
Škuligová H., Pfeifer M., Pávková S.
ZZS PAK Pardubice  



11.3.2011 Fukušima



7.9.2011 Jaroslavl



23.10.2011 Ercis a Van



25.10.2011 Syrta



20.4.2011 Pardubice - Semtín



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.
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.
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 
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.
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Co se vlastně stalo:

Výbuch nastal 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.



Pardubicemi otřásl výbuch – ZZS nic neví…

� 7:01 volá chirurgie PKN: „kolegyně, co mají 
v Semtíně manžely, říkají, že tam došlo k 
výbuchu, víte něco?“ – ZZS: „ne, nikdo 
nám nevolal“.

� 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 



Informace o lehce zraněných v souvislosti 
s výbuchem v podniku Explosia

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

� 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)

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

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

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

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



Informace o 4 zasypaných osobách
� 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.

� 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.

� 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“).

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

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

� 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

� 8:27 komunikace mezi posádkami: „na místě se stále nic 
neděje“.



…na ZZS volají další občané v souvislosti s explozí:

� 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.

� 8:47 ZZS informaci předává HZS

� 8:48 volá muž: „může se vycházet ven?“ Je 
odkázán na HZS.

� 9:15 ředitel ZZS vyjíždí do Explosie





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

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

� 10:32 akce je pro ZZS oficiálně ukončena

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

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



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. 

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

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

� 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. 

� 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. 

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

� M.N.1952 léčená s hypertenzí. Nyní stresová reakce po výbuchu. Je 
zaměstnankyně, na místě neštěstí 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
� 64 relací prostřednictvím Matra
� 155 dalších telefonických hovorů

Po několika týdnech byly 4 pohřešované 
osoby prohlášeny za mrtvé.



TORNÁDO

21.6.2011 Staré Čívice



Tornádo
…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.



21.6.2011 v 17:07 - Pardubice - Staré Čívice



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. 



Činnost KZOS ZZS PAK
� 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.

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

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

� 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.



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 externisté, v době výzvy budou všechny 
posádky ve výjezdu a událost se stane na nepřístupném místě.



Děkuji za pozornost…


