neštěstí)
Vycházíme tak se sedmi úseků debriefingu:
úvod (představení a stanovení pravidel)
úsek skutečností (Co se stalo? Kde jste byl, když
se to stalo? Co jste tam dělal?)
úsek myšlenek (Co byla vaše první myšlenka,
když se to stalo? A co vás napadlo potom?)
úsek reakcí (Co jste pak dělal? Jaká byla první
noc po události?)
úsek příznaků (Jaké to bylo po návratu?
Pociťoval jste nějaké změny v chuti k jídlu,
v množství spánku, v těle či prožívání?
úsek učení a přípravy (Jak daná událost změnila
váš život? Co byste příště dělal jinak? Co byste
dělal stejně?)
úsek zakončení (Vodáčková, 2002)

·
·

Psychika oběti neštěstí nebo katastrofy a
psychika zdravotnického záchranáře.

Psychickou krizi lze charakterizovat jako narušení
nebo ztrátu duševní rovnováhy, která nastává, pokud
se člověk střetne s překážkou, kterou není schopen
vlastními silami zvládnout v přijatelném čase a
navyklým způsobem. Duševní krize může nastat po
mimořádné události v souvislosti s traumatizujícími
zážitky nebo po obdržení nepříznivé zprávy.
(Vymětal, 2009)

·
·
·

·

·

Obr. 3: Cvičení jednotek IZS na Kladně (nácvik
komunikace)

Obr. 1: Studentka v roli oběti neštěstí

1.2.

V rámci cvičení jsou procvičovány dva stupně
krizově – intervenční techniky pro vyrovnávání se
s traumatizujícími událostí a to debriefing a
defusing.
Je
vytvořena
modelová
situace
hromadného neštěstí a studenti jsou postupně
rozděleni do dvou skupin. Skupina záchranářů a
skupina obětí. Postupně spolu probíráme pocity,
zážitky a prožitky, které můžou krizovou situaci
doprovázet.

Specifika komunikace mezi oběťmi a
zdravotnickými záchranáři.

V této části výuky jsou procvičovány komunikační
techniky s lidmi, kterým hrozí syndrom psychického
ohrožení. Jde o nácvik komunikace s lidmi:
·
·
·
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s derealizací
s presuicidálním syndromem
s psychospirituální krizí
kteří zažili nečekanou a velmi traumatizující
událost
kteří přišli o své blízké
kteří přišli o velkou část majetku

·
·
·
·
·
·

kultuře, náboženství či sekte zásadním způsobem
ovlivňuje fungování jednotlivců v životě, jeho
postoje
k principiálním
otázkám
fungování
v společnosti, v přístupu ke zdraví a také
k chorobám. (Ralbovská, 2010)

Výše uvedené reakce jsou součástí reakce na
závažný stres anebo poruchy přizpůsobení.
Zvláštní část je věnována problematice komunikaci
při doprovázení umírajícího člověka a oznamování
špatných správ včetně zprostředkování příbuzným a
pozůstalým vidět tělo zemřelého.
Pokud nahlížíme na krizovou komunikaci jako na
výměnu informací, která nastává mezi odpovědnými
autoritami, organizacemi, médii, jednotlivci a
skupinami před mimořádnou událostí, během ní a po
jejím skončení, potom musíme připravit studenty na
všechny složky této krizové komunikace.

Obr. 5: Cvičení studentů na simulátoru v CSTT
v Brně

Obr. 4: Cvičení studentů a složek IZS v Brně
Obr. 6: Simulace hromadného neštěstí. (Kladno)

Velmi poučný a efektivní je společný výcvik
studentů se složkami IZS v Centru simulačních a
trenažérových technologií AČR v Brně. Výcvik
umožňuje procvičit:
·

·
·
·

1.3.

1.4.

koordinaci činností složek IZS při simulovaném
nasazení, upřesnění úkolů, řešení vzájemných
požadavků.
taktickou orientaci a užití krizové legislativy
v praxi.
týmovou práci, společný analytický a
rozhodovací proces.
víceúrovňovou krizovou komunikaci.

Zvládání stresu, prevence syndromu
pomáhajícího a posttraumatické stresové
poruchy.

Posttraumatická stresová porucha je podle definice
reakcí na extrémní traumatické události, které velmi
často bývají součástí práce zdravotnických
záchranářů nebo dalších členů pomáhajících profesí.
Studenti jsou seznamováni s typickými příznaky,
mezi které patří přetrvávající znovuprožívání
traumatické události v reminiscencích, flashbacku
nebo děsivých snech, vyhýbání se podnětům
připomínajícím trauma, odcizení a přetrvávající
nabuzení s vegetativním doprovodem.

Seznamování studentů oborů
zdravotnický záchranář a studentů oboru
plánování a řízení krizových situací
s problematikou zahraničních misí.

Postupně vzájemné procvičuje různé antistresové
programy. Studenti prezentují svoje vlastní způsoby
prevence stresu a případných dalších obtíží, které ve
finále můžou vést k rozvoji psychických nebo
fyzických poruch včetně syndromu pomáhajícího.

Studenti jsou v obecné rovině seznamování
s problematikou zahraničních vojenských misí a
požadavcích na jejich zdravotnické zabezpečení.
V učebních programech jsou i zásady poskytování
humanitární pomoci doma i v zahraničí. V rámci
volitelného předmětu se seznamují se specifikami
jednotlivých kultur a náboženství. Příslušnost ke
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2. ZÁVĚR
V průběhu studia se snažíme přiblížit studentům co
nejreálnější obraz o všech aspektech jejich
budoucího
povolání.
Posilováním
psychické
odolnosti, rozvojem komunikačních dovedností,
podpoře antistresových aktivit a v neposlední řade
rozvojem fyzickým schopností se snažíme přispívat
nejenom k ucelené výchově ale zejména k dobré
připravenosti a k prevenci případných negativních
dopadů na psychosociální stránky jejich osobnosti.

3. POUŽITÉ ZDROJE
Obr. 7: Mise v Afganistánu (ilustrativní obrázek)

RALBOVSKÁ, R. Multikulturní přístup pro
pomáhající profese. Praha: EVC, 2010. 120 s.
ISBN 978-80-87386-09-5
Vodáčková, D. a kol. Krizová intervence. Praha:
Portál, 2002. 544 s. ISBN 80-7178-696-9.
VYMĚTAL, Krizová komunikace. Praha: Grada,
2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2510-9

4. INFORMACE O AUTORECH
PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská,
Ph.D. 20 let odborné praxe ve
vzdělávání
zdravotnických
pracovníků. Od roku 2010 pracuje na
katedře lékařských a humanitních
předmětů FBMI ČVUT v Praze. Ve
vědecké práci se věnuje problematice psychologie,
stres manažmentu, komunikaci a multikulturního
přístupu.

Obr. 8: Rozvoj tělesné zdatnosti u studentů

Ing. Jiří Halaška, Ph.D. Od roku
2010 pracuje na katedře lékařských a
humanitních předmětů FBMI ČVUT
v Praze.
Zkušenost
s krizovým
řízením,
strategickým rozvojem,
operačním
managementem,
logistikou
a
personalistikou velkých armádních organizací.
PhDr. Renata Knezović, PhD. Působí jako odborná
asistentka
v Ústavu
sociálního
lékařství a lékařské etiky, LFUK. Ve
vědecké práci se zaměřuje na
zdravotní a sociální zabezpečení,
multikulturní přístup (relígie) ve
zdravotnictví vázán na komunikaci, compliance,
syndrom vyhoření a biologické reflexe lidské
osobnosti.

Obr. 9: Nácvik vyprošťování raněného

1.5.

Součásti studia jsou i přípravy na
zvládání fyzické zátěže a základní výcvik
dovedností obvyklých pro příslušníky
krizového managementu.

Ing. Václav Navrátil, od roku 2011
pracuje na katedře lékařských a
humanitních předmětů FBMI ČVUT
v Praze. Věnuje se problematice
marketingové komunikace

Kromě povinných hodin tělesné přípravy a hodin
sebeobrany studenti absolvují dobrovolné cvičení na
rozšiřování tělesné zdatnosti, která je pro výkon
povolání nezbytná. Výcvik je prováděn na vlastních
zařízeních ČVUT, nebo u partnerských organizací
(Hasičský záchranný sbor, Armáda České
republiky).
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Krizová připravenost a dekontaminace v Izraeli
Zdeněk Schwarz
Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy – ÚSZS, Korunní 98, 101 00 Praha 10
reditel@zzshmp.cz

ABSTRAKT
Krizová připravenost na mimořádné události s větším počtem postižených osob je stále aktuální
problém i nedostatečně řešená. S tímto problémem se potýká většina zemí na celém světě. Každý
má své individuální řešení, které zdokonaluje na základě vlastních zkušeností z reálných cvičení
a zážitků. Na mezinárodní úrovni si předávají osobní postřehy a dovednosti. V současné době
největším rizikem pro společnost jsou technické a chemické havárie i stálá hrozba
teroristického útoku vč. projevů psychicky narušených osob. V současnosti můžeme hodnotit
situaci jako nedostatečnou a v případě mimořádné události s výskytem chemické nebo
biologické či radioaktivní noxy musíme počítat krom využití známých metodik a doporučení
s výraznou improvizací i chaosem, které povedou k výraznému oslabení systému a většímu počtu
postižených osob vč. zemřelých. Největší význam bude mít včasná a široká dekontaminace
celého prostředí vč. zasažených osob. Za nejoptimálnější řešení v současnosti se považují
dekontaminační jednotky a linky, které vyžadují náročnou přípravu a obsluhu i časovou
prodlevu. Za zásadní nedostatek těchto postupů lze považovat příliš dlouhé zpoždění výsledného
efektu i omezenou kapacitu. Izrael je pro většinu zemí vzorem v krizové připravenosti i
odbornou medicínskou úrovní. Příspěvek má za cíl představit jednu z možných variant řešení i
jiný pohled na celou uvedenou problematiku.
Klíčová slova: krizová připravenost, dekontaminace, Izrael,
válečné. Určitě patří k zemím, které mají největší
zkušenosti s krizovými stavy i teroristickými útoky a
zdravotnictví je na vysoké úrovni. Proto bývá Izrael i
častým místem odborných konferencí a zdrojem
odborných informací i zkušeností. Dekontaminace by
měla být provedena co nejdříve a pokrýt co největší
počet zasažených. Zároveň by se neměla
kontaminace dále šířit nebo postihnout zasahující
týmy. Nikdy ale nebude možné ji zabránit úplně,
protože zásah složek i aplikace dekontaminačních
postupů nikdy nebude možné zajistit okamžitě
v místě události a do příjezdu složek i aktivace
dekontaminačních postupů postižení buď zemřou,
nebo opustí lokalitu a v místě zásahu bude probíhat
likvidace jen části následků. Dnes se většina zemí
shoduje na postupu, tzn. využití dekontaminačních
linek, které se na místo dopraví a rozloží v řádu
hodiny. I způsob rozložení je identický, a to v podobě
mobilních stanů nebo kontejnerů. V čem se zatím
odlišují, je způsob třídění postižených. Jedna skupina
třídí dle pohlaví a druhá podle mobility a postižení.
V Izraeli soustředí dekontaminaci až před nemocnici,
a to proto, že čas potřebný pro rozložení
dekontaminační jednotky odpovídá času pro primární
zásah složek IZS v místě události a době transportu
postižených do nemocnice. Tím také zajistí
dekontaminaci všech přijímaných pacientů do
nemocnice vč. těch volně příchozích, tzn. jdoucích
mimo systém IZS (ZZS).

1. ÚVOD
V květnu t.r. probíhala v Izraeli již 8. mezinárodní
konference o krizové připravenosti, které se
zúčastnili ředitelé složek IZS členských zemí
z Evropy. Součástí konference byla ukázka
rozsáhlého cvičení příjmu většího počtu postižených
po hromadném neštěstí s účinkem chemické nebo
biologické zbraně do nemocnice.

2. METODA
Jednou z nejdůležitějších částí likvidace následků
hromadného neštěstí s účinkem chemického nebo
biologického agens bude vždy dekontaminace. Její
účinnost bude záviset na rychlosti a rozsahu. Všude
ve světě se odborné týmy zabývají účinnou
dekontaminací a její aplikací v místě zásahu.
Základním nedostatkem je zatím čas a kapacita.
Protože se donedávna dekontaminací zabývali
výhradně armádní odborníci a snahy o aplikaci pro
civilní potřeby trvají několik let, můžeme nyní
hovořit o fázi vývojové, ve které se všichni stále
učíme a zdokonalujeme.

3. VÝSLEDKY
Izrael stále a možná opět více patří k zemím, které
vnímáme jako vysoce rizikové až potencionálně
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4. DISKUSE

charakterem, může být z reálného světa jiný až zcela
odlišný. To však nemusí znamenat chybu, ale může
být inspirující. Vždy se musí vážit všechna pro a
proti a to s ohledem jak na postižené obyvatelstvo,
tak na zasahující složky. Zapomínáme i na to, kdo a
jak bude zasahovat ve zbytku regionu, kde
mimořádná událost proběhla a kdo bude připraven na
další situace po likvidaci následků mimořádné
události. Náhrada techniky je sice finančně náročná,
ale reálná a to i v poměrně krátkém časovém limitu.
Náhrada ztracených členů zasahujících složek, a to
především ZZS, bude vždy nejen finančně a enormně
nákladná, ale i časově náročná až nemožná. A na to
je potřeba také vždy myslet.

Dekontaminace
je
soubor
metod,
postupů,
organizačního zabezpečení a prostředků k účinnému
odstranění či neutralizaci kontaminantu. Hlavním
úkolem dekontaminace je snížení škodlivého účinku
kontaminantu by mělo být až na bezpečnou úroveň,
která neohrožuje zdraví a život osob a zvířat, nebo
jeho likvidace. Cílem dekontaminace je snížení
zdravotních následků a nenávratných ztrát i zkrácení
doby použití ochranných prostředků v místě zásahu.
Dělíme ji podle druhu odstraňovaných látek –
detoxikace, dezinfekce, dezaktivace. Nebo podle její
metody – mechanické, fyzikální, chemické a
kombinované. A nebo podle způsobu provedení –
suché a mokré. Dekontaminace byla dlouho doménou
armády a v civilní podobě je schopna zvládnout
během hodiny jen desítky osob. Dalším nedostatkem
zatím
je
časová
prodleva
v
dopravení
dekontaminační jednotky na místo události a její
zprovoznění. V případě většího počtu postižených
bude proto převažovat spíše nouzová improvizace.
Přitom víme, že každá jednotka PO má stříkačku a
detergent, tj. potencionální dekontaminační jednotka.
Dále víme, že oplach vodním proudem je vlastně
prostá a účinná dekontaminace. Abychom byli
schopní zvládnout mimořádnou událost, musíme
pravidelně cvičit, jedině tak se z toho stane rutina a
budeme eliminovat chyby i odstraňovat nedostatky.
K dobrému výsledku bude krom jiného potřeba i
dostatečné množství náhradního oblečení. Jednou
z možných preventivních a přípravných opatření
může být výstavba mycích linek u obchodních
center, kde by bylo možné zajistit okamžitou
dekontaminaci v případě mimořádné události.

6. OBRÁZKY

Obr. 2: ochrana složek IZS

Obr. 1: dekontaminace v ČR

5. ZÁVĚR
Připravenost na mimořádné události, zejména na
možný teroristický útok vyžaduje nemalé finanční
prostředky a kvalitní teoretickou i praktickou
přípravu v podobě pravidelných cvičení. Zároveň by
její součástí měla být konfrontace s realitou i
získávání zkušeností z reálného provozu i zahraniční.
Pohled na dekontaminaci a likvidaci následků
hromadných
neštěstí,
zejména
s válečným

Obr. 3: třídění a dekontaminace chodících
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8. INFORMACE O AUTOROVI

Obr. 4: znak ZZS Izraele

MUDr. Zdeněk Schwarz, od r. 1983 pracuje na
ZZSHMP. Začínal jako sanitář na sanitním voze již
během studií medicíny. Je absolventem 3. LF UK
Praha, od r. 1990 pracuje jako lékař ZZS. Nejdříve
jako chirurg na traumatologickém oddělení
Nemocnice Na Malvazinkách, která byla Záchranné
služby hl. m. Prahy. Stážoval ve FN Bulovka na
chirurgické klinice a ve VFN na klinice
anesteziologie a resuscitace. Od r. 1994 pracuje jako
lékař RLP a od r. 1998 vykonává funkci ředitele ZZS
HMP.
Má
atestaci
z chirurgie,
veřejného
zdravotnictví a urgentní medicíny a medicíny
katastrof. Od r. 2008 je senátorem za Prahu ve
volebním obvodě č. 27.

Obr. 5: dekontaminační jednotka
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hs/dekontam_hasici.html>
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Súčasný stav a perspektívy
záchrannej zdravotnej služby
Juraj Slovák
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava
slovak@emergency-slovakia.sk

ABSTRAKT
Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti záchrannou zdravotnou službou SR
v súčasnom usporiadaní má za sebou siedmy rok fungovania. Možno hodnotiť, že okrem veľmi
dobrých výsledkov v doterajšej praxi vykazuje aj niektoré rezervy. Obzvlášť sa to prejavuje
v situáciách keď dôjde k nehode s hromadným postihnutím osôb (ďalej len „NHPO“), ktorá
preveruje aj skutočné možnosti a schopnosti záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „ZZS“)
danú situáciu/udalosť neodkladne riešiť, alebo lepšie povedané, spoločne s ostatnými zložkami
integrovaného záchranného systému (ďalej len „IZS“) poskytnúť koordinovanú pomoc, ktorá je
zameraná na účinnú záchranu života, zdravia ale aj majetku. Neodkladná zdravotná
starostlivosť pri NHPO je však definovaná aj tým, že vo väčšine prípadov presahuje možnosti
okamžite dostupných síl a prostriedkov ZZS, ale aj IZS. Zamestnanci ZZS, ale aj celého
zdravotníctva preto musia veľmi rozvážne a citlivo rozhodovať tak, aby jednotlivé články
neodkladnej zdravotnej starostlivosti mohli v rozsahu Lege artis (postup zdravotníckeho
pracovníka, ktorý je v súlade so súčasnými poznatkami vedy (vitium artis)) efektívne poskytnúť
pomoc čo najväčšiemu množstvu zranených a zasiahnutých osôb. Príspevok poukazuje na
súčasný stav a perspektívy ZZS v rozsahu prijatých koncepčných materiálov, ktoré budú mať
v budúcnosti dopad nielen na ZZS, ale aj ostatné články neodkladnej zdravotnej starostlivosti
v Slovenskej republike.
Kľúčové slová: nehoda s hromadným postihnutím osôb, integrovaný záchranný systém,
záchranná zdravotná služba, operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

1. ÚVODOM
Na podmienky fungovania IZS a pre riešenie
neodkladnej zdravotnej starostlivosti je v súčasnej
dobe k dispozícii množstvo právnych predpisov,
ktoré dávajú základné rámce aj ZZS. Napriek tomu
však nemožno hovoriť o ich žiadúcej harmonizácii
v prospech činnosti IZS, ale aj ZZS. Čiastkové
novely niektorých predpisov, nenaplnili očakávania
zamestnancov ZZS. Príprava na riešenie NHPO
a samotný zásah v rámci integrovanej odozvy IZS na
udalosť nie je presne vymedzený a často spôsobuje
zbytočné prieťahy a komplikácie. Medzi kľúčové
zákony v tejto oblasti považujeme:
·

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom
záchrannom
systéme v znení
neskorších
predpisov,

·

Zákon č. 576/2004
Z. z.
o zdravotnej
starostlivosti a o zmene niektorých zákonov,

·

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti,

·

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej
službe v znení neskorších predpisov,

·

Zákon č. 227/2002 Z. z. Ústavný zákon
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného a núdzového stavu,

·

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu,

·

Zákon č. 444/2006 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva,

·

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,

·

Výnos Ministerstva zdravotníctva SR z 11.
marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej
službe,

·

Ďalšie s nimi súvisiace právne predpisy, výnosy,
vyhlášky, nariadenia ...

Vládou
SR
schválený
„Návrh
koncepcie
organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného
záchranného systému v Slovenskej republike na
roky 2011 – 2015“ tiež konštatuje, že v systéme
podpory
riadenia
a spracovania
informácií

77

Sborník příspěvků 8. ročníku konference Medicína katastrof

integrovaného záchranného systému dochádza
k množstvu porúch a zlyhaní, v ktorých dôsledku je
ovplyvnená kvalita činnosti koordinačných stredísk
integrovaného záchranného systému, a tým aj
poskytovanie služby obyvateľom. Poruchy sú
evidované na viacerých komponentoch systému,
nielen u poskytovateľov telekomunikačných služieb,
ale aj na strane štátnej infraštruktúry. Tento krajne
kritický stav nie je vyvolaný len dôsledkom
nedostatočných
finančných
prostriedkov
alokovaných pre IZS z rozpočtových alebo
mimorozpočtových zdrojov, ale taktiež dlhodobým
nerealizovaním rozvojových potrieb informačnokomunikačných technológií (IKT) na úseku
integrovaného záchranného systému.

Ciele koncepcie sú orientované predovšetkým na
riešenie súčasných problémov dvoch aktérov
v procese poskytovania neodkladnej pomoci v tiesni
– na človeka v tiesni a na záchranné zložky IZS.
Realizácia zámerov predpokladá zvýšenie kvality
služieb človeku pri poskytovaní neodkladnej pomoci
v tiesni.

2. ÚLOHY A SÚČASNÉ MOŽNOSTI
ZZS PRI RIEŠENÍ NHPO
Základnou úlohou ZZS pri riešení NHPO je taktiež,
ako pri riešení tiesňovej udalosti poskytnúť účinnú
neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Cieľom systému
odozvy na NHPO je zabezpečiť účinnú spoluprácu
(tímovú prácu) medzi nemocnicami a ZZS a ďalšími
zložkami integrovaného záchranného systému. ZZS
na zásahovom území, ktorým je územie Slovenskej
republiky je povinné aj pri NHPO plniť nasledovné
hlavné opatrenia.

·

Úlohy operačného strediska tiesňového
volania ZZS (ďalej len „OS ZZS“)
riadiť, koordinovať a vyhodnocovať činnosť
ZZS tak, aby sa zabezpečila jej plynulosť a
nepretržitosť,

·

zabezpečiť
technické
podmienky
na
telekomunikačné prepojenie a prenos informácií
s
poskytovateľmi
ZZS
a
príslušnými
zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti a
s
ostatnými
zložkami
integrovaného
záchranného systému,

·

zabezpečiť dokumentáciu príjmu tiesňového
volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie
vrátane zvukového záznamu,

podieľať sa v spolupráci s koordinačným
strediskom IZS na koordinovanom postupe na
účely poskytovania zdravotnej starostlivosti pri
NHPO,

·

vydať pokyn spôsobilým zariadeniam ústavnej
zdravotnej starostlivosti na vykonanie zásahu ak
je to nevyhnutné.

2.2.

Preto bolo vládou SR rozhodnuté prijať zásadné
opatrenia o ďalšom postupe organizácie, rozvoja
a prevádzky integrovaného záchranného systému
v Slovenskej republike, a to aj vo väzbe na
financovanie, ktoré bude zásadným spôsobom
určujúce pre rozsah, kvalitu a rýchlosť nasadenia
zložiek IZS.

2.1.

·

Úlohy poskytovateľa ZZS

·

vytvoriť a personálne zabezpečiť systém
nepretržitej kontroly, riadenia a koordinácie síl a
prostriedkov záchrannej zdravotnej služby tak,
aby na pokyn OS ZZS, alebo koordinačného
strediska IZS bol pripravený zabezpečiť
plynulosť
a
nepretržitosť
poskytovania
neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

·

zabezpečiť
prevádzkové,
personálne
a materiálne podmienky stanice záchrannej
zdravotnej služby a ambulancie záchrannej
zdravotnej služby tak, aby bol zabezpečený
výjazd ambulancie do jednej minúty od prijatia
pokynu koordinačného strediska IZS, alebo OS
ZZS,

·

zabezpečiť
prevádzkové,
personálne
a materiálne podmienky stanice vrtuľníkovej
ZZS tak, aby od prijatia pokynu od
koordinačného strediska IZS, alebo OS ZZS bol
vzlet ambulancie vrtuľníkovej záchrannej
zdravotnej služby vykonaný ihneď, ako je to
možné,

·

odborne prepraviť bez zbytočného odkladu
osobu, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav, do
najbližšieho zdravotníckeho zariadenia ústavnej
zdravotnej starostlivosti, alebo do správneho
zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej
starostlivosti podľa pokynu OS ZZS,

·

zabezpečiť, aby posádka ambulancie ZZS bez
zbytočného odkladu nahlásila OS ZZS
ukončenie zásahu a stav pripravenosti
(pohotovosti) na ďalší zásah,

·

na mieste NHPO organizovať zdravotnícke
zabezpečenie, k tomu
vytvoriť
potrebné
pracoviská a riadiť sa pokynmi OS ZZS
a veliteľa zásahu.

2.3.

Súčasné možnosti ZZS pri riešení NHPO

Na území SR je 8 sídel krajských operačných
stredísk ZZS – v každom krajskom meste, ktoré sú
riadené a koordinované riaditeľstvom OS ZZS v
Bratislave. Sieť poskytovateľov ZZS tvorí na
teritóriu SR 273 sídel staníc pre pozemnú ZZS na
ktorých je v neustálej pohotovosti 155 ambulancií
typu rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) a 118
ambulancií typu rýchlej lekárskej pomoci (RLP) z
toho 4 ambulancie mobilnej intenzívnej jednotky.
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CBRN látok, čím je ich využitie možné len
v bezpečnej zóne,

Vrtuľníkové stanice ZZS tvorí 7 ambulancií
vrtuľníkovej ZZS v neustálej pohotovosti.
Odozva na NHPO zo strany OS ZZS pozostáva:
·

·

·

na miesto udalosti vysiela vecne príslušné
krajské OS ZZS automaticky 2 ambulancie RLP
a 1 ambulanciu RZP,
posádky vyslaných ambulancií podľa situácie na
mieste NHPO zhodnotia potrebu vyslania
ďalších síl a prostriedkov ZZS a iných
záchranných zložiek,
jeden z lekárov vyslaných ambulancií RLP sa
stáva veliteľom zdravotníckeho zásahu na
mieste udalosti a podáva situačnú správu
(METHANE) na príslušné krajské OS ZZS.

množstvo poskytovateľov ZZS rôznej
(celkom 28), rôznorodá praktická
personálu
a jeho
nedostatočná
pripravenosť, sťažuje úlohu aj OS
riadení ZZS hlavne pri NHPO,

·

poskytovatelia ZZS nie sú vybavení osobnými
ochrannými pomôckami v prípadoch výskytu

v prípade vzniku NHPO veľkého rozsahu
nemáme v podmienkach ZZS k dispozícii
potrebné moduly rýchleho nasadenia,

·

v činnosti ZZS nie je doriešená cezhraničná
spolupráca, vrátane legislatívy,

·

za závažné možno považovať aj personálnu
fluktuáciu, (práca na rôzne úväzky), čo môže pri
NHPO/v krízovej situácii spôsobiť nedostatok
personálu aj v podmienkach ZZS.

3. NÁVRH KONCEPCIE ZMIEN
NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI

Praktické skúsenosti ZZS pri riešení NHPO v rokoch
2004 – 2010 potvrdili, že vytvorená organizácia
ZZS, jej systém riadenia a jej dostupnosť na mieste
NHPO v krátkom časom horizonte zabezpečuje
rýchly, dostatočný a efektívny zásah. Na základe
riešených NHPO, ale aj vykonaných cvičení a z nich
získaných skúseností sa však v podmienkach ZZS
prejavujú, ako negatívne aj tieto skutočnosti:
·

·

Cieľom navrhovaných riešení je zlepšiť kvalitu a
zefektívniť poskytovanie neodkladnej zdravotnej
starostlivosti
(NZS).
Funkčným
prepojením
všetkých zložiek participujúcich na systéme NZS,
ale aj typov služieb, ktoré doteraz neboli v systéme
NZS, dosiahnuť zvýšenie úrovne poskytovania NZS
pacientom, predovšetkým dostupnosti. Kľúčovým
cieľom je posilnenie postavenia OS ZZS, ktoré má
kompetenciu a povinnosť manažovať cestu pacienta
vyžadujúceho
NZS.
Východiskom
nového
flexibilnejšieho systému ZZS, ktorý zabezpečí lepšiu
dostupnosť pre pacienta je vytvorenie novej
kategórie vozidiel ZZS – ambulancie typu RAN
(stretávacia) a ambulancie dopravnej zdravotnej
služby (DZS).
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Obr. 1 Navrhovaný model poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti
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3.1.

3.5.

Rozšírenie typov ambulancií záchrannej
zdravotnej služby

Rozšírenie o ambulanciu RAN (stretávaciu), ktorá
bude zabezpečovať
poskytovanie zdravotnej
starostlivosti pre pacientov v stave ohrozenia života
(stav kritický a naliehavý) v režime RLP s tým
rozdielom, že
pacient
po ošetrení
bude
transportovaný RZP alebo licencovaným vozidlom
DZS. V prípade DZS pôjde o osobné motorové
vozidlo s možnosťou prechodu ľahším terénom,
s pohonom všetkých 4 kolies a posádku bude tvoriť
lekár a vodič - záchranár, materiálno-technické
vybavenie vozidla bude totožné ako má ambulancia
RLP. Tento typ ambulancie bude zadefinovaný
v rámci existujúcej siete podľa potrieb celkovej
funkčnosti systému ZZS v rámci kraja na základe
dôkladnej analýzy OS ZZS.

3.2.

Navrhujeme presnejšie definovanie a rozlíšenie OS
ZZS na národné operačné stredisko ako riadu
inštitúciu ZZS a krajské operačné strediská ZZS ako
výkonné
články
v systéme
poskytovania
neodkladnej zdravotnej starostlivosti s definovaním
ich povinností a oprávnení.

3.6.

Umiestnenie posádok ZZS schopných
transportovať inkubátor do
neonatologických centier

Úprava platnosti povolení na ambulancie
ZZS

Platnosť povolení na prevádzkovanie ambulancie
RAN, RLP, RZP a DZS sa navrhuje upraviť tak, aby
bola v súlade s odpisom hodnoty vozidla a jeho
materiálno-technického
vybavenia.
V prípade
pozemných ambulancií sa navrhuje upraviť vydanie
licencie na 6 rokov a 8 rokov v prípade vrtuľníkovej
ZZS.

3.4.

Vznik a definovanie zmluvnej záchrannej
zdravotnej služby

Na základe praktických skúseností odporúčame
právne
ošetriť
definovanie
vykonávania
zdravotníckeho dohľadu a poskytovania služieb pri
verejných podujatiach, ktoré organizujú rôzne
subjekty a zabezpečujú
poskytovatelia
ZZS
ambulanciami ZZS, ktoré nie sú v pohotovostnom
režime
ZZS.
Zmluvným
vzťahom
medzi
poskytovateľom ZZS, ktorý spĺňa predpísané
minimálne kritériá a daným subjektom, sa dosiahne
lepšia dostupnosť prvej pomoci pre občanov pri
verejných podujatiach a zamestnancov veľkých
priemyselných aglomerácií bez zaťaženia systému
ZZS. Zmluvná ambulancia ZZS bude spĺňať nielen
minimálne kritéria vyžadované MZ SR, ale bude
spĺňať prípadné špeciálne požiadavky subjektu,
súvisiace predovšetkým s činnosťou subjektu
(zameranie prevádzky). Zároveň sa posilní celý
systém poskytovania
neodkladnej zdravotnej
starostlivosti o ďalšie subjekty, ktoré budú určitou
zálohou pre sieť ZZS a bude možné využiť ich
v prípade závažných priemyselných a prírodných
katastrof alebo iných krízových situácií. Na to aby
zmluvné ambulancie ZZS boli zálohou siete ZZS
a zvyšovali jej kapacitu, je nevyhnutné, aby boli
prevádzkované ako vozidlá navyše, najlepšie
poskytovateľom ZZS, ktorý nie je v sieti ZZS.

Súčasťou poskytovania NZS novorodencom v rámci
zatiaľ šiestich fungujúcich neonatologických centier
na Slovensku je aj zabezpečenie ich prepravy. Preto
sa v sídlach neonatologických centier budú
etablovať posádky ambulancií ZZS vybavené na
transport inkubátora, čím sa zaistí bezpečný
a kvalitný transport detí najnižších vekových a
hmotnostných kategórií, pričom budú tieto
ambulancie aj naďalej riadne fungovať v celkovej
sieti ZZS.

3.3.

Úprava definície Národného operačného
strediska a Krajských operačných
stredísk záchrannej zdravotnej služby

3.7.

Rozšírenie zásahového územia pre ZZS
za presne stanovených podmienok.

Právne ošetriť možnosť zásahu ZZS mimo územia
Slovenskej republiky pri zásahoch realizovaných
v súčinnosti so zložkami integrovaného záchranného
systému alebo v prípade prevozu pacienta za účelom
poskytnutia zdravotnej starostlivosti v inom štáte, ak
mu takáto starostlivosť nemôže byť poskytnutá na
Slovensku. Ďalej je nevyhnutné otvoriť priestor pre
vznik medzinárodných dohôd medzi susednými
štátmi na poskytovanie ZZS aj mimo obdobia
mimoriadnych udalostí. Pre občanov žijúcich
v prihraničných oblastiach musia platiť rovnaké
garancie na poskytnutie najdostupnejšej ambulancie
ZZS a transportu do najbližšieho ústavného
zdravotníckeho zariadenia, ktoré je schopné
poskytnúť vhodnú liečbu.

Vydávanie povolení na ambulancie ZZS
bez výberového konania

Umožniť ministerstvu zdravotníctva SR vydať
povolenie na prevádzkovanie ambulancie ZZS aj bez
výberového konania v prípade, ak sídlo ambulancie
ZZS nie je obsadené riadnym výberovým konaním
alebo v prípade naliehavej situácie, ak hrozí že
nebude zabezpečená nepretržitá dostupnosť ZZS pre
obyvateľstvo. Časovo by takéto povolenie bolo
obmedzené na dobu najviac 1 roka.
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3.8.

starostlivosti
a o zmene
niektorých zákonov,
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a ďalších
s nimi súvisiacich právnych predpisov

Prepojenie krajského OS ZZS s DZS

Dosah krajského OS ZZS na DZS umožní prepravu
pacientov, ktorí vyžadujú len transport a nie služby
ZZS, ktorá sa tým stane viac dostupnou pre
pacientov
vyžadujúcich
urgentnú
zdravotnú
starostlivosť. Komunikácia medzi krajským OS ZZS
a poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti
prevádzkujúcim pracovisko urgentného príjmu
zlepší smerovanie pacienta nie len na najvhodnejšie
pracovisko, ale aj na pracovisko, ktoré bude mať
aktuálne dostatočnú voľnú kapacitu. Je to
nevyhnutné najmä pri NHPO.

5. POUŽITÉ ZDROJE
[vláda SR 2011] Koncepcia organizácie, fungovania
a rozvoja integrovaného záchranného systému na
roky 2011 až 2015,
[MZ SR 2011] Koncepcia neodkladnej zdravotnej
starostlivosti

4. ZÁVER
Navrhované riešenia si vyžadujú úpravu legislatívy
novelou zákonov 576/2004 Z. z. o zdravotnej
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Humanitární pohotovost ČČK a
zkušenosti z nasazení při požáru panelového domu
v Praze a ze součinnostního cvičení IZS – nehoda
autobusu a tramvaje
(Humanitární jednotka OS ČČK Praha 1)
Richard Smejkal
OS ČČK Praha 1, Hellichova 11b, Praha 1, 118 00
smejkal@cckpraha1.cz

ABSTRAKT
Humanitární jednotka OS ČČK Praha 1 se již řadu let věnuje otázkám krizové připravenosti a
svoji přípravu se snaží přizpůsobit aktuálním požadavkům, které na ni mohou být kladeny.
Následující příspěvek se zaměřuje na dosud málo sledovanou problematiku dostupnosti rychlé
humanitární pomoci a péče při mimořádné události. Úhel pohledu je veden jednak ze strany
potřebnosti takové pomoci a jednak možnosti takovou pomoc v krátkém časovém úseku zajistit.
Projekt „Humanitární pohotovosti ČČK“ má přispět ke zkvalitnění péče o obyvatelstvo
postižené mimořádnou událostí a strádající momentálním nedostatkem v oblasti zajištění
základních potřeb. Projekt byl spuštěn v červnu 2011 a již v srpnu 2011 byla Humanitární
pohotovost využita při ostrém zásahu – evakuace obyvatel hořícího panelového domu a také při
součinnostním cvičení IZS – nehoda autobusu a tramvaje v depu Hostivař.
Klíčová slova: humanitární pohotovost, humanitární pomoc, humanitární péče, humanitární
asistence, Český červený kříž, humanitární jednotky, mimořádná událost, kontejner nouzového
přežití, evakuace, první psychická pomoc, psychosociální pomoc

ABSTRACT
Humanitarian emergency of the Czech Red Cross and experiences with the
deployment at fire of the high-rise apartment block and with the
cooperation with emergency services of the Czech Republic – traffic
accident of the bus and tram
Humanitarian Unit of the Czech Red Cross (local branch Prague 1) pursue disaster
preparedness for many years and try to adapt to the current requirements. The aim of the
following contribution is rarely monitored issue of the availability of the fast humanitarian aid
and care during emergency. There are two points of view: First one is the need of this kind of
help and the second one is possibility to ensure it in short time. Project „Humanitarian
emergency of the Czech Red Cross” contributes to improve care about people who are affected
by some kind of disaster and suffer by deficiency of fundamental needs. The project started in
June 2011 and in August 2011 Humanitarian emergency was used in the case of evacuation of
the high-rise apartment block because of fire and also at practice with the emergency services
(IZS) of the Czech Republic – traffic accident of the bus and tram.
Keywords: humanitarian emergency, humanitarian aid, humanitarian care, humanitarian
assistance, Czech Red Cross, humanitarian units, emergency, container of the emergency
survival, evacuation, psychological first aid, psychosocial support
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Všechny tyto situace - mimořádné události
vyžadující humanitární asistenci mají několik
podobných znaků. Jednak probíhají v relativně
omezeném časovém rozsahu (jejich délka se
průměrně pohybuje v čase 3-8 hod); zasažené osoby
(přitom nemusí nutně jít o evakuované osoby –
například při zablokované dálnici) přežívají po tuto
dobu ve velmi provizorních podmínkách; tyto osoby
nejsou zraněny a nejsou tedy v péči ZZS; po
skončení události se situace většinou navrací do
normálu. Během tohoto časového úseku je
samozřejmě zajištěna neodkladná zdravotní péče (pro
zraněné nebo kolabující) a většinou i provizorní
přístřeší (autobus). Po dobu události však nebývá
zajištěna humanitární pomoc a péče, kterou v případě
rozsáhlých mimořádných událostí (např. povodně)
zajišťují humanitární organizace.

1. LOKÁLNÍ MIMOŘÁDNÉ
UDÁLOSTI A ZASAŽENÉ
OBYVATELSTVO
V odborné veřejnosti se vedou rozsáhlé diskuse na
téma zajištění humanitární pomoci a péče v případě
mimořádné události značného rozsahu (např.
povodně). Humanitární jednotka OS ČČK Praha 1 se
na tyto situace také připravuje, poučila se za léta
praxe z mnoha takových událostí (naposledy
bleskové povodně na Liberecku 2010) a na základě
zkušeností můžeme konstatovat, že humanitární
pomoc a péče je v takových situacích zabezpečena a
daří se, někdy více a někdy méně, poskytnout
postiženému obyvatelstvu minimální humanitární
standard. Avšak téměř žádná pozornost se u nás
nevěnuje otázce zajištění humanitární pomoci a péče
při mimořádných událostech, které jsou zdánlivě
omezeného rozsahu (časového i prostorového), ale
přitom míra traumatizace obyvatelstva je nemalá.
V Evropě mají s řešením takových situací
mnohaletou zkušenost a do popředí jejich řešení
vstupují právě humanitární organizace.

1.1.

Přitom v evropských státech je zcela běžné zapojovat
kvalifikované dobrovolníky do pomoci poskytované
při
mimořádných
událostech
vyžadujících
humanitární asistenci (není zde rozhodující počet
zasažených, ale charakter události, která zasažené
uvrhne do tíživé životní situace). Proč tomu však
zatím není u nás? Odpověď hledejme v jedné z
hlavních charakteristik těchto událostí – v jejím
krátkém
časovém
průběhu
a
nedostatečné
akceschopnosti dobrovolnických organizací.

Mimořádné události vyžadující
humanitární asistenci

O jaké situace se jedná? Především o ty, které často
unikají běžné pozornosti, a to nemusí jít jen
o pozornost médií. Při koncipování Humanitární
pohotovosti jsme modelově vycházeli z požáru
v panelovém domě (aniž autor článku tušil, že
o několik týdnů později bude jednotka postavena
přesně před takovou situaci), který si vyžádá
evakuaci celého vchodu, tj. 15-20 bytů s obsazeností
40-60 obyvatel. Jedná se o mimořádnou událost
lokálního charakteru, časově omezenou (zde myšleno
z pohledu evakuace, neboť náhradní ubytování pro
zasažené může být otázkou týdnů i měsíců) a
především ze strany humanitárních potřeb a péče
opomenutou. Nepříznivým faktorem v takových
situacích bývá i skutečnost, že k nim dochází
v nočních hodinách a rovněž aktuální nepřízeň počasí
může situaci zhoršit. Obyvatelé stráví 3-8 hodin
v provizorním evakuačním prostoru (například
autobus MHD) a čekají na další vývoj. Buď se
mohou vrátit do svých bytů, nebo naopak pokračují
do zajištěného evakuačního centra s lepší
vybaveností (škola, kulturní dům, úřad, náhradní byty
apod.).

1.2.

Humanitární pomoc a péče (humanitární
asistence)

Humanitární pomocí v těchto případech rozumíme
zajištění základních potřeb – studené a teplé nápoje,
základní potraviny, teplé oblečení, přikrývky,
hygienické potřeby, ale také hračky pro děti a
pomůcky pro seniory (zdravotnické pomůcky, ale
třeba i časopisy apod.), které mohou navodit určitou
psychickou stabilitu a odvrátit pozornost od
probíhající události.
Humanitární péčí rozumíme poskytování první
psychické pomoci, základní psychosociální pomoci
na místě, zajištění informovanosti o průběhu události
a dalším možném postupu, základní zdravotní a
psychosociální monitoring mezi postiženými a
pomocnou ruku při řešení tzv. osobních příběhů
(například starost o blízké, domácí zvířata, předání
vzkazu příbuzným apod.). O jaké situace se jedná?
Především o ty, které často unikají běžné pozornosti,
a to nemusí jít jen o pozornost médií.
Jak zajistit humanitární pomoc a péči při výše
uvedených mimořádných událostech? To je
samozřejmě zásadní otázka, neboť sám charakter
události si klade vysoké nároky na pohotovost,
akceschopnost, mobilitu a kvalifikaci dobrovolníků.
ČČK v rámci své krizové připravenosti počítá s
nasazením Humanitárních jednotek (základní nástroj
první občanské pomoci a péče) s reakční dobou
minimálně 6 hodin. Protože pro námi popisované a
sledované události je toto nedostatečné, zrodila se

Do té doby se však nacházejí v podmínkách velmi
nouzových, a to bez ohledu na jejich věk, aktuální
zdravotní stav, osobní věci a ošacení, které si stačily
narychlo s sebou vzít a také bez ohledu na schopnost
se s takovým stresem vyrovnat. Často takovou situaci
ještě komplikují domácí zvířata, která si evakuovaní
s sebou berou. Podobné znaky najdeme i u jiných
mimořádných událostí: rozsáhlá dopravní nehoda
nebo sněhová kalamita na dálnici, lokální
průmyslová havárie apod.
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„humanitární boxy“ (včetně materiálně technické
základny: elektrocentrála, stany, osvětlení atd.)

myšlenka vytvořit na území hl. m. Prahy zvláštní
odřad Humanitární jednotky – Humanitární
pohotovost, jejíž členové by splňovali uvedené
požadavky na akceschopnost, kvalifikaci, mobilitu a
pohotovost.
Proč to jinde ve světě funguje? Samotný nápad
Humanitární pohotovosti není původní. Například
britský Červený kříž využívá pro podobné případy
jednotku FESS (Fire and Emergency Support
Service), přičemž vychází z myšlenky, že je rozumné
rozdělit zásah na jeho technickou stránku (zdolání
požáru, vyproštění, zajištění evakuace, záchrana
života, lékařské ošetření, zajištění bezpečnosti aj.) a
na péči o zasažené (ale nezraněné) osoby vyžadující
zde zmiňovanou humanitární asistenci.

3. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
3.1.

Ostré nasazení Humanitární pohotovosti

Jak již bylo zmíněno, tak aniž by to autor článku
očekával, tak velmi záhy po té, co Humanitární
pohotovost zahájila svoji činnost, došlo k mimořádné
události velmi připomínající modelovou situaci
hořícího panelového domu. Dne 14.8.2011 v 20.32
hod byla Humanitární pohotovosti povolána
svolávacím systémem KOPIS HZS hl. m. Prahy k
hořícímu devítipatrovému domu na Suchém vršku
(Nové Butovice, Praha 13), aby se ujala péče
o evakuované osoby z tohoto domu. Příčinou požáru
bylo zahoření materiálu určeného k rekonstrukci
střechy domu (plocha 15x30 m), byl vyhlášen 3.
stupeň poplachu, hasících prací se zúčastnily všechny
stanice HZS hl. m. Prahy a hrubým odhadem bylo
evakuováno přes 100 obyvatel.

HZS hl. m. Prahy ve spolupráci s oblastním spolkem
ČČK Praha 1 podpořil vznik projektu Humanitární
pohotovosti (jako odřadu Humanitární jednotky OS
ČČK Praha 1), od nějž se při jeho zrodu (červen
2011) očekávalo, že při výše uvedených MU zajistí:

vlastní mobilitu a vybavení pro poskytování
humanitární pomoci a péče
- takzvané

zázemí pro zasahující složky IZS

Součástí odborné přípravy je absolvování kurzu
„Obsluha KNP“ a kurzu „První psychické pomoci“.
Dalšími nezbytnými kompetencemi pro členy
Humanitární pohotovosti jsou: znalosti první
zdravotnické pomoci, pravidel pro radiové spojení,
psychosociální příprava (s důrazem na orientaci
v sociální problematice, v síti krizových center a
center následné pomoci).

Přestože v Evropě takové modely fungují již řadu let,
na území České republiky se jedná o ojedinělý
experiment, který v Praze propojil činnost HZS ČR a
ČČK a tuto součinnost uvedl v život právě pro účely
lokální MU vyžadující humanitární asistenci. Nutno
dodat, že v rámci HZS ČR některých krajů (vč.
Prahy) jsou ve výbavě kontejnery nouzového přežití
(KNP), jejichž případné nasazení jednoznačně
zvyšuje
momentální
komfort
poskytované
humanitární pomoci a péče (a to nejen pro zasažené,
ale i zasahující). Proto se do kvalifikačních
předpokladů Humanitární pohotovosti zařadila i
příprava jejích členů k obsluze KNP. Avšak ne pro
každou situaci je nasazení KNP vhodné a dostupné.

·

·

Posledním, avšak zřejmě nejdůležitějším parametrem
správně fungující Humanitární pohotovosti je
zajištění kvalifikovaných dobrovolníků pro plnění
výše uvedených úkolů. Důraz je přitom kladen právě
na kvalifikaci. Pro účely nasazení Humanitární
pohotovosti je kvalifikovaný dobrovolník nezbytností
a zároveň získání příslušné kvalifikace není pro její
členy ani nereálné ani nesplnitelné. Humanitární
jednotka OS ČČK Praha 1 má celkem 55 členů,
z nichž 30 je zařazeno do odřadu Humanitární
pohotovosti.

2. HUMANITÁRNÍ POHOTOVOST –
NOVÝ PROJEKT PRO PRAHU

rychlé nasazení jednotky v místě zásahu - do 90
minut od výzvy KOPIS v minimálním obsazení
1+5 členů odřadu Humanitární pohotovosti

pomoc zasahujícím složkám IZS v péči
o zasažené (ale nezraněné) osoby v souladu se
získanou kvalifikací: obsluha KNP, první
psychická pomoc, psychosociální pomoc,
součinnost s psychologem HZS hl. m. Prahy,
humanitární pomoc a péče

Z pohledu zabezpečení samotného výjezdu je odřad
Humanitární pohotovosti zahrnut do systému
svolávání přes KOPIS HZS hl. m. Prahy (SMS
zpráva), je uzavřena dohoda o plánované pomoci na
vyžádání mezi HZS hl. m. Prahy a OS ČČK Praha 1,
každý člen Humanitární pohotovosti je řádně pojištěn
pro potřeby zásahu, veškeré nasazení sil a prostředků
je bezplatné a je plně financováno z vlastních
prostředků OS ČČK Praha 1.

Tyto osoby se předávají do péče kvalifikovaných
dobrovolníků (britského Červeného kříže). Proč se
tak činí? Důvody jsou jednak širší – nazvěme je
společensko-politické, avšak pro projekt Humanitární
pohotovosti byly důležité především praktické
důvody. Pro tuto péči totiž není třeba udržovat
profesionální placenou jednotku, jejíž provozní
zajištění by bylo společensky nákladné a neefektivní
(ekonomický důvod). A druhým praktickým
důvodem je, že zachraňujícím (prvosledovým)
jednotkám je ponechán prostor pro jejich práci a
nemusejí své prostředky a síly vynakládat na péči
o zasažené osoby, které se na místě události
zdržují. Uvolňují si tak ruce pro práci, ve které jsou
nejvíce efektivní.

·

·
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pohřešovaných nebo zraněných a
cestujících trvala ještě dalších 45 minut.

Jednotka Humanitární pohotovosti se na místo
dostavila v požadovaném počtu 1+5 , s materiálním
vybavením (stan, elektrocentrála, světla) a
s „humanitárními boxy“ (hygienické prostředky,
oblečení, deky, jídlo, nápoje), a to v čase 63 minut od
výzvy KOPIS. Jednotka setrvala na místě do 01.00
následujícího dne, celkově poskytla humanitární
pomoc a péči 30 osobám a pomáhala v součinnosti s
městskou částí Praha 13 evakuovaným osobám
(celkem 15 osobám bylo zajištěno nouzové
ubytování pro první noc). Zázemí stanu ČČK bylo
určeno i pro občerstvení zasahujících složek IZS.

3.2.

zemřelých

Oba uvedené případy prokázaly akceschopnost a
smysluplnost Humanitární pohotovosti a připravenost
jejích členů vzdělávat se, získávat odbornost a
v případě nasazení být na místě včas a s plným
vybavením.

4. ZÁVĚRY A PŘÍNOSY
Poskytování humanitární pomoci a péče při
mimořádných událostech menšího rozsahu je
v evropských zemích běžným standardem a je
většinou zajišťováno kvalifikovanými dobrovolníky
(velmi často Červeným křížem). Humanitární
jednotka OS ČČK Praha 1 společně s HZS hl. m.
Prahy podobný koncept pro území hl. města Prahy
vypracovala a k 15. 6. 2011 uvedla do praxe.
Přestože jde v Čechách o dosud nezvyklé pojetí
postupu při zvládání mimořádné události, jsme
přesvědčeni, že se jedná o činnost, která by se měla
stát součástí krizové připravenosti pro lokální
mimořádné události vyžadující humanitární asistenci.
Pokud se projekt osvědčí a bude přínosným, může se
stát modelem pro obdobné zabezpečení humanitární
pomoci a péče v dalších regionech ČR.

Součinnostní cvičení IZS

Druhé nasazení Humanitární pohotovosti, tentokrát
cvičné, proběhlo v rámci taktického cvičení IZS
v hostivařských
dílnách
dne
18. 8. 2011.
Předmětem zásahu byl střet autobusu a tramvaje
MHD. Záchranné složky (HZS hl. m. Prahy a ZZS
HMP) vyprostily a ošetřily řadu zraněných a také
nezraněných cestujících, jednotka Humanitární
pohotovosti měla na svém stanovišti za úkol zajistit
humanitární pomoc a péči příbuzným, kteří se
dostavili na místo nehody a dožadovali se jednak
informací a jednak kontaktu se svými blízkými.
V tomto případě byla činnost jednotky zaměřena na
poskytování první psychické pomoci na místě a na
evidenci pohřešovaných. Činnost jednotky byla
koordinována psychologem HZS hl. m. Prahy.
Přestože samotný zásah na místě nehody byl ukončen
po cca 50 minutách, práce s příbuznými a blízkými

5. INFORMACE O AUTORECH
Ing. Richard Smejkal, ředitel školy, člen ČČK,
velitel Humanitární jednotky - OS ČČK Praha 1,
přednáší na UK v Praze, FHS
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Vykolejení vlaku Vaňov – mimořádné okolnosti
zásahu
Markéta Smrčková, Anna Lálová
Záchranná služba Ústeckého kraje p. o., Sociální Péče 799/7A, Ústí nad Labem, 400 11
m.smrckova@centrum.cz, okaia@seznam.cz

ABSTRAKT
Dne28. 6. 2010 se na území Ústeckého kraje odehrálo cvičení IZS na téma srážka vlaku
s autobusem. Stejný den v odpoledních hodinách také probíhal výcvik LZS v záchranných
pracích v podvěsu pod vrtulníkem. V průběhu tohoto výcviku dorazila reálná tísňová výzva
k vykolejení vlaku v Ústecké čtvrti Vaňov. Díky probíhajícímu výcviku byly na základně 4
záchranáři navíc, kteří vytvořili záložní posádky RZP. Na místě bylo 11 zraněných, které
ošetřilo 7posádek ZZS. Vzhledem k počtu zasahujících se tedy nakonec vůbec nejednalo
o mimořádnou událost. Příspěvek je na konferenci prezentován formou posteru.
Klíčová slova: Vykolejení vlaku, mimořádná událost, souhra okolností, cvičení IZS

1. ÚVOD
„Vykolejil vlak. Ve Vaňově za přejezdem, Elefant.“
„Kolik je tam zraněných?“ „Nevím, já jsem vypadl
ven z vlaku, jsem celej od krve, prosím vás rychle
přijeďte.“
28. 6. 2010 krátce před 17. hodinou vykolejila na
trati mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem elektrická
souprava City Elefant. Výsledkem bylo 11
zraněných, z nich 2 těžce. 1 osoba zemřela na místě.
Škoda na soupravě i poničené trati desítky milionů
korun.
Z pohledu záchranné služby mělo na likvidaci této
události vliv hned několik neobvyklých okolností,
díky nimž se dá o havárii vlaku ve Vaňově hovořit
jako o štěstí v neštěstí.

Obr. 1: Cvičení v Děčíně

3. CVIČENÍ LZS
28. 6. 2010 v odpoledních hodinách se konalo také
cvičení leteckých záchranářů, tématem byly
záchranné práce v podvěsu. Kromě sloužící posádky
vrtulníku LZS se zúčastnili další 4 záchranáři, také
mechanici a členové horské služby, se kterými LZS
při pracích v podvěsu spolupracuje.

2. CVIČENÍ IZS – ZÁSAH PŘI
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
28. 6. 2010 v dopoledních
hodinách
proběhlo
v Děčíně cvičení IZS. Tématem byla právě
mimořádná událost – srážka vlaku s autobusem. Na
místě bylo 30 figurantů ze zdravotnické školy,
představujících různě poraněné pacienty. Za
záchrannou službu se zúčastnily posádky RLP a RZP
Děčín, vrtulník LZS a 2 posádky RZP Ústí nad
Labem, které s sebou vezly také specializovaný
přívěs pro hromadná neštěstí. Cvičilo také ZOS
v Ústí nad Labem.
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do ulice Čajkovského. Až později policie zajišťuje
průjezd.
Pacienti jsou venku ze soupravy, na ulici
Čajkovského. Vypadli, nebo se ven dostali
svépomocí. Jsou provizorně ošetřováni množstvím
náhodných svědků ze zahrádek a okolních domů.
Předběžný odhad počtu zraněných je 8 osob, z nich
4 lehce. Vzhledem k počtu zasahujících (2x posádka
RLP, 5x RZP) není zahájen START

Obr. 2: Výcvik LZS

4. VAŇOV
4.1.

Reálná situace

16:48 tísňová výzva na linku 155 – vykolejil vlak ve
Vaňově. Neznámý počet zraněných.

Obr. 4: Rozmístění posádek po zprůjezdnění ulice

16:50 aktivována LZS, opouští místo cvičení.

4.2.

16:51 aktivovány pozemní posádky RLP, RZP, vozy
DRN. Záchranáři, kteří se zúčastnili cvičení LZS, ale
zrovna nebyli na palubě vrtulníku, jedou ze základny
vozy DRN.

Poraněné osoby

Pacient A: otevřená rána stehna, bolest břicha, TK
100/50, P 100, šokový stav – kanyla, Gelofusine 500
ml, transport RZP ad traumacentrum UL

ZOS připravuje aktivaci záloh, kontaktuje posádky
RLP a RZP Litoměřice, LZS Praha a Liberec.
Předběžně také informuje spádová zdravotnická
zařízení: Emergency MNUL, ARO Litoměřice
(2 volná lůžka), ARO a JIP Teplice (2 + 1)

Pacient B: otevřená rána hrudníku, KCP, spontánně
dýchá, při vědomí – kanyla, NaCl 500 ml, transport
LZS ad traumacentrum UL

Vrtulník je první prostředek IZS na místě, přistává
uprostřed ulice Pražská, čímž zastavuje dopravu
v obou směrech. Havarovaná souprava stojí za
přejezdem, na opačné straně kolejiště. Přístup k ní je
kolem spadlého trolejového vedení, dráty se dotýkají
země. Pilot hlásí tuto skutečnost ZOS, operátorům se
však nedaří kontaktovat pracoviště ČD, aby zjistili,
jsou-li troleje pod proudem.

Pacient D: otevřené mnohočetné rány vlasové části
hlavy, při vědomí, orientován, zornice iso, mnohoč.
povrch. poranění kůže na končetinách, bez otoku,
hybnost zachována

Pacient C: bolest stehna, při vědomí, CP komp. –
kanyla, NaCl 500 ml, transport RZP ad emergency

Pacient E: poranění orbity, při vědomí, orientován,
zornice iso, mnohoč. oděrky na obličeji
Pacient F: bolest ramene, omezená hybnost, otok, při
vědomí, šátková fixace
Pacient G: Bolest hýždě, při vědomí, orientován,
oděrky
Pacient H: Povrchové poranění ramene, bez otoku,
hematomu, hybnost zachována, stresová reakce, st. p.
kolapsu, nyní při vědomí, CP komp.
Pacient I: zaklíněn v troskách lokomotivy, zranění
neslučitelná se životem, zemřel na místě
2 pacienti s drobnými oděrkami bez dalších potíží
odvezeni vozem HZS

Obr. 3: Havarovaná souprava
Pozemní vozidla RLP, RZP a DRN přijíždí ulicí
Pražská. Kvůli zcela ucpané silnici není možné projet
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Varech Mezinárodní filmový festival a vlaky
v kraji jezdily maximálně obsazené.)
·

Všechny posádky ZZS UL na základně. Vrtulník
k dispozici (žádný sekundární transport ve velké
vzdálenosti od Ústí).

·

V průběhu MU žádná další výzva pro UL –
záchranář ze zbylé výjezdové posádky, který byl
ponechán na základně jako rezerva pro případ
výjezdu mimo místo MU, mohl fungovat jako
další operátor na ZOS

·

Mezi nepříznivé okolnosti patřila jen dopravní
situace ve městě a nedostupný telefon na ČD,
ohrožení posádek spadlým trolejovým vedením.

Obr. 5: Poranění, ilustrační foto

4.3.

6. POUŽITÉ ZKRATKY

Rekapitulace

ARO – anesteziologicko resuscitační oddělení

·

Tísňová výzva 16:48

·

11 zraněných – 2 těžce

DRN – doprava raněných a nemocných – dopravní
sanitka

·

7 týmů ZZS – 2x RLP, 5X RZP

HN – hromadné neštěstí

·

Neaktivován START

IZS – integrovaný záchranný systém

·

Poslední pacient předán na emergency MNUL
v 17:40

JIP – jednotka intenzivní péče
LZS – letecká záchranná služba

5. SHODA OKOLNOSTÍ

MNUL – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Na likvidaci následků havárie vlaku Vaňov měly vliv
různé okolnosti a několik jich bylo skutečně
mimořádných:

MU – mimořádná událost

·

Cvičení MU tentýž den – srážka autobusu
s vlakem, Děčín.

·

Cvičení LZS – počet záchranářů, kteří mohli být
ihned k dispozici je o 4 víc, než v normálním
provozu. Mohou pracovat ve vozidlech DRN a
vytvořit tak 4 kompletní posádky navíc.

·

RLP – rychlá lékařská pomoc – posádka řidič, lékař,
záchranář
RZP – rychlá zdravotnická pomoc – posádka řidič,
záchranář
START – snadné třídění a rychlý transport
ZOS – zdravotnické operační středisko, dispečink
ZZS – zdravotnická záchranná služba

Málo cestujících v prvním vagonu soupravy.
(Například 2. 7. 2010 začínal v Karlových
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Psychosociální intervence v Evropě - zkušenosti
z konferencí EUTOPA-IP CBRN-PSSS a NATO
Jana Šeblová
Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno
Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
jana.seblova@uszssk.cz

ABSTRAKT
Prezentace přináší přehled přístupů psychosociální péči o primární i sekundární oběti
mimořádných událostí v ostatních zemích Evropy a ve státech, které jsou členy NATO. Tyto
státy se snaží najít adekvátní přístup tak, aby nedocházelo k sekundární traumatizaci obětí a
aby zasažené osoby byly schopné hledat vlastní zdroje ve svém sociálním okolí. Případná
nabídka služeb peerů či profesionálů by měla poskytnout péči cíleně těm osobám, které ji
potřebují.
Klíčová slova: Psychosociální intervence – mezioborové standardy – mimořádné události

ABSTRACT
Psychosocial Interventions in Europe – Experience from EUTOPA-IP,
CBRN-PSS and NATO conferences
Review of attitudes to psychosocial care of primary and secondary victims of disasters in
European countries and NATO member states is discussed in this paper. These countries try to
find adequate approach without secondary traumatisation of victims. Affected people should
find support mainly in their own social network. The offer of peer or professional support
should address those who really need it.
Keywords: Psychosocial interventions – Multidisciplinary Guidelines – disasters

1. KONFERENCE NATO, LISABON
2009

·

zajistit, aby se postižení opět cítili dobře;

·

naučit se čelit problému.

Cílem teroristů není smrt obětí sama o sobě, ale
šíření strachu a dopady na psychiku v širokých
populacích. Tyto důsledky jsou při dnešním
propojení světa skutečně globální. Analýzy ukazují,
že míra strachu závisí na různých faktorech – na
intenzitě útoku, na poměru mezi počtem obětí a
přeživších, na novotě způsobu (například útoky
s použitím prostředků CBRN), na předvídatelnosti
útoku a v neposlední řadě na možnostech vyhledání
pomoci.

Plánování psychosociálních služeb by se mělo
odehrávat na čtyřech úrovních: na vládní politické
rovině, druhou úrovní je strategie pro vytvoření
systému služby, třetí vytvoření postupů pro
poskytování čtvrtou je hodnocení dobré klinické
praxe.
Psychický distres u zdravých jedinců kulminuje
zhruba tři dny od události a postupně odeznívá.
Křivka závisí na individuální odpovědi a
odolnosti/zranitelnosti
každého
jedince
z postižených. Model péče by v každém případě měl
být stupňovitý a individualizovaný. Velmi důležité
jsou preventivní aktivity, kam patří hlavně
informace. V případě mimořádné události je v první
fázi potřebné poskytování základní humanitární a
materiální pomoci. Pak následuje psychosociální
první pomoc poskytovaná vycvičenými laiky a až
tam, kde nestačí, přichází intervenční a screeningové
služby profesionálů, které by měly identifikovat

V oblasti psychosociálních dopadů a péče o primární
i sekundární oběti se konference NATO zabývala
propojením vojenského a civilního sektoru včetně
spolupráce na lokální úrovni a koordinace
s neziskovými organizacemi. NATO vydala jedny
z dostupných standardů péče.
Psychosociální péče obecně má tři základní úkoly:
·

zachovat důstojnost a humanitu;
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osoby s potřebou sekundární odborné péče a přístup
k této péči jim zajistit. Přístup je kombinací obecně
používaných intervencí a specifických intervencí pro
krize a katastrofy.
Nejdůležitější aspekty psychosociální péče:

·

specializovanou péčí o uniformované složky
(armáda, policie, hasiči, záchranáři);

·

významem psychoinformací, psychoedukace a
způsobu komunikace v kritické situaci;

·

způsoby screeningu zasažených osob s potřebou
další péče.

·

strategická připravenost zvyšuje odolnost a
snižuje riziko neadekvátních reakcí;

·

komunitní sociální sítě jsou pro zvládání zátěže
klíčové;

3. KONFERENCE CBRN-PSS, BERLÍN
2011

·

je nutné pochopit rizika v oblasti psychosociální
a duševního zdraví – platí to zejména pro osoby,
které rozhodují na jednotlivých úrovních;

·

musí se rozlišovat mezi odolností, distresem a
poruchou;

·

má se podporovat hledání
jednotlivce;

zdrojů každého

·

služba má být založena
psychologické první pomoci;

na

·

i profesionálové jsou zranitelní;

·

koordinace poskytovaných služeb je nutná;

·

je nezbytné shromažďování dat, výzkum a
hodnocení;

·

optimální je stupňovitý model péče;

Tato konference byla zaměřena na mimořádné
události typu CBRN a na jejich dopad zejména na
zasahující složky, na zdravotníky v terénu a na
urgentních příjmech. Velmi důležitý je z hlediska
snižování psychologického dopadu výcvik a
vzdělávání profesionálů.
Působení tohoto typu
katastrof je natolik univerzální, že mohou být
zvládnuty jen spoluprací mnoha odborníků různých
profesí a tak je zásadní i efektivní komunikace.
Pravidla komunikace musí být stanoveny ještě před
výskytem události, měly by zahrnovat i informování
civilních obyvatel prostřednictvím médií. CBRN
hrozby vzbuzují velkou nejistotu i u zasahujících
složek a proto je poskytování pravdivých informací
nezbytné. Při současné rychlosti šíření zpráv pomocí
nových technologií a sociálních sítí je nutné
přizpůsobit komunikační strategie realitě a naučit se
využívat i tyto kanály.

·

personál poskytující péči, má mít dobré vedení a
také o něj má být pečováno.

4. INFORMACE O AUTORECH

principech

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.,
vedoucí lékařka pro vědu, výzkum a
vzdělávání ÚSZS Středočeského
kraje. Od roku 2007 předsedkyně OS
UM a MK ČLS JEP. Členka EuSEM
– Prehospital Section, Task Force for
European Curriculum, European
Board for EM Examionation. Od
roku 1998 vedoucí redaktorka odborného časopisu
Urgentní medicína. Specializovaná způsobilost:
anesteziologie a resuscitace, urgentní medicína.

2. KONFERENCE EUTOPA-IP, KOLÍN
NAD RÝNEM 2011
Pracovní konference evropského projektu EUTOPA
– IP (European Guideline for Target Group oriented
Psychosocial aftercare-Implementation) se zabývala.
·

porovnáváním existujících standardů péče pro
časné psychosociální intervence a způsoby, jak
ověřit jejich efektivitu;

·

délkou a načasováním jednotlivých typů
intervencí a zařazením rehabilitace včetně
sociálního začlenění;
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Evropský vzdělávací program urgentní medicíny a
požadavky na lékaře ve světle přípravy evropské
oborové zkoušky
Jana Šeblová
Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno
Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
jana.seblova@uszssk.cz

ABSTRAKT
Evropská společnost urgentní medicíny (EuSEM) považuje vzdělávání v oboru za jednu ze svých
priorit a je to zdůrazněno i v programovém prohlášení o urgentní medicíně v Evropě. V roce
2008 byl dokončen evropský vzdělávací program v oboru urgentní medicíny a formálně byl
přijat prezidenty zemí federace EuSEM na kongresu v Mnichově v září 2008. Společnost
urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP se na tvorbě programu podílela. Dalším
krokem je příprava evropské oborové zkoušky a vymezení požadovaného spektra znalostí a
dovedností, které by měl lékař urgentní medicína ovládat. V říjnu 2011 byla výborem UEMS
(Union Européenne des Médecins Specialistes) schválena samostatná Sekce urgentní medicíny,
což zajistilo rovnoprávné postavení s ostatními hlavními klinickými obory. Také se tím otevírá
cesta k mezinárodní oborové zkoušce.
Klíčová slova: EuSEM – Evropský vzdělávací program v urgentní medicíně – postgraduální
vzdělávání

ABSTRACT
European Curriculum for Emergency Medicine and physician´s
knowledge and skills needed for European Board Examination
European Society for Emergency Medicine (EuSEM) considers education one of its priorities
and this is also pointed out in Policy Statement on Emergency Medicine in Europe. European
Curriculum for Emergency Medicine was finished in 2008 and it was formally approved by
Federation Presidents at EuSEM Congress 2008 in München. Czech Society for Emergency and
Disaster Medicine is one of the authors of the programme. The next step is Europan Board and
Examination in Emergency Medicine and defining the scope of physician´s knowledge and
skills. In October 2011 Section of Emergency Medicine was formally approved by the UEMS
Council. This means that Emergency Medicine has finally acquired the same status as other
major clinical disciplines. It is also possible to organize European examination.
Keywords: EuSEM – European Curriculum for Emergency Medicine – postgraduante
education
Cílem textu bylo vytvořit standardy pro rozvoj a
organizaci akreditovaných vzdělávacích programů
oboru při zachování srovnatelné v zemích EU, což je
podmínkou vzájemného uznávání kvalifikace. Text je
přehledem celé šíře oboru, od prevence na jedné
straně až k holistickému pohledu na pacienta včetně
psychologických a sociálních determinant na straně
druhé.

1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
V URGENTNÍ MEDICÍNĚ
První verze curricula byla z roku 2002, v letech 2007
– 2008 byla utvořena pracovní skupina pod vedením
Dr. Roberty Petrino z Itálie a aktualizovala
curriculum dle dnešních požadavků na vzdělávání.
Tato pracovní skupina (Task Force of EuSEM) se
skládala ze zástupců národních společností z celkem
17 zemí. Revize byla provedena Multidisciplinary
Joint Committee of the Union Européenne des
Médecins Spécialistes (MDJ-UEMS).

Základem současného curricula je předchozí verze
vzdělávacího programu z roku 2002 a direktiva EU
(2001/19 EC), týkající se vzdělávání. Na základě této
direktivy je urgentní medicína zařazena mezi obory
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Rozsáhlá je i kapitola o profesionalitě a znalosti
právních a etických aspektů v urgentní medicíně.
Lékař by měl mít profesionální přístup i chování, měl
by být schopen sebemotivace a měl by si být vědom
svých vlastních omezení. Měl by být schopen se
orientovat v situacích týkajících se soukromí
pacienta, jeho autonomie, informovaného souhlasu
na jedné a odmítnutí péče na druhé straně, v otázkách
spojených s ne/svéprávností pacienta, měl by umět
rozpoznat situace interpersonálního násilí (domácí
násilí, týrání, zneužívání), znát kritéria nezahájení
resuscitace a problematiku ostatních „end-of-life
decisions“ a umět je v konkrétních situacích
aplikovat. Velmi dobře se musí orientovat
v medicínsko-právních aspektech zejména při
kardiopulmonální resuscitaci, při mimořádných
událostech, u těhotných. V komunikaci s pacientem
má poskytovat pravdivé informace a dbát na
zachování povinné
mlčenlivosti. Musí znát
legislativu té země, ve které praxi provozuje.

s pětiletým vzdělávacím programem. V evropském
pojetí je obsažena návaznost přednemocniční a
nemocniční péče, klinickou základnou oboru jsou
urgentní příjmy (UP) .
Text je členěn do následujících základních oblastí,
které jsou dále podrobněji vymezeny:
1.
2.
3.
4.
5.

Klíčové dovednosti evropského lékaře urgentní
medicíny
Systémově založené lékařské znalosti
Charakteristické symptomy
Specifické aspekty urgentní medicíny
Klíčové klinické postupy a dovednosti

Ke klíčovým dovednostem je řazena péče o pacienty,
rozsah
odborných
medicínských
znalostí,
komunikační schopnosti, schopnosti spolupráce a
interpersonální dovednosti, profesionalita, znalost a
dobrá orientace v etických a právních aspektech se
zaměřením na akutní stavy, organizační, plánovací a
manažerské schopnosti – tedy z pohledu organizace
práce týmu na oddělení a řešení priorit v konkrétních
situacích. Dále sem patří i podíl na výuce a orientace
ve výzkumných postupech. Na výcviku dalších
lékařů a nelékařů by se měl podílet každý lékař se
specializovanou způsobilostí. Lékař by měl být
schopen kritického pohledu na odbornou literaturu a
měl by znát postupy a základy epidemiologie a
statistiky natolik, aby byl schopen posoudit validitu a
význam jednotlivých prezentovaných studií.

K organizačním,
plánovacím
a manažerským
dovednostem je řazena schopnost zajistit rovnováhu
mezi zvládnutím jednotlivých pacientů a současnou
organizací práce na urgentním příjmu.
Další dvě rozsáhlé kapitoly (Systémově založené
lékařské znalosti, Charakteristické symptomy) jsou
tvořeny objemem odborných medicínských znalostí.
Pod
jednotlivými
odbornostmi
jsou
ještě
vyjmenovány konkrétní diagnózy, jejichž diagnostiku
a léčbu by měl lékař urgentní medicíny ovládat, a to
jak u dospělých, tak i u dětí.

Oddíl nazvaný péče o pacienty zahrnuje zvládnutí
dynamického procesu poskytování péče při
nepředvídatelném přísunu pacientů, celkový přístup
k jednotlivým
pacientům
zahrnující
fyzické,
psychické a sociální aspekty, důraz na počáteční péči,
edukaci pacientů, orientaci v problematice veřejného
zdravotnictví, triage na UP s ohledem na časové
priority ošetření, primární posouzení, stabilizaci život
ohrožujících stavů, odebrání cílené anamnézy,
sekundární posouzení a okamžitou léčbu, klinické
rozhodovací procesy, dokumentaci, re-triage a
opakované posouzení a konečně poučení pacientů při
propuštění.

Přehled systémově založených lékařských znalostí
(řazeno abecedně v angličtině):
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Zdůrazněny jsou i schopnosti komunikace,
spolupráce a práce v týmu a interpersonální
dovednosti. Komunikaci je nutno přizpůsobit
proměnlivým pracovním podmínkám i velké
variabilitě sociálních vrstev, se kterými lékař pracuje.
Musí zvládnout nejen komunikaci s pacienty a
příbuznými, ale i s kolegy, ostatními zdravotníky i
jinými složkami (hasiči, policií, zástupci sociálních
služeb apod.), s veřejností a s veřejnými sdělovacími
prostředky. Je nutné ovládat jak verbální, tak
neverbální složku komunikace a přizpůsobení formy
konkrétní situaci. Pochopitelně sem patří i zvládání
všech technologických komunikačních médií a
schopnosti aktivní práce s nimi. V této kapitole je i
důraz na vyhýbání se vlivu předsudků, emocí a
stresu.

kardiovaskulární urgentní /akutní stavy
dermatologické urgentní stavy
endokrinologické a metabolické akutní poruchy
poruchy vodního a elektrolytového hospodářství
ORL urgentní stavy
GIT urgentní stavy
gynekologicko-porodnické urgentní stavy
hematologické a onkologické urgentní stavy
imunologické urgentní stavy
infekční choroby a septické stavy
muskuloskeletální urgentní stavy
neurologické urgentní stavy
oftalmologické urgentní stavy
plicní urgentní stavy
psychiatrické poruchy a poruchy chování
renální a urologické urgentní stavy
trauma u dětí a dospělých

Obdobně jsou v následující kapitole uvedeny
charakteristické symptomy, se kterými se pacienti na
lékaře obracejí. Zde jsou vyjmenované diagnózy,
které mohou uvedenou obtíž způsobit, se
zvýrazněním těch, které jsou život ohrožující a tudíž
je nutné je vyloučit či potvrdit co nejdříve –
například u bolestí na hrudi jsou zvýrazněny akutní
koronární syndrom, disekující aneurysma, arytmie,
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přípravu oborové zkoušky. Požadavky na lékaře
vycházejí ze vzdělávacího programu a v plánu je
ověření znalostí a dovedností dvoukolovým
systémem. V prvním kole by uchazeč podstoupil
elektronické testování, pro něž je nezbytné vytvořit
databázi několika tisíc otázek. Po úspěšném
absolvování testů by pak následovala zkouška před
oborovou komisí, jejíž součástí by byly jednak
odborné otázky a vypracování eseje, ale zejména
klinické scénáře, v němž by byly hodnoceny
dovednosti „mimomedicínské“ – komunikace
s pacienty, vedení týmu, organizace práce, schopnost
pracovat za nestandardních podmínek a další.

plicní embolie, tenzní pneumothorax, ruptura
esofagu, k méně naléhavým jsou řazeny například
pneumonie, gastroesofageální reflux, interkostální
svalová bolest, vertebrogenní bolesti, panická ataka,
hepres zoster apod.
Přehled
charakteristických
symptomů
specifikace jednotlivých možných příčin):
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

(bez

Akutní bolest břicha
Poruchy chování a agitovanost
Poruchy vědomí u dětí a dospělých
Bolesti zad
Netraumatické krvácení
Srdeční zástava
Bolest na hrudi
Plačící dítě
Průjem
Dušnost
Horečka a endogenní zvýšení tělesné teploty
Bolest hlavy u dětí a dospělých
Žloutenka
Bolest horních/dolních končetin
Palpitace
Křeče u dospělých a dětí
Šokové stavy u dospělých a dětí
Kožní projevy u dospělých a dětí
Synkopy
Urologické příznaky
(dysurie/oligo/anurie/polyurie)
Závrativé stavy, poruchy rovnováhy
Zvracení

3. SOUČASNÝ STAV OBORU
V EVROPĚ
S přípravou zkoušky a rozvojem oboru souvisí i
vývoj v jednotlivých zemích. V současné době je
obor uznán jako základní specializace ve třinácti
zemích, mezi lety 2010 a 2011 přibyl ve čtyřech.
Dalších 6 zemí EU má nástavbovou specializaci a
čtyři země mají sice formalizovaný výcvik, avšak
kratší než pětiletý, požadovaný Direktivou EU
2006/100/EC. ČR je jedinou zemí, kde jde vývoj
obráceným směrem, od základní specializace
k nástavbové.

4. POUŽITÉ ZDROJE
[EuSEM2008] EuSEM. Policy Statement on
Emergency Medicine in Europe. 2008 [cit.
29. Října 2011]. Dostupné na: http://www.eusem.
org/cms/assets/1/pdf/policyczech.pdf

Další kapitolou jsou specifické aspekty urgentní
medicíny, které velmi často přesahují do sociální
sféry a do celkového pohledu na „životní příběh“
pacienta. V této části je zařazeno zneužívání a násilí
vůči dospělým i dětem, prevence úrazů a ostatní
preventivní programy. Je sem zařazena i medicína
katastrof a přednemocniční péče. Jsou vyjmenovány
podmínky a postupy analgesie, anestezie a sedace
v urgentních situacích, znalost toxikologie. Patří sem
i vnější příčiny úrazů („environmental injuries“).

[EuSEM2009] EuSEM and UEMS Multidsiciplinary
Joint. European Curriculum for Emergency
Medicine, 2009. [cit. 28. října 2011]. Dostupné
na: http://www.eusem.org/cms/assets/1/pdf/europ
ean_curriculum_for_em-aug09-djw.pdf
[Šeblová2008] Šeblová, J. Česká republika se
podílela na vzniku evropského vzdělávacího
programu v oboru urgentní medicíny. Urgentní
medicína, 2008 roč. 11, č.2, s. 8 – 11. ISSN 12121924.

V poslední kapitole jsou klíčové klinické postupy a
dovednosti, které jsou obsahem výcviku: KPR dle
platných standardů, zajištění dýchacích cest, zásady
umělé plicní ventilace, analgesie a sedace, podpora a
resuscitace oběhu. Dále diagnostické postupy a
schopnosti a dovednosti jednotlivých odborností
(ORL, GIT, urologické, ortopedické neurologické,
gynekologicko-porodnické oftalmologické), péče o
rány, znalosti zásad transportu pacientů v kritickém
stavu a v neposlední řadě hygienické aspekty, kam
patří zejména dekontaminace, izolace a ochrana
personálu.

5. INFORMACE O AUTORECH
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.,
vedoucí lékařka pro vědu, výzkum a
vzdělávání ÚSZS Středočeského
kraje. Od roku 2007 předsedkyně OS
UM a MK ČLS JEP. Členka EuSEM
– Prehospital Section, Task Force for
European Curriculum, European
Board for EM Examionation. Od
roku 1998 vedoucí redaktorka odborného časopisu
Urgentní medicína. Specializovaná způsobilost:
anesteziologie a resuscitace, urgentní medicína.

2. EVROPSKÁ ZKOUŠKA
Z URGENTNÍ MEDICÍNY
Po dokončení a schválení vzdělávacího programu se
vytvořila v rámci EuSEM další pracovní skupina pro
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Hromadná neštěstí na Pardubicku 2011
Helena Škuligová, Martin Pfeifer, Soňa Pávková
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 53009 Pardubice
skuligova@zzspak.cz

ABSTRAKT
Složky IZS ve spolupráci s urgentními příjmy nemocnic provádějí cvičení mimořádných událostí
s hromadným výskytem postižených. Scénáře těchto cvičení většinou zahrnují nehody
dopravních prostředků (pád letadla, srážka autobusu s vlakem, hromadná nehoda na dálnici),
zřícení budovy apod. Rok 2011 nám přinesl na Pardubicku dvě mimořádné události, které se jen
shodou okolností obešly bez hromadného poškození zdraví osob. Jednalo se o výbuch v továrně
Explosia a následky tornáda v průmyslové zóně v obci Staré Čivice. Na kasuistikách ukazujeme,
jak se mimořádná událost může lišit od obvykle procvičovaných situací. V případě výbuchu
v Explosii se jednalo o nedostatek informací a nemožnost nasazení sil a prostředků vzhledem
k nebezpečí další exploze. Tornádo jako příčina mimořádné události se v našich zeměpisných
podmínkách ukázalo jako neočekávaný přírodní živel. Z obou případů si musíme vzít ponaučení,
že příčina a průběh mimořádné události může být naprosto neočekávaná, přesto si se vzniklou
situací budeme muset poradit.
Klíčová slova: hromadné neštěstí, mimořádná událost, KZOS ZZS PAK – Krajské
zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, kasuistika.
1948 byla součástí Východočeských chemických
závodů n.p. V roce 1990 bylo obnoveno používání
názvu
Explosia
v
rámci
Východočeských
chemických závodů, od kterých se v roce 1998
odtrhla jako akciová společnost Explosia, a.s. Od
roku 2002 funguje jako dceřiná společnost
firmy AliaChem a.s.

1. ÚVOD
V roce 2011 postihla obyvatelstvo světa řada
katastrof a hromadných neštěstí. Připomeňme si 11.
březen, kdy Japonsko zasáhla vlna tsunami, 7. září,
kdy došlo k pádu letadla v ruské Jaroslavli, 23. říjen
a rozsáhlé zemětřesení ve východní části Turecka
nebo výbuch zásobníků paliva v Libyjské Syrtě 25.
října. V blízkém okolí Pardubic došlo v roce 2011 ke
dvěma mimořádným událostem, které se jen díky
štěstí a náhodě nezapsaly počtem mrtvých a
zraněných do seznamu letošních světových katastrof.

2. VÝBUCH V TOVÁRNĚ EXPLOSIA
Pardubická továrna Explosia se zabývá výrobou
výbušnin a službami spojenými s aplikací
energetických materiálů pro civilní i vojenské
použití. V 50. letech vyvinula plastickou trhavinu
Semtex. Vyrábí různé druhy střelivin a trhavin.

Výbuch nastal 2O.4.2011 v 6:45 v provozu Synthesia
„A“ ve výrobně dynamitové trhaviny perunit. Při
technologickém procesu nitrace glycerinu došlo
pravděpodobně k přehřátí směsi, následoval výbuch
zhruba 600 kilogramů nitroglycerinu. Bezprostředně
po výbuchu nikdo nekontaktoval záchrannou službu.

Explosia se orientuje na produkci různých druhů
střelivin a průmyslových trhavin pro všechny oblasti
použití. Kromě toho vyrábí pyrotechnické prvky
leteckých záchranných systémů, energetické látky a
další speciální produkty.

Sled telefonátů KZOS ZZS PAK:

Firma vznikla roku 1920 jako Československá
akciová továrna na látky výbušné. V roce 1934
získala svůj současný název a o deset let později se
sloučila se sesterským podnikem Synthesie. Od roku

7:01 volá chirurgie PKN: „kolegyně, co mají
v Semtíně manžely, říkají, že tam došlo k výbuchu,
víte něco?“ – ZZS: „ne, nikdo nám nevolal“.
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8:45 volá žena: „její kamarádka K.L. po explozi
v šoku utekla z podniku, nechala se ošetřit
u praktického lékaře a teď je doma. Uklízela v
budově M51, byli tam s ní minimálně 2 muži.

7:03 volá ZZS na 112 – 112: „ o události víme,
nemělo by se jednat o žádný únik, pouze destrukce
objektu, bez zranění“.
7:05 ZZS tuto informaci tlumočí na chirurgii PKN

8:47 ZZS informaci předává HZS

7:12 volá na linku 155 dispečer a hlásí 2 zraněné
osoby – pořezání střepy v souvislosti s výbuchem,
není na místě události.

8:48 volá muž: „může se vycházet ven?“ Je odkázán
na HZS.
9:15 ředitel ZZS vyjíždí do Explosie

7:20 chirurgie PKN ví od někoho, že jim přivezou 2
zraněné a ověřuje informaci u ZZS (1. posádka ZZS
dojíždí na místo v 7:25)

Zranění jsou ošetřeni, zásah ZZS končí, ale…?
9:23 posádka RV odváží z Explosie posledního
zraněného, na místě zůstává posádka RZP pro případ,
že by se zranil někdo ze zasahujících hasičů

7:35 žádá posádka z areálu chemičky dojezd další
posádky – k sanitce se dostavily další 2 lehce zraněné
osoby.

10:17 volá ředitel ZZS z místa: „ asi za 20 minut
bude zasedat krizový štáb a zřejmě zruší požadavek
na přítomnost posádky ZZS“.

7:37 ZZS informuje chirurgii PKN o 4 lehce
zraněných – mnohočetná drobná řezná poranění od
střepů.

10:32 akce je pro ZZS oficiálně ukončena

7:40 na KZOS ZZS PAK je přítomna vedoucí
lékařka KZOS ZZS PAK, je informován ředitel ZZS
PAK.

15:07 vyjíždí posádka RV k M.L., 1941, která má
akutní stresovou reakci po oznámení o pohřešování/
úmrtí syna v podniku Explosia.

7:47 ZZS se dotazuje 112, zda posádkám na místě
skutečně nic nehrozí – 112: „ ne, k úniku chemikálií
nedošlo“.

16:29 vyjíždí posádka RV k Z.P., 1952, která má
akutní stresovou reakci po oznámení o pohřešování/
úmrtí syna v podniku Explosia.

7:50 RZP posádka tlumočí informaci HZS, že na
místě jsou zřejmě 4 zavalené osoby, ale záchranné
práce ještě nezačaly – na místo nikdo nesmí. Do
Explosie vyjíždí posádka RV s lékařem.

V souvislosti s výbuchem v podniku Explosia ZZS
PAK ošetřila 10 pacientů:
J.V. 1964 zasažen střepinami roztříštěného skla do
obličeje a horní končetiny vlevo. Při vědomí,
mnohočetná zranění řezného charakteru v obličeji, na
paži a rameni LHK. výraznější rána na nose, epistaxe
byla, bez známek fraktury.

7:53 se ptá na podrobnosti výbuchu KZOS ZZS
KHK – o výbuchu vědí z internetu.
7:54 jsou předáni první zranění na chirurgii PKN a
zároveň informace o 4 osobách v závalu.

V.O. 1951 zasažen oknem do pravého spánku,
emocionální šok. Při vědomí, bolestivost pravé
poloviny hlavy, za uchem tržná rána, sluch
neovlivněn.

7:59 HZS Pardubice: „ vysíláme kynology se psy, do
objektu se nesmí, v 8:00 bude zasedat krizový štáb“.
8:01 informace od HZS je předána lékařce RV a
KZOS ZZS KHK ( „možná bude potřeba LZS –
ozveme se“).

P.S. 1954 po výbuchu zasažen tlakovou vlnou a
sražen k zemi. Oděrky na hlavě a PHK.

8:02 PČR se dotazuje na počty raněných a udává, že
je Explosia odmítá vpustit do areálu a nepodává
informace.

J.B. 1955 po výbuchu zasažen tlakovou vlnou a
sražen k zemi drobná ranka na zádech od střepu.
P.Š. 1971 účastník výbuchu, poraněn skleněnými
střepy na PHK - mezi III. a IV. prstem řezná ranka,
cca 1 cm, udává horší citlivost III. prstu PHK.

8:06 volá KZOS ZZS KHK, že vyslal LZS. KZOS
ZZS PAK žádá o návrat LZS na základnu vzhledem
k nejasné bezpečnostní situaci.

R.O. 1987 účastník výbuchu, primárně ošetřen pro
drobné poranění na hlavě. Nyní si stěžuje na bolesti
hlavy. Na událost má zřejmě amnézii. Hlava
s drobnou oděrkou ve vlas. části hlavy, bez jiných zn.
poranění.

8:12 lékařka RV z místa: „vyprošťovací práce ještě
nezačaly, hovoří se o nebezpečí dalšího výbuchu“.
8:12 ZZS informuje Ing. Boňatovského, krizového
manažera PAK

V.N. 1949 hypertonik. Stresová reakce po výbuchu.
Má na místě neštěstí příbuzného. Rozrušený,
plačtivý, bez zn. zranění.

8:27 komunikace mezi posádkami: „na místě se stále
nic neděje“.
…na ZZS volají další občané v souvislosti
s explozí:

M.N. 1952 léčená s hypertenzí. Nyní stresová reakce
po výbuchu. Je zaměstnankyně, na místě neštěstí

95

Sborník příspěvků 8. ročníku konference Medicína katastrof

zřejmě zůstal její příbuzný. Cítí se slabá, hlava se
nemotá, má vnitřní chvění.
M.L.1941 hypertonička. Nyní akutní stresová reakce
na oznámení o úmrtí syna. Plačtivá, apatická.
Z.P. 1952 matka syna,který je nezvěstný po nehodě
v Semtíně, rozrušená po sdělení informace .
7:01 – 10:32 zajišťoval KZOS ZZS PAK kromě
výbuchu v Explosii i běžný provoz v PAK:
47 hovorů přijatých na lince 155
32 výjezdů posádek ZZS PAK

Činnost KZOS ZZS PAK

64 relací prostřednictvím Matra

Ověření informace o MÚ: na tísňovou linku 155
volal pouze jeden oznamovatel. HZS také dosud
žádné tísňové volání nepřijal, ale vzhledem
k povětrnostní situaci na místě potvrdil možnost
vzniku mimořádné události.

155 dalších telefonických hovorů
Po několika týdnech byly 4 pohřešované osoby
prohlášeny za mrtvé.

Operační středisko přešlo na režim práce KZOS při
mimořádné události, aktivace traumatologického
plánu.

3. TORNÁDO V OBCI STARÉ ČÍVICE
Tornádo

Posádkám z výjezdových stanovišť v Pardubicích
byla zaslána výzva k výjezdu: Mimořádná událost –
tornádo, boxy pro HN, adresa: průmyslová zóna
Staré Čívice.

…je silně rotující vír (se zhruba vertikální osou),
vyskytující se pod spodní základnou konvektivních
bouří, který se během své existence alespoň jednou
dotkne zemského povrchu a je dostatečně silný, aby
na něm mohl způsobit hmotné škody. Je schopné
vznést do vzduchu předmět o hmotnosti až 5 tun. Má
podobu nálevky, chobotu, který se spouští ze
základny oblaku druhu cumulonimbus. Rychlost
větru v tornádu se pohybuje od 50 do 100 m.s-1 i
více, přičemž jeho velikost se pohybuje ve stovkách
metrů v průměru.

Informace o MU byla předána ostatním složkám IZS.
Činnost zdravotníků na místě události
Na místo byly ihned vyslány posádky:
LZS, RLP, 3x RZP, 4x DZS
Vedoucí lékař zásahu po příjezdu na místo po dohodě
s velitelem zásahu HZS nepožadoval aktivaci dalších
posádek ZZS, ukázalo se, že zaměstnanci stačili před
pádem střechy výrobní halu opustit a shromáždili se
na nedalekém parkovišti. Na místě začaly průzkumné
práce a sčítání zaměstnanců. Po 2 hodinách se
ukázalo, že nikdo nebyl zraněn.
V souvislosti s následky tornáda záchranáři ošetřili
2 ženy s akutní stresovou reakcí.

4. ZÁVĚR
Letos jsme ještě měli štěstí. Obě mimořádné události
se obešly bez hromadného postižení na zdraví či
životech obyvatel. Právě proto musíme být neustále
připraveni. Pravidelná cvičení IZS probíhají podle
předem připravených scénářů, většinou ve dne, za
přítomnosti kmenových zaměstnanců záchranné
služby i urgentního příjmu nemocnice, na dobře
dostupných
zpevněných
plochách.
Skutečné
hromadné neštěstí nás zastihne kdekoliv a kdykoliv,
ale očekávejme ho spíš v noci, kdy v nemocnici bude
jen služba, na záchrance externisti, v době výzvy
budou všechny posádky ve výjezdu a událost se stane
na nepřístupném místě.

21. 6. 2011 v 17:00 na tísňovou linku 155 volající
oznámil pád střechy montážní haly v průmyslové
zóně ve Starých Čívicích, kde pracuje minimálně 200
zaměstnanců. K pádu střechy mělo dojít působením
tornáda.
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Kritická infrastruktura zdravotnictví – ano či ne?
Josef Štorek
Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof, IPVZ Praha, Ruská 85, 100 05 Praha 10
storek@ipvz.cz

ABSTRAKT
Novelizace krizové legislativy s platností od 1. 1. 2011 přinesla zásadní změny do krizové
připravenosti České republiky; hlavní změny se dotýkají změny pojmového aparátu,
zapracování problematiky kritické infrastruktury a úprava působností a úkolů orgánů krizového
řízení. Uvedené změny je nezbytné implementovat i do zdravotnického systému.
Klíčová slova: Novela krizové legislativy, infrastruktura, krizová infrastruktura, kritická
infrastruktura

ABSTRACT
Critical Infrastructure Healthcare - yes or no?
Crisis legislation revised with effect from 1. 1. 2011 has brought fundamental changes to the
emergency preparedness of the Czech Republic, the main changes concern changes to the
conceptual apparatus, incorporating issues of critical infrastructure and modification powers
and tasks of crisis management. These changes are necessary to implement into the health
system.
Key words: Emergency amendment of legislation, infrastructure, emergency infrastructure,
critical infrastructure
462/2000Sb. ve znění č.431/2010 Sb.) a zejména
nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro
určení prvků kritické infrastruktury:

1. ÚVOD
Problematika kritické infrastruktury a její ochrana
v českém prostředí resonuje od roku 2002, kdy
VCNP projednával první materiál na dané téma:
„Zpráva o národní kritické infrastruktuře“ a
reálný výstup je pak zřetelný v novelizované krizové
legislativě, konkrétně v zákoně č. 240/2000 Sb.,
krizový zákon, ve znění z roku 2010.

a)

Průřezová kritéria (§1)
Oběti s mezní hodnotou nad 250 mrtvých
osob (zde zabitých)
· Ekonomie s mezní hodnotou nad 0,5% HDP
· Veřejnost
s mezní
hodnotou
poklesu
poskytování nezbytných služeb pro
populační celek nad 125 000 obyvatel
b) Odvětvová kritéria … v jednotlivých odvětvích
· v odst. IV. Zdravotnicví
·

Klíčovým důvodem novelizace byla m.j.
a)

b)
c)

Implementace směrnice REU č.2008/114/ES
(8. 12. 2008) o určování a označení evropských
kritických infrastrukturách a posuzování
potřeby zvýšit jejich ochranu (průzkum
směrnice bude zahájen 12. ledna 2012 !)
Řešení problematiky kritické infrastruktury na
národní úrovni
Úprava nejasných vztahů a kompetencí v oblasti
krizového řízení (zejména na krajské a obecní
úrovni)

Rozhodujícím datem účinnosti
1. ledna 2011.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013
s výhledem do roku 2010 (usnesení vlády 2008)
klade zvýšený důraz na ochranu kritické
infrastruktury = životně důležité infrastruktury =
nezbytné pro řádné fungování veřejné správy.
Pracovní skupina VCNP pro KI připravila definici
KI: „kritickou infrastrukturou se rozumí výrobní a
nevýrobní systémy a služby, jejichž nefunkčnost by
měla závažný dopad na bezpečnost státu,
ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení
základních životních potřeb obyvatelstva.

se stalo datum

Ke stejnému datu byly novelizovány i související
prováděcí předpisy (jako např. nařízení vlády č.
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2. HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ

4.3. ochrana veřejného zdraví
4.4. distribuce léčiv

V českém prostředí, resp. v československém, nebyl
pojem kritická infrastruktura znám; přesto jeho
vývoj lze vysledovat v příslušných dobových
platných pokynech:

Odpovědnost za jednotlivé oblasti KI mají příslušná
ministerstva (a ústřední správní úřady) podle
kompetencí. Směrnice rady o určování a označování
evropské infrastruktury z roku 2006 ve své příloze I
uvádí priority – Seznam odvětví, kde ve IV.
Ochrana zdraví jsou specifikovány pododvětví:

Od 5O.let minulého století byla dominantní hrozba
reprezentovaná
„jaderným
napadením“,
po
podepsání dohod o postupném odzbrojování mezi
SSSR a USA ustupovala a zanikla po pádu
komunismu ve východním bloku. Nahrazena byla
jiným typem hrozeb, které představovaly přírodní
katastrofy (živelné pohromy) a zásadní zlom pak
přinesl teroristický útok na WTC NY dne
11. 9. 2001 a v Evropě pak útok na Madrid
11. 3. 2004.

16. Lékařská a nemocniční péče
17. Léky, séra, očkovací látky a léčiva
18. Biologické= laboratoře a biologičtí činitelé
Je tak potvrzen i přístup EU, že národní K I je
v odpovědnosti a jurisdikci členského státu EU.

3. SOUČASNÝ STAV

Na časové ose vývoje pojmu jsou klíčová data:

Ve víru neustále se rozšiřující terminologie je
v současné době (rok 2011) rozhodující diferenciace
dvou stěžejních pojmů ve zdravotnictví, a to

1998 – směrnice presidenta USA B. Clintona známá
jako White Paper (Bílá kniha), která zařadila soubor
systémů (systém záchranných služeb) mající
rozhodující význam pro zachování základních funkcí
státu pod pojem kritická infrastruktura jako životní
zájem řady státu.

a)

1999 – Velká Británie zřizuje Koordinační centrum
pro bezpečnost národní infrastruktury a definuje
systémy důležité pro chod státu (veřejné služby
včetně zdravotnictví); obdobně i Německo.

a)

2002 - Česká republika- VCNP a jeho Zpráva
o národní KI; rok 2003, kdy BRS rozhodla o určení
rozsahu základních funkcí státu za krizových
situací:

Tato diferenciace musí být východiskem pro
odvětvová (rozumí se „odborná“) kritéria výběru
resortních prvků do kritické infrastruktury; výběrová
kritéria musí být podložena odbornými poznatky a
musí obsahovat opodstatněné ukazatele takového
dopadu jako např.:

Základními funkcemi státu za krizových situací je
zabezpečení oblastí:
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Krizová infrastruktura - Zajišťuje základní,
existenčně
nezbytné
funkce
systému
v podmínkách krizové či nouzové situace („kdy
téměř nic nefunguje“)
Kritická infrastruktura - Zajišťuje zachování
nezbytného rozsahu základních funkcí státu při
krizových situacích a její nefunkčnost by měla
vážné dopady na bezpečnost a ekonomiku a
další funkce státu.

Ochrany života a zdraví obyvatel
Obrany České republiky, její svrchovanosti a
územní celistvosti
Základních životních podmínek a potřeb
obyvatelstva
Výkonu státní a veřejné správy pro řešení
krizových situací
Zákonnost, bezpečnost a veřejný pořádek
Zdrojů pro řešení krizový situací –
ekonomických, materiálních, energetických a
finančních
Funkčnosti orgánů krizového řízení, pověřených
sborů a služebno krizové situace
Dopraví obslužnosti
Systémů, jejich zničení nebo snížení funkčnosti
by mělo závažný dopad na obranyschopnost,
ekonomickou a společenskou stabilitu a
bezpečnost státu.

Rozsah = ztráta prvku sleduje oblast možného
postižení – místní, oblastní, krajskou, celostátní,
regionální, mezinárodní ….
Závažnost:
·

·

·

Na obyvatele = počty zasažených, počty
zraněných, počty nemocných, počty zemřelých,
nutnost evakuace a další parametry
Na hospodářství = závažnost hospodářských
ztrát zdravotnictví nebo dopad na kvalitu
poskytovaných
služeb,
poškození
sítě
zdravotnických zařízení, rozpad zásobovací sítě
zdravotnictví apod.
Na životní prostředí = rozsah poškození,
ovlivnění složek životního prostředí, dopady na
veřejné zdraví apod.

Časový snímek = závažnost dopadů je jednotlivé
prvky v závislosti na čase, např. ihned, 24 hod., 48
hod., 72 ho., 5 dní, týden atd.

Rok 2004 – schválení 10 oblasti národní KI, kde ve
4. Oblasti - Zdravotní péče jsou specifikovány
podoblasti:

Jedině na základě jasně formulovaných a
přijatých kritérií je možné v každé části státu,
resp. zdravotnictví, i na úrovni celostátní

4.1. přednemocniční neodkladná péče
4.2. nemocniční neodkladná péče
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Vnitřní provázanost systému (vnitřní operabilita)
zvyšuje citlivost systému k narušení a ke
zranitelnosti vedoucí k selhávání „nezbytných
potřeb“ v případě impaktu.

stanovit, které prvky zdravotnické infrastruktury
(veřejné infrastruktury) mají a budou plnit roli
prvky kritické infrastruktury.
Viz např. posuzování KI ve SR z roku 2006 – prvek
národní infrastruktury může být zařazeno KI tehdy,
když je :
a)
b)

Uvedená charakteristika – zranitelnost a citlivost
k narušení – posouvá problematiku kritické
infrastruktury směrem pojetí KI jako „systém
systému“ a k odpovědi na otázku zda ano či ne
jednoznačným ANO.

Důležitý pro některou oblast bezpečnosti
Zároveň splní jedno z dalších výběrových
kritérií, např.:
·
·
·
·

·

5. POUŽITÉ ZDROJE

Pravděpodobnost, že prvek mlže být cílem
rizika (např. teroristického útoku)
Neakceptovatelné riziko, že dopad rizika
ohrozí chod státu nebo obranyschopnost
Jedinečnost prvku, kdy prvek je jediný svého
druhu a nemůže být nahrazen
Generalizace u skupiny prvků, kdy vyřazení
části slupiny může ohrozit některou z oblasti
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Celosvětový nárůst živelních pohrom, velkých
provozních havárií, ekologických a jiných katastrof,
představuje obrovskou zátěž pro zdravotnické
služby nejen na místní, ale i celostátní i
mezinárodní rovině.
Zvyšující se závažnost katastrof vyvolává mimo jiné
také vyšší tlak na počty a kvalifikaci osob, které by
byly schopny účinně se podílet na jejich řešení a na
likvidaci jejich následků. Souhrn soudobých
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medicína, medicína katastrof a válečná medicína
s objemem poznání a postupů všech lékařských věd
21. století, doplňované o poznatky i jiných vědních
oborů.
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č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá
z pozdějších změn
HZS ČR.: Zásadní změny zákona o krizovém řízení. ,
Dostupné na WWW: <http://www.hzscr.cz/
clanek/instrukcne-metodicka-zamestnani.aspx>
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Efektivní využití možností lékařských a podpůrných
věd a racionální použití kapacit poskytovatelů
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profesionální dovednosti a způsobilosti resortního
krizového managementu, který dokáže spojit
správní, odbornou a věcnou koordinaci dílčích
problematik
do soudobého pojetí multidisciplinární zdravotnické odezvy na katastrofy.
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katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof
IPVZ, Praha. Atestace v oboru vnitřní lékařství,
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či spoluautor kapitol.

V posunu poznání se jeví zdravotnictví jako systém
složený z prvků, vazeb a toků, kde některá složka
představuje kritické místo, které způsobuje, že by
systém neplnil svou funkci, ke které je předurčen.
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i deklarovaním krízovej pripravenosti zdravotníctva
zabezpečujúcej dostupnosť zdravotnej starostlivosti
pre hromadne postihnuté osoby v krízovej situácii,
založenej na pripravených silách a prostriedkoch
zdravotníctva, ktoré v krátkom čase sú schopné
zvýšiť svoje výkonové kapacity na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti občanom alebo na ochranu
ich zdravia.

1. ÚVOD
Dlhodobý výkon funkcie na odbore krízového
manažmentu MZ SR vytvoril poznanie o potrebnosti
vypracovania základných východísk k prístupu
riešenia problematiky zdravotnej bezpečnosti občana.
Súčasný stav vnímania problematiky zdravotnej
bezpečnosti nemá teoretické rozpracovanie, chýbajú
definície základných termínov a metodológia riešenia
problematiky. Krízová príprava rezortu sa síce
realizuje v súlade s platnou legislatívou, chýba jej
však hlbšie teoretické rozpracovanie využiteľné na
zvyšovanie kvalifikácie krízového manažmentu
zdravotníctva a na zdokonaľovanie existujúcej
legislatívy. Uvedenú problematiku je nutné riešiť
z pohľadu potrebnosti zdokonalenia celého systému
zabezpečujúceho zdravotnú bezpečnosť občana
vrátane nadstavbovej časti tohto fenoménu, ktorým je
krízová pripravenosť zdravotníctva štátu,
ktorá
zvýrazňuje spoločenský význam tejto problematiky.
Hlavným cieľom je teoretické objasnenie vzťahu
medzi zdravotnou bezpečnosťou občana a krízovou
pripravenosťou zdravotníctva štátu, prostredníctvom
ktorej štát garantuje zdravotnú bezpečnosť občanov
v čase krízových situácií. Do tejto oblasti významne
vstupujú
kritériá
krízovej
pripravenosti
zdravotníctva, ktoré zatiaľ neboli teoreticky
vymedzené i keď objektívne sú v praxi využívané
najmä vo vzťahu k občanovi jednotlivcovi ako je
napr. dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre akútne
alebo chronické ochorenia. Vnímanie existencie
zdravotnej bezpečnosti občanmi by malo byť
postavené
na
deklarovaní
nielen
procesov
zlepšovania diagnostických a liečebných metód
využívaných v procesoch poskytovania zdravotnej
starostlivosti pre občana - jednotlivca, ale

2. BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM ŠTÁTU
Potrebnosť definovania zdravotnej bezpečnosti štátu
a občana. V súčasnosti sa v SR uvedený termín
používa zriedka. Existujú termíny vonkajšia
bezpečnosť štátu, vnútorná bezpečnosť štátu,
energetická
bezpečnosť
štátu,
potravinová
bezpečnosť štátu a pod. Jednotný výklad definícií
umožňuje
stanoviť
východiská
teoretického
i praktického riešenia problematiky. Nie je však
definovaná zdravotná bezpečnosť štátu a občana.
V rámci fungovania zdravotníctva Európskej únie pri
Generálnom riaditeľstve Zdravie Komisie EÚ je
zriadený výbor pre zdravotnú bezpečnosť. Jeho
poslaním je koordinácia riešenia zdravotnej
problematiky v oblasti riešenia dopadov chemických,
radiačných, biologických hrozieb a koordinácia
prípravy na pandémiu chrípky v rámci EÚ,
komunikácia
prostredníctvom
informačných
a varovných systémov medzi členskými štátmi EÚ.
To znamená, že na báze fungujúcich, moderných
zdravotných systémov jednotlivých štátov sa vytvára
nadstavba
v podobe
krízovej
pripravenosti
zdravotníctva na adekvátnu odozvu ochrániť zdravie
občana a poskytnúť mu v prípade nutnosti adekvátnu
kvalifikovanú zdravotnú starostlivosť. Definovanie
zdravotnej bezpečnosti štátu, občana musí zahŕňať
národné i medzinárodné aspekty.
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zariadení zabezpečujúcich ďalšie úlohy v prospech
poskytovania zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu
a to najmä na ochranu zdravia, zabezpečenie liekov
a zdravotníckych
pomôcok,
zabezpečenia
dostatočného množstva krvi a transfúznych liekov,
poskytovanie prepravy ranených zasiahnutých
a chorých a doplnenie pomocného zdravotníckeho
personálu. Toto riešenie však nepokrýva celú škálu
vnímania zdravotnej bezpečnosti občana. V systéme
chýba terén lekárskej komunity prvého kontaktu,
ktorý v súčasnosti nevidí svoje úlohy a postavenie
v procesoch vytvárania zdravotnej bezpečnosti
občana. Tento stav bude potrebné v rámci riešenia
budúceho termínu zdravotná bezpečnosť občana
predstavovať ako súčasť definovania tohto pojmu.
Krízová
pripravenosť
rezortu
je
ponímaná
zjednodušenie, len ako proces. Chýba definovanie
tohto pojmu aj ako cieľ procesu i ako aktuálny
dosiahnutý
stav,
ktorý
sa
dá
hodnotiť
prostredníctvom jeho porovnania s cieľom. Uvedený
prístup môže naznačiť potom aj metodiku hodnotenia
stavu krízovej pripravenosti a následne efektívnosť
procesu krízovej prípravy rezortu, v ktorom bude
možné nachádzať najúčinnejšie metódy a formy
prípravy. Táto oblasť v súčasnosti chýba. V malej
miere do procesov krízovej pripravenosti rezortu
vstupujú orgány samosprávy aj keď sú zakladateľmi
mnohých zdravotníckych zariadení určených ako
subjekty hospodárskej mobilizácie. Neexistencia
pomenovania
zdravotnej
bezpečnosti
občana
a vnímanie krízovej pripravenosti rezortu len ako
zodpovednosti štátu spôsobuje praktické problémy
a nejednotnosť.

3. ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ
OBČANA
Súčasťou zdravotnej bezpečnosti štátu, občana je
krízová pripravenosť zdravotníctva štátu. Je potrebné
definovať termín krízová pripravenosť zdravotníctva.
Krízová pripravenosť zdravotníctva je determinovaná
zdravotnou bezpečnosťou občana a pravdepodobne
i spätne
platí,
že
zdokonaľovanie
krízovej
pripravenosti
zdravotníctva
zvyšuje
úroveň
zdravotnej bezpečnosti občana štátu i EÚ. Je súčasný
systém
krízovej pripravenosti zdravotníctva
zrovnateľný s inými štátmi a zabezpečuje zdravotnú
bezpečnosť občana a štátu. Silné a slabé stránky
krízovej pripravenosti zdravotníctva SR. Čo je
štandardom krízovej pripravenosti zdravotníctva.

4. KRÍZOVÁ PRIPRAVENOSŤ,
KRÍZOVÝ MANAŽMENT
ZDRAVOTNÍCTVA SR
Existujúci stav krízovej pripravenosti zdravotníctva
štátu predstavuje predovšetkým sieť zdravotníckych
zariadení určených v súlade s príslušnou legislatívou
ako subjekty hospodárskej mobilizácie, ktoré štát
deklaruje ako sily a prostriedky zdravotníctva na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vytvárajúcej
celkovú lôžkovú kapacitu v rámci pripravovaného
rozšíreného lôžkového fondu v počte 31 000 lôžok,
zabezpečovaných 59 lôžkovými zdravotníckymi
zariadeniami. Pre pokrývanie potrieb týchto
lôžkových zariadení je určených 5 nelôžkových
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Obr.1. Organizácia zdravotníctva v krízových situáciách
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zástupca Ministerstva zdravotníctva SR v pracovnej
skupine pre verejné zdravotníctvo, potraviny a vodu
výboru pre civilné núdzové plánovanie NATO.
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ABSTRAKT
Vzhledem k celkovému úniku radionuklidů (především jódu a césia) z jaderné elektrárny
Fukušima Dai-ichi byla tato jaderné havárie, stejně jako havárie v Černobylu v roce 1986,
hodnocena stupněm závažnosti 7. V Černobylu byl poškozen pouze jeden reaktor, zatím co ve
Fukušimě byly poškozeny 3 reaktory a 4 bazény s vyhořelým palivem. Na rozdíl od Černobylu
nebyl nikdo z pracovníků elektrárny ozářen dávkou vyšší než 250 mSv. Informovanost
obyvatelstva o kontaminaci životního prostředí a především pitné vody byla v případě Fukušimy
na vysoké úrovni. Z hlediska životního prostředí nedořešenou otázkou zůstává především
dekontaminace 20-30 km zóny v okolí jaderné elektrárny.
Klíčová slova: radiační havárie, Fukušima, ozáření osob

NUCLEAR ACCIDENT - FUKUSHIMA
The accident in Fukushima Dai-ichi power plant was, similarly to accident in Chernobyl in
1986, assessed as level 7 on the International Nuclear Event Scale, mainly due to overall leak
of radionuclides (particularly iodine and cesium). In Chernobyl, only one reactor was
damaged, while in Fukushima the damage affected 3 reactors and 4 spent fuel pools. In
contrast to Chernobyl, none of the Fukushima power plant workers were exposed to dose
higher than 250 mSv. Inhabitants’ awareness about environmental contamination, particularly
about contamination of drinking water was high. Decontamination of 20-30 km zone around the
plant remains an unsolved ecologic problem.
Keywords: nuclear accident, Fukushima, irradiation of persons
Druhou největší jadernou havárií z pohledu
životního prostředí a úniku radionuklidů, je havárie,
ke které došlo v důsledku živelné katastrofy
(zemětřesení a tsunami) v Japonsku, v elektrárně
Fukušima. V této elektrárně došlo po zemětřesení
k automatickému odstavení všech 11 reaktorů, které
byly v provozu. Bylo nastartováno 14 záložních
diesel generátorů. Vlna tsunami však tyto generátory
vyřadila z provozu a došlo k přehřívání reaktorů a
řízenému odpouštění plynů s radionuklidy do
ovzduší. Došlo k úniku vzácných plynů kryptonu a
xenonu a především radionuklidů jódu a cesia. Také
radioaktivní voda s vysokým obsahem jódu musela
být vypouštěna do moře. Rovněž tato jaderná
havárie byla klasifikována stupněm 7.

1. ÚVOD
V roce 2011 30 zemí na světě provozuje 440
jaderných reaktorů s kapacitou elektrického proudu
375 GW v 65 jaderných elektrárnách. Největší počet
reaktorů mají USA (104) Francie (58), Japonsko
(50) a Rusko (32). Přes všechna opatření, která jsou
pro bezpečnost jaderné energetiky podnikána, nelze
vyloučit jaderné havárie. Největší jadernou havárií
v historii byla havárie v bývalém Sovětském Svazu
v roce 1986 v jaderné elektrárně v Černobylu.
Havárie byla způsobena selháním lidského faktoru a
podle stupnice klasifikující závažnost havárie byla
označena stupněm 7. Vedla k radioaktivnímu
zamoření relativně velkého území. V těsné blízkosti
elektrárny (3 km) bylo lokalizováno město Pripjat
(45 000 obyvatel). Celá 30 km zóna kolem reaktoru
byla evakuována. Kontaminovány radioaktivním
spadem byly také další oblasti, především v Rusku a
na Ukrajině.

2. JÓD
Známe 37 izotopů jódu, všechny mají poločas
rozpadu menší než 60 dní. 131I je produktem štěpné
reakce a je jedním z radionuklidů vyskytujících se
při haváriích jaderných reaktorů i v případě vzniku
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ukládá ve svalech a 8% v kostech. Sval je relativně
radiorezistentní orgán. Z organismu se césium
vylučuje močí.

jaderné stopy po výbuchu jaderných zbraní, kde je
nejvíce zastoupen ve směsi štěpných produktů do
stáří 10 dnů. Fyzikální poločas rozpadu 131I je 8,04
dní, je to především b zářič s příměsí
g.
Primárně toxický je radioaktivní jód pro štítnou
žlázu. Největší nebezpečí hrozí především
z kontaminace mléka, pokud pasoucí se dobytek
přijal radioaktivní jód. Inkorporace 131I do štítné
žlázy může být blokována při podání KI do 2 h po
kontaminaci. K velké kontaminaci životního
prostředí 131I došlo při havárii v Černobylu a také ve
Fukušimě.

Jako ochrana před inkorporací Cs do lidského
organismu se doporučuje podání berlínské modři,
která Cs váže velmi pevně a vázané je pak
vyloučeno z organismu. Je doporučeno podávat
berlínskou modř po několik dní za sebou, neboť
u Cs dochází v organismu k jeho recirkulaci.

4. ZÁVĚR
Obě jaderné havárie jak v Černobylu, tak ve
Fukušimě byly klasifikovány jako havárie 7. stupně.
Ve Fukušimě byla evakuována 20 km zóna kolem
elektrárny, která musela být na některých místech,
vzhledem k šíření kontaminace, rozšířena na 30km.
Byly zde poškozeny 3 reaktory (v Černobylu pouze
jeden) a 4 bazény s uchovávaným vyhořelým
palivem. Srovnáme-li uniklé radionuklidy jódu a
cesia, pak ve Fukušimě uniklo 10-20% resp. 50%
Černobylského úniku.
Na rozdíl od Černobylu
obyvatelstvo v Japonsku bylo o důsledcích havárie
dobře informováno. Také z hlediska radiační
ochrany byla provedena veškerá možná opatření
k ochraně pracovníků jaderné elektrárny.

Ve Fukušimě došlo především ke kontaminaci
mořské vody po vypouštění kontaminované vody do
moře. K vzestupu 131I v pitné vodě došlo
v prefektuře Fukušima ve dnech 20. - 23. 3. 2011.
První den dosáhly hodnoty 1000 Bq/kg (norma pro
dospělé je 300 Bq/kg). V Tokiu nebyly v pitné vodě
převýšeny hodnoty normy pro dospělé, pouze ve
dnech 22. a 23. 3. 2011 došlo ke vzestupu 131I nad
úroveň normy pro děti (100 Bq/kg). Obyvatelstvo
bylo informováno, aby konzumovalo pouze balenou
vodu .
Ze zdravotního hlediska dochází po kontaminaci
jódem především ke stochastickým následkům,
zejména vzniku karcinomu štítné žlázy. Na
kontaminovaných
územích
po
výbuchu
Černobylského reaktoru došlo ke statisticky
významnému vzestupu výskytu karcinomu štítné
žlázy ve srovnání s oblastmi, kde spad nevypadl,
nebo byla učiněna včasná preventivní opatření
(zákaz konzumace čerstvého mléka a zeleniny) pro
zábranu kontaminace.

Tato práce byla podpořena prostředky z výzkumného
záměru MO 0FVZ0000501.
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Druhým nejvýznamnějším kontaminantem životního
prostředí po radiačních haváriích nebo po výbuchu
jaderných zbraní je 137Cs. Césium je alkalický kov
s podobnými vlastnostmi jako draslík. 137Cs má
poločas rozpadu 30,17 let a je zodpovědné,
vzhledem, k tomuto dlouhému poločasu, za
kontaminaci životního prostředí po dlouhá léta. 137Cs
podléhá beta rozpadu na barium-137m (krátce žijící
izomer 137Ba) a na neradioaktivní Ba se přeměňuje
vyzářením gama záření, z tohoto důvodu je také
užíván jako zdroj gama záření v radioterapii.

http://www.world-nuclearnews.org/RS_First_IAEA_report_on_Fukushima
_0106111.html
http://theenergycollective.com/danyurman/58710/iaea-report-fukushima-leaves-noone-doubt

137

Cs je velmi dobře rozpustné v mnoha formách a
v organismu se metabolizuje podobně jako draslík.
V lidské dietě je nejvíce 137Cs v kravském mléce.
Dostane-li se 137Cs do lidského těla, okolo 80% se

http://www.iaea.org/newscenter/news/2011/fukushi
ma110311.html
http://www.sujb.cz/?c_id=1112
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