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Anotace
GLOZNEK, Lukáš. innost složek IZS p i mimo ádné události s hromadným postižením

osob. Ostrava, 2009. 54 s. Vedoucí bakalá ské práce doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.

Klí ová slova – integrovaný záchranný systém, hromadné postižení, t íd ní ran ných,

metoda START.

Tato bakalá ská práce popisuje innost složek integrovaného záchranného systému p i

mimo ádných událostech, které svým rozsahem a charakterem mohou zp sobit velké škody

na zdraví, životech nebo majetku. Práce je len na do 14 kapitol a sou ástí této práce jsou i

ílohy, které tvo í samostatnou ást.

V úvodu práce je len ní mimo ádných událostí a popis situace v eské republice. Dále se

již práce v nuje innostem na míst  zásahu, aby byly vytvo eny vhodné podmínky pro

zdolání mimo ádné události. ást práce je v nována p ímo veliteli zásahu a jeho úkol m a

metod  START pro laické t íd ní ran ných. Záv r práce se v nuje identifikaci zem elých jako

sou ást práce specializovaných tým , hlavn  v zahrani í, a podmínkám pro transport lidských

poz statk . Sou ástí práce jsou i návrhy pro možné zlepšení stávajícího stavu.

Anotation
GLOZNEK, Lukáš. The Aktivity of Part sof Integrated Rescue Service dutiny the Akcident

with a lot of Dead Persons. Ostrava, 2009. 54 s. Supervisit of bachelor thesis doc. Ing. Marek

Smetana, Ph.D.

Keywords – integrated rescue service, mass disaster, triage, method START.

This work describes aktivity of bodies of integrated rescue service in extraordinary events

which, due to their range and character,can cause a big damage to health, lives or possession.

Work is divided into 14 chapters including appendices in a separate part.

The introduction of the work contains structuring of extraordinary events and situation

description in the Czech Republic. Following parts describe activies in the place of accident,

which help find the best way to deal with the extraordinary event. One part of the work is

devoted to the profession of an officer in charge, his duties, and to a method START which

describes sorting casualties. The end of the work attends to identification of dead bodies as a

part of work of specialised units especially abroad and conditions of transporting human

remains. The work also includes suggestions for improvement of the current state.
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1 Úvod
V posledních letech došlo ve sv  k mnoha katastrofám, které se nesmazateln  zapsaly do

jin lidstva. M žu zde zmínit nap . zem esení v Tang-šan v roce 1976, tsunami

v jihovýchodní Asii v roce 2004, nebo orkán Kyril, který zasáhl území eské republiky v roce

2007. Ale nemusí jít jen o p írodní katastrofy, ale také o teroristické útoky, nap . útok sarinem

v tokijském metru v roce 1995, nebo útok na WTC 11. zá í roku 2001. Také se m že jednat o

železni ní a dopravní nehody (zmíním jen krátce nehody na území eské republiky), nap .

nehoda autobusu u Nažidel v roce 2003 nebo nehoda vlakové soupravy ve Studénce v roce

2008. P i t chto katastrofách došlo k velkým ztrátám na životech, zdraví i majetku. Práv

ztráty na životech a zdraví budu v práci považovat za ono hromadné postižení, protože zdraví

a život je to nejd ležit jší, co m žeme mít.

Ve své práci jsem popsal a sjednotil postup složek integrovaného záchranného systému,

jejichž v asný, p im ený a správný zásah m že zachránit život nejednoho lov ka. Práv

integrovaný záchranný systém je prost edek pro záchranu život . Aby ovšem tento prost edek

byl také ú inný, je t eba v novat velkou pozornost postupu složek p i t chto mimo ádných

událostech, aby ztráty na zdraví, životech a majetku byly co nejmenší.

Pro popsání zadané problematiky jsem zvolil následující cíle:

Popsání mimo ádných událostí a jejich d lení

Shrnutí inností provád ných na míst  zásahu

Provedení rozboru inností složek IZS

Navrhnutí zlepšení
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2 Rešerše
Typová innost složek IZS p i spole ném zásahu u mimo ádné události s velkým po tem

ran ných a  ob tí.  In Katalogový soubor - Typová innost složek IZS p i spole ném zásahu.

[s.l.] : [s.n.], 2008. s. 39.

Využil jsem zpracované typové innosti, která eší spole ný zásah složek IZS p i

mimo ádných událostech. Typová innost obsahuje obecné informace pro ešení

mimo ádných událostí s velkým po tem ran ných a ob tí.

Disaster Victim Identification - Guide [online]. 2008 , 25.3.2009 [cit. 2009-04-04].

Dostupný z WWW: <http://www.interpol.int/public/DisasterVictim/guide/default.asp>.

íru ka interpolu, která popisuje nejen práci DVI tým , ale také okolnosti kolem

mimo ádných událostí. Popisuje dále jednotlivé kroky, které vedou k identifikaci zem elých.

Pojednává o jednotlivých kritériích, která se p i identifikaci využívají a o jejich spolehlivosti.

Spolehlivá identifikace je kombinací kritérií.

Zákon .239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm  n kterých zákon ,

ve zn ní pozd jších p edpis .

Zákon o integrovaném záchranném systému a o jeho složkách, základních i ostatních.

Zákon dále popisuje orgány, které se využívají pro koordinaci složek p i zásahu. Dále

popisuje jiná opat ení pro ešení mimo ádné události.

Zákon . 256/2001 Sb., o poh ebnictví a o zm  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších

edpis .

Zákon popisující poh ebnictví, zásady poh bívání a úkony, které lze s lidskými poz statky

provád t a které nikoli. Zásady p evozu lidských poz statk  aj. Obsahem zákona jsou i

sankce za p ípadné pochybení.

http://www.interpol.int/public/DisasterVictim/guide/default.asp
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3 Vymezení základních pojm
Mimo ádná událost – škodlivé p sobení sil a jev  vyvolaných inností lov ka,

írodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prost edí a

vyžadují provedení záchranných a likvida ních prací.[4]

Záchranné práce – innost k odvrácení nebo omezení bezprost edního p sobení rizik

vzniklých mimo ádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo

životního prost edí, a vedoucí k p erušení jejich p in.[4]

Likvida ní práce – innosti k odstran ní následk  zp sobených mimo ádnou událostí.[4]

Integrovaný záchranný systém – koordinovaný postup jeho složek p i p íprav  na

mimo ádné události a p i provád ní záchranných a likvida ních prací.[4]

Odsunová trasa – je trasa, která musí zohled ovat co nejjednodušší p íjezd a naprosto

plynulý odjezd. Celá trasa, p íjezd i odjezd vozidel, by m la být zajišt na P R.[2]

Obvazišt  – je to výrazn  ozna ené, ohrazené místo s jedním vstupem a jedním

výstupem, kam jsou p inášeni všichni rozt íd ní pacienti. Zde je jim poskytnuta pé e dle

pokyn  na HN visa ce. Obvazišt  nesmí být p íliš daleko od místa nešt stí, sou asn  však v

bezpe né vzdálenosti.[2]

Odsunové stanovišt  – je to místo, kde pov ená osoba organizuje odsun pacient  dle

naléhavosti. Sm rování je dokumentováno pomocí útržk  HN visa ek. Je to ást obvazišt .[2]

Lidské poz statky – mrtvé lidské t lo, jeho ásti nebo plod po potratu do poh bení,

pokud nejsou za podmínek stanovených zvláštním právním p edpisem použity pro pot eby

léka ské v dy, výzkumu nebo k výukovým ú el m a zpopeln ny ve spalovn  zdravotnického

za ízení podle zvláštního právního p edpisu.[6]

Lidské ostatky – lidské poz statky po poh bení.[6]

Repatriace - doprava osob zp t do jejich p vodní vlasti.
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4 D lení mimo ádných událostí
Mimo ádnou událost lze lenit podle n kolika hledisek. Mimo ádná událost je vymezena:

Druhem škodlivého p sobení

edm tem škodlivého p sobení

Rozsahem škodlivého p sobení na p edm t

Mimo ádná událost se d lí podle druhu škodlivého p sobení na:

írodní vlivy (naturální)

Civiliza ní vlivy (antropogenní)

Kombinované

Mimo ádná událost dle p sobení p írodních vliv  lze dále d lit. Detailn jší d lení je

zobrazeno na obrázku.

Obrázek 1 – D lení mimo ádné události dle p sobení p írodních vliv .
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Dále mimo ádné události d líme podle p sobení civiliza ních vliv . Detailn jší d lení je na

následujícím obrázku.

Obrázek 2 – D lení mimo ádných událostí dle p sobení antropogenních vliv .
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Dále existují mimo ádné události, které jsou kombinované. Jsou zp sobeny vlivy p írodními i

antropogenními. Detailn jší d lení je na obrázku.

Obrázek 3 - D lení mimo ádné události dle p sobení kombinovaných vliv .

Informace, které jsem použil pro sestavení obrázk , jsem získal z p ednášek Ing. Viléma

Adamce, Ph.D.

Mimo ádná událost je dále vymezena p edm tem p sobení. Mimo ádná událost má dopad

na životy, zdraví, majetek, životní prost edí a sociáln  ekonomické vztahy.

Mimo ádnou událost dále charakterizuje stupe  poplachu. P edur uje pot ebu sil a

prost edk  pro provád ní záchranných a likvida ních prací v závislosti na rozsahu a druhu

mimo ádné události a také na úrovni koordinace složek p i spole ném zásahu.
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5 ešení mimo ádných událostí v rámci eské republiky
Mimo ádnou událost v rámci R eší integrovaný záchranný systém. IZS se využije p i

íprav  na vznik mimo ádné události a také p i provád ní záchranných a likvida ních prací,

provád ných dv ma nebo více složkami IZS. IZS je koordinovaný postup základních a

ostatních složek.

Mezi základní složky IZS pat í:

Hasi ský záchranný sbor (HZS) R a jednotky požární ochrany za azené do plošného

pokrytí kraje jednotkami požární ochrany.[4]

Zdravotnická záchranná služba (ZZS).[4]

Policie R (P R).[4]

Mezi ostatní složky pat í:

Vy len né síly a prost edky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpe nostní sbory,

ostatní záchranné sbory, orgány ochrany ve ejného zdraví.[4]

Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, za ízení civilní ochrany, neziskové

organizace a sdružení ob an , která lze využít k záchranným a likvida ním pracím.[4]

Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytují p i záchranných a

likvida ních pracích plánovanou pomoc na vyžádání.[4]

Koordinace záchranných a likvida ních prací se odehrává na t ech úrovních:

Taktická – na míst  zásahu. Zde za záchranné a likvida ní práce odpovídá velitel

zásahu.[1]

Opera ní – tj. na úrovni opera ních st edisek základních složek IZS. Tato st ediska jsou

ízena v okresích, krajích i na Ministerstvu vnitra. St ediska zajiš ují obsluhu linek tís ového

volání a jsou pro každého ob ana místem, kde m že p ivolat pomoc v nouzi. Opera ní a

informa ní  st edisko  IZS  povolává  na  žádost  velitele  zásahu  ostatní  složky  IZS  dle

poplachového plánu IZS.[1]

Strategická – p edstavuje zapojení starosty obce s rozší enou p sobností, hejtmana nebo

Ministerstva vnitra do koordinace záchranných a likvida ních prací. Toto nastává když o

koordinaci požádá velitel zásahu a v p ípad  hejtmana a Ministerstva vnitra p i vyhlášení

zvláštního stupn  poplachu. Ke svému rozhodování pak jako poradní orgán využívají krizové

štáby. Ú elem strategické úrovn  p i koordinaci záchranných a likvida ních prací je zapojení

sil z prost edk  a oprávn ní v p sobnosti Ministerstva vnitra a ostatních ministerstev,

stanovení priorit záchranných a likvida ních prací, zabezpe ení materiálních a finan ních

podmínek pro innost složek a zajišt ní návaznosti záchranných a likvida ní prací.[1]
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i zdolávání mimo ádné události se vyhlašuje pat ný stupe  poplachu, který p edur uje

pot ebu sil a prost edk  pot ebných ke zdolání mimo ádné události. Mezi síly a prost edky

adíme personál, materiál a techniku.

Pot ebný stupe  poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo opera ní a

informa ní st edisko p i prvotním povolávání složek na místo zásahu. Opera ní a informa ní

st edisko m že vyhlásit stupe  poplachu pro ur ité území postižené mimo ádnou událostí,

pokud je na n m více jak jedno místo zásahu.
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6 Mimo ádné události s možností vzniku hromadných
úmrtí

i své bakalá ské práci se budu zabývat pouze mimo ádnými událostmi s hromadným

postižením osob. V této práci budu za hromadné postižení považovat zran ní nebo usmrcení

více jak 10 osob. Podle definice hromadného nešt stí z hlediska po tu ran ných je to událost,

i které je sou asn  zran no více jak 10 osob, z nichž alespo  jedna je v kritickém stavu.

Proto budu brát pouze události s více jak deseti zran nými osobami. Prioritou p i jakékoli

mimo ádné události by m la být ochrana zdraví, života a majetku osob. P i t chto

mimo ádných událostech pom r po tu zdravotník  a ran ných neumož uje zajistit

neodkladnou p ednemocni ní pé i všem ran ným sou asn .

i mimo ádných událostech mohou ú inky ohrožovat i záchraná e. Lze je podle ohrožení

záchraná  d lit na 3 druhy:

Mimo ádné události, u kterých podmínky zjišt né na míst  zásahu umož ují, aby

íd ní ran ných provád l personál ZZS p ímo na míst  zásahu, nebo v jeho blízkosti,

bez jakéhokoli ohrožení zdravotník . K t mto mimo ádným událostem pat í zejména

dopravní nehody.[3]

Mimo ádné události, p i kterých je nutné ran né osoby transportovat do bezpe né

vzdálenosti, tj. mimo dosah možných ú ink  mimo ádné události (nap . výbuch,

možné z ícení stavební konstrukce aj), které ohrožují na život i zdraví zasahující

složky i ran né. P i takovýchto mimo ádných událostech provádí t íd ní a transport

ran ných HZS a dále ran né p edává ZZS.[3]

Mimo ádné události, p i kterých je prokázána p ítomnost nebezpe ných látek, nap .

CBRN-E (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and high-yield Explosives,

tedy látky chemické, biologické, radioaktivní, jaderné a výbušné), které ohrožují na

život  a zdraví zasahující složky. Tyto složky musí používat odpovídající stupe

ochrany. Po omezení kontaminace a následné dekontaminaci ran ných jsou p edány

ZZS.[3]

Tyto mimo ádné události jsou charakteristické tím, že:

Zejména v po átku zásahu složek IZS je nedostatek sil a prost edk  pro zvládnutí

mimo ádné události. Tyto síly a prost edky budou v pr hu zásahu p ibývat.[3]

Pro úsp šné zvládnutí mimo ádné události je d ležitá první hodina innosti.

Vyvolávají zájem sd lovacích prost edk , ve ejnosti a zejména p íbuzných i

poz stalých postižených osob. Proto je nutné vy lenit i místo pro styk s ve ejností.[3]



17

7 innosti provád né na míst  zásahu v rámci IZS
i ešení mimo ádné události je nutné soust edit a vhodn  organizovat dostate né

množství sil a prost edk  složek IZS. Prioritou je záchrana a ochrana osob. P i ešení

mimo ádné události se využívá taktického postupu, který je ozna ován “JPSVT“.

J = Jišt ní záchraná

P = P ístup – omezení ší ení ú ink  mimo ádné události

S = Stabilizace zdravotního stavu ran ných, t íd ní ran ných

V = Vyprošt ní ran ných

T = Transport ran ných

innosti provád né p i realizaci taktického postupu se mohou prolínat a jednotlivé fáze

lze provád t sou asn . V n kterých p ípadech by bylo vhodné vyprošt ní osob provád t p ed

jejich stabilizací, aby škodlivé p sobení na zdraví a život ran ných bylo co nejmenší. Jišt ní

záchraná  je jednou z nejd ležit jších inností, protože ran ný záchraná  = žádný záchraná .

7.1 Omezení škodlivých ú ink  mimo ádné události

Jedná se hlavn  o ochranu obyvatelstva, aby ú inky mimo ádné události na zdraví a

životy osob byly minimální.

7.2 Minimalizace ztrát na životech a zdravotních následcích u ran ných

osob

Tohoto lze dosáhnout poskytnutím v asné a odpovídající první pomoci, neodkladné

ednemocni ní pé e a zkrácení doby transportu z místa události do nemocni ní pé e. Pokud

je to možné, provádí t íd ní ran ných zdravotnický personál. Pokud není po et

zdravotnického personálu dostate ný nebo nedovolují-li jiné okolnosti nasazení

zdravotnického personálu p ímo na míst  zásahu (ohrožení na životech a zdraví záchraná ),

provádí t íd ní ran ných HZS pomocí metody START (Snadné T íd ní A Rychlá Terapie).

Tato metoda ovšem nem že nahradit léka ské t íd ní, proto se jedná jen o pouhé p edt íd ní

ed léka ským. Jedná se o ur ení priority pro transport léka ské pé e. Tato metoda je

popsána v kapitole 9, Metoda START.

7.3 Vyhledání zem elých

Postup p i nálezu mrtvé osoby stanovuje právní p edpis [7]. Pokud na míst  zásahu dojde

k nálezu mrtvé osoby, je pot eba o tom informovat opera ní a informa ní st edisko, které

ivolá na místo zásahu léka e. Tento léka  provede ohledání t la a vyplní List o prohlídce
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mrtvého a v n m uvede, zda je nutno provést pitvu. Pokud léka  na ídí pitvu, zabezpe uje

evezení do zdravotnického za ízení, kde bude pitva provedena. Opera ní a informa ní

st edisko uv domí policii, která provede ohledání místa nálezu a zajistí kriminalistické stopy.

i rozsáhlých mimo ádných událostech, na které se v práci zam uji, již informování policie

es opera ní a informa ní st edisko není nutné, protože se s p ítomností policie na míst

zásahu po ítá.

7.4 Vytvo ení podmínek k identifikaci zem elých osob

„Prohlásit osobu za mrtvou“ m že pouze léka . Pro pot eby vyšet ování orgán inných

v trestním ízení, pokud jsou sou ástí vyšet ování, nebo pro pot eby soudního léka ství, je

nutné ponechat ásti t l nebo zem elé osoby na míst  nálezu až do skon ení vyšet ování.

U mimo ádných událostí, p i kterých dojde ke zran ní stovek osob, nelze zajistit odsun

všech ran ných z místa mimo ádné události zárove i v krátkém ase. Zde je možné se také

zamyslet nad tím, zda ponechání usmrcených osob na míst  nálezu nebude mít dopad na

psychický stav ran ných. P i takovémto po tu ran ných, kdy opravdu nejde zajistit rychlý

transport ran ných z místa mimo ádné události, by bylo vhodn jší sou asn  s transportem

ran ných provád t i p emíst ní usmrcených osob na úložišt  mrtvých.

7.4.1 Skupina pro transport zem elých a návrh innosti

Tato skupina by provád la transport zem elých z místa nálezu na místo pro shromážd ní

zem elých. Skupina by provedla p ed p emíst ním vyfotografování usmrcené osoby na míst

nálezu a toto místo ozna ila. Je možné po ídit i videozáznam místa nálezu. Je nutno lidské

poz statky ozna it identifika ním údajem (štítek s íselným kódem aj.), který bude dále

sloužit pro zjišt ní totožnosti. Dále je t eba alespo  zevrubný popis lidských poz statk , který

bude sloužit p i identifikaci. Jde o uvedení charakteristických údaj , jako je výška, váha,

pohlaví aj. Pomoci mohou také specifické údaje, jako nap . oble ení, nep ítomnost ástí t la

(pokud nebyly zp sobeny nehodou), piercing, tetování aj.

innost této skupiny bude koordinovat velitel zásahu, který by v p ípad  pot eby povolal

na místo zásahu DVI tým, který by pracoval ve spolupráci se skupinou pro transport

zem elých.

7.4.2 Návrh na složení skupiny

Ve vedení skupiny by m l být léka  ze soudního léka ství nebo patolog. Je t eba zjistit,

zda za smrt osoby m že mimo ádná událost nebo jiná skute nost, kterou je t eba prošet it

policií. P i nejasnosti v úmrtí se provádí pitva, která objasní p inu úmrtí.



19

Dále je to technik Policie eské republiky, který provede zajišt ní kriminalistických stop

a zdokumentuje místo nálezu.

Dále pak p íslušníci policie, pracovníci soudního léka ství nebo dobrovolníci pro transport

zem elých na místo shromaždišt  zem elých.

7.4.3 Návrh na za len ní skupiny pro transport zem elých

Obrázek 4 - Návrh na za len ní skupiny pro transport zem elých

Obrázek 4 - Návrh na za len ní skupiny pro transport zem elých zobrazuje za len ní skupiny

pro transport zem elých, která by pracovala po skupin  vyhledávací a soub žn  se skupinou

záchrannou. Viz o t chto skupinách v kapitole 7.3.1

7.5 Uchování t l na míst  zásahu

S lidskými poz statky a s lidskými ostatky musí být zacházeno d stojn  a tak, aby

nedošlo k ohrožení ve ejného zdraví nebo ve ejného po ádku.[6]

Pokud nelze lidské poz statky transportovat z místa mimo ádné události, nap . pro

nedostate né kapacity vhodných skladovacích prostor, do doby rozkladu, pak je nutno zajistit

jiné vhodné skladovací prostory, které budou chlazeny. M že se jednat o transportní boxy aj.

Na tuto skute nost je t eba brát ohled p i teplotách nad bodem mrazu.V zim  se o chlazení

lidských poz statk  postará p íroda, alespo  do doby, než se uvolní místa ve vhodných

skladovacích prostorách. Je nutno zajistit také zabezpe ení lidských poz statk , aby nedošlo

ke zcizení odnímatelných lidských protéz.



20

7.6 Zachování stop a d kaz  pro objasn ní p in mimo ádné události

i mimo ádných událostech s v tším po tem ran ných nebo usmrcených osob budou

vždy následn  provád na r zná inspek ní vyšet ování. Jedná se nap . o:

Specializované orgány zjiš ující p iny leteckých, drážních, dopravních nehod

Inspekce dodržování bezpe nosti práce

Zjiš ování p in požáru

Na zachování stop a d kaz  je t eba brát ohled i p i provád ní záchranných a likvida ních

prácí a již od po átku provád ní t chto prací je t eba dokumentovat místo zásahu. Jedná se o

dokumentaci zejména fotografickou, ale i po izování videozáznam  nebo jiných

audiovizuálních záznam . V p ípad  mimo ádné události s velkým po tem ob tí je t eba na

místo zásahu povolat experty ze soudního léka ství.[3]

7.7 Práce se sd lovacími prost edky a ve ejností

i mimo ádné události takového rozsahu je t eba vždy po ítat se zájmem médií a

ve ejnosti. Tlak sd lovacích prost edk  na složky IZS s asem roste. Proto je vhodné, aby

poskytování informací p evzal tiskový mluv í. Bylo by vhodné na míst  zásahu vytvo it

centrum pro podávání informací a také ur it odpov dnou osobu, která by ve ejnosti a

sd lovacím prost edk m podávala informace.[3]

Je také nutné kontaktovat p íbuzné ran ných nebo usmrcených osob a sd lit jim pot ebné

informace.

7.8 Zajišt ní psychologické pé e

Psychologická pomoc je p i takovýchto událostech velmi pot ebná. Lidé, kte í jsou

takovouto událostí postiženi, mají strach, rozvíjí se u nich stres a je nutné jim v novat

pozornost. Strach a stres se ovšem nemusí projevit pouze u ob tí, ale m že postihnout i

íslušníky zasahujících složek IZS a p íbuzné ob tí. I z tohoto d vodu je ú ast

psychologického týmu u t chto událostí velmi d ležitá.

U ob tí, p íslušník  zasahujících složek i p íbuzných ob tí je velká pravd podobnost

vzniku posttraumatické stresové poruchy. Tato porucha se m že projevit i týdny po prožití

traumatu a tyto osoby je nutné z psychologického hlediska sledovat.
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8 ízení a organizace místa zásahu
innost složek IZS na míst  zásahu ídí velitel zásahu. Pokud zvláštní právní p edpis

nestanoví jinak, je velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany nebo funkcioná  HZS

s právem p ednostního velení.[4] Druh mimo ádné události rozhoduje o tom, kdo je velitelem

zásahu v p ípad , že je pro konkrétní mimo ádnou událost legislativn  stanoveno, kdo ídí

záchranné a likvida ní práce na míst  zásahu. Práva a povinnosti velitele zásahu jsou

stanovena v §26 [10] a v §19 [4]

Velitel zásahu a OPIS vyhlašuje p íslušný stupe  poplachu pro mimo ádnou událost.

Rozsah mimo ádné události s hromadným postižením odpovídá t etímu nebo tvrtému

(zvláštnímu) stupni poplachu. U t etího stupn  bývá z ízen štáb velitele zásahu a u tvrtého do

ízení vstupuje hejtman nebo starosta obce s rozší enou p sobností.

etí stupe  poplachu se vyhlašuje, když:

Mimo ádná událost ohrožuje více jak 100 a nejvýše 1000 osob.[1]

ást obce, areálu podniku, soupravy železni ní p epravy atd.[1]

Území do 1 km2.[1]

Záchranné a likvida ní práce provádí základní i ostatní složky IZS a používají se síly a

prost edky z jiných kraj .[1]

Složky IZS je nutné p i spole ném zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci

štábu velitele zásahu.[1]

tvrtý (zvláštní) stupe  poplachu se vyhlašuje, když:

Mimo ádná událost ohrožuje více jak 1000 osob.[1]

Území nad 1 km2.[1]

Záchranné a likvida ní práce zajiš ují základní a ostatní složky IZS, využívá se sil a

prost edk  z jiných kraj , pop ípad  se využívá Armády R nebo zahrani ní

pomoci.[1]

Složky IZS p i spole ném zásahu je nutné koordinovat velitelem zásahu za pomoci

štábu velitele zásahu a místo zásahu se rozd lí na sektory a úseky.[1]

Pop ípad  spole ný zásah složek IZS vyžaduje koordinaci hejtmanem kraje

(strategická úrove ).[1]

Vyhlášení zvláštního stupn  poplachu poplachového plánu kraje oznamuje opera ní a

informa ní st edisko kraje hejtmanovi. Stejným zp sobem nebo na základ  rozhodnutí

velitele zásahu se vyhlášení zvláštního stupn  poplachu poplachového plánu kraje oznamuje

starostovi doty né obce s rozší enou p sobností.[11]
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8.1 ízení zásahu

U t chto mimo ádných událostí se p edpokládá, že místo zásahu bude rozlehlé. Velitel

zásahu m že pro zlepšení organizace na míst  zásahu toto místo rozd lit na sektory a úseky.

Sektor m a úsek m budou velet velitel sektoru a velitel úseku, kte í budou pod ízeni veliteli

zásahu. Pro koordinaci sil a prost edk  m že velitel zásahu z ídit štáb velitele zásahu. Štáb

velitele zásahu a jeho složení popisuji v kapitole 8.2

Obrázek 5 - ízení zásahu

8.2 Štáb velitele zásahu

Štáb velitele zásahu je využíván p i koordinaci složek IZS a p ipravuje rozhodnutí pro

velitele zásahu. Složení štábu:

Ná elník štábu odpovídá za innost štábu. Navrhuje veliteli zásahu složení štábu,

zastupuje velitele zásahu po dobu nep ítomnosti a zajiš uje styk s ve ejností na míst

zásahu.[1]

len štábu pro spojení zabezpe uje koordinaci spojení na míst  zásahu mezi

jednotkami a složkami IZS a spojení složek IZS s p íslušným opera ním

st ediskem.[1]
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len štábu pro týl organizuje materiální zabezpe ení jednotek, pé i o hasi e a osoby

vyzvané k poskytnutí pomoci, evidenci výdaj  a náklad .[1]

len štábu pro analýzu situace na míst  zásahu provádí analýzu situace a

ipravuje rozhodnutí pro velitele zásahu.[1]

len štábu pro nasazení sil a prost edk  organizuje sou innost jednotek a složek

IZS na míst  zásahu a jejich evidenci.[1]

Stanovišt  štábu ur uje velitel zásahu obvykle v míst  velitelského stanovišt . Toto

stanovišt  musí být zabezpe eno proti neoprávn nému vstupu nepovolaných osob a p ed

vlivem nep íznivých klimatických podmínek. Musí být zajišt n náhradní mobilní zdroj el.

energie a prost edky, které jsou nutné pro odstran ní závady na za ízeních, která pro svou

innost štáb využívá. lenové štábu musí být podle zvláštního právního p edpisu ozna eni.[1]

8.3 Rozd lení sil a prost edk  na míst  zásahu

Síly a prost edky pot ebné pro zásah jsou zpravidla na míst  zásahu rozd leny do sektor .

Tyto sektory jsou:

Vyhledávání a záchrany.[3]

Zdravotnické pomoci.[3]

8.3.1 Sektor vyhledávání a záchrany

Velitelem sektoru vyhledávání a záchrany je p íslušník HZS R. V tomto sektoru se

organizuje vyhledávání osob v troskách a jejich následné vyprošt ní. Dále jsou zde provád ny

innosti, které sm ují k omezení pop ípad , odstran ní rizik, která mohou p sobit na

záchraná e i na zachra ované osoby. Mezi tyto innosti pat í hašení požáru, chlazení trosek

budov, vyhledávání nebezpe ných látek, p edm  a jejich následné zabezpe ení. Sektor lze

dále rozd lit na úseky, aby byla zajišt na systemati nost prohledávání místa mimo ádné

události. Záchraná i se dále organizují do skupin pro efektivitu záchranných prací. Zpravidla

se d lí do t chto skupin:

Vyhledávací – provádí innosti sm ující k nalezení postižených osob. Provádí i

íd ní ran ných a postižené osoby schopné samostatného pohybu odvedou na místo

pro shromážd ní ran ných. Tuto innost provádí záchraná i ze ZZS pokud je to

možné, tj. nehrozí jim žádné nebezpe í. V p ípad  ohrožení záchraná  provádí tuto

innost hasi i s použitím metody START. Sou ástí této skupiny mohou být i zástupci

Policie R, pokud policie pot ebuje v t místo nálezu ob tí, a také hasi i.

Záchranná – provádí innosti sm ující k záchran  postižených osob neschopných

samostatného pohybu, v etn  vyprošt ní a transportu na místo pro shromážd ní
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ran ných. V této skupin  mohou být záchraná i, hasi i, policie, ale také ran ní s t etí

prioritou podle t íd ní ran ných.

Jistící – jistí (chrání) vyhledávácí a záchranné skupiny p ed možnými nebezpe ími,

která je mohou ohrozit p i provád ní záchranných prací. Jsou to nap . sesuvy trosek

budov, automobil , p ípadné hašení požáru. Nebo jsou tyto skupiny v pohotovosti,

aby v p ípad  vzniku takovéhoto ohrožení mohly zasáhnout.

Skupina pro transport zem elých – tato skupina by byla za len na do sektoru

vyhledávání a záchrany, jak je zobrazeno v kapitole 7.4.3 - Obrázek 4 - Návrh na

za len ní skupiny pro transport zem elých.

8.3.2 Sektor zdravotnické pomoci

Velitelem tohoto sektoru je zpravidla vedoucí léka  zásahu. Má na starosti léka ské t íd ní

ran ných na míst  pro shromážd ní a t íd ní ran ných a podle priorit transport ran ných do

zdravotnického za ízení. Místo pro shromážd ní ran ných má ásti pro poskytnutí

ednemocni ního ošet ení, pro nakládání ran ných apod. Toto místo musí být umíst no

mimo dosah ú ink  mimo ádné události (zplodiny ho ení, ší ení nebezpe ných látek), ale

zárove  tak, aby p ekonávaná vzdálenost mezi místem nálezu osob a místem pro shromážd ní

a t íd ní ran ných byla co nejmenší.

Obrázek 6 - D lení sil a prost edk  na míst  zásahu

Obrázek 6 - D lení sil a prost edk  na míst  zásahu zobrazuje d lení sil a prost edk ,

které na míst  zásahu zasahují, na sektory vyhledávací a záchrany a sektor zdravotnické

pomoci, jak je uvedeno výše.
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Zásah složek IZS je možné ukon it až po skon ení záchranných prací a místo je p edáno

orgán m zjiš ujícím p iny vzniku, vlastníkovi aj). Expertízy, pitvy, technické prohlídky a

jiné jsou vedeny mimo vlastní zásah.
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Obrázek 7 - Stanovišt  pro shromážd ní ran ných a organizace na míst  zásahu. Podklad - [3]
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Obrázek 7 - Stanovišt  pro shromážd ní ran ných a organizace na míst  zásahu zobrazuje

schéma p i jednoduchých podmínkách (železni ní nehoda). P i mimo ádných událostech

s únikem nebezpe né látky nebo s látkami CBRNE, kdy hrozí p ímé ohrožení nebo

kontaminace t mito látkami, jsou podmínky zásahu složit jší. Je t eba zabezpe it nap . jímání

chto látek z eky, zabezpe it kanalizaci p ed vniknutím látek do kanalizace ucpávkami, nebo

ídit dekontamina ní stanovišt  pro záchraná e i ran né osoby.

Zajišt ní celé oblasti proti vstupu nepovolaných osob provádí Policie R, která na

pozemních komunikacích vedoucích k místu zásahu umístí uzáv ry. Na místo zásahu budou

vpušt ni p íslušníci složek IZS pot ební ke zvládnutí mimo ádné události. Dále budou na

místo zásahu vpušt ni experti, kte í byli povoláni na pomoc p i zvládnutí mimo ádné události.
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9 Metoda START

9.1 T íd ní ran ných (triage)

Provádí se u mimo ádných událostí s velkým po tem ran ných nebo usmrcených osob,

kdy po et postižených p ekro í možnosti léka ského t íd ní p ímo v terénu. Je zde velký

nepom r mezi po tem postižených a po tem ob tí. Toto t íd ní dle metody START se

provádí také tam, kde jsou postiženi nep ístupní bez speciálního vybavení. Prioritou v t chto

ípadech je, aby se k léka skému t íd ní a ošet ení dostaly osoby s nejzávažn jším

poran ním. P ednostn  jsou p inášeni pacienti s první prioritou, tj. ervenou barvou, kdy

selhávají životní funkce. Dále jsou to pacienti s druhou prioritou, tj. žlutou barvou, kdy

nejsou pacienti schopni samostatného pohybu. Nakonec jsou p ivád ni pacienti, kte í mají

etí prioritu, tj. zelenou barvu, kdy jsou pacienti sob sta ní. U t chto pacient  je možnost

výpomoci na míst  pro shromaž ování ran ných. Tato innost je dobrá i pro psychický stav

pacient  s t etí prioritou. Na míst  nálezu jsou ponecháni pacienti ozna ení ernou barvou.

Tito nejeví známky životních funkcí.

Pro ur ení priority metodou START je nutné d kladné proškolení ur ených pracovník .

Tito pracovníci pak pacienty ozna ují barevnými štítky dle priorit podle metody START.

HZS Jihomoravského kraje se p ipravuje na p echod od štítk  k barevným reflexním

náramk m.

9.2 T ídící skupina

Pro uplatn ní metody START je t eba ur it t ídící skupinu, zpravidla o minimálním po tu

3 osob, která je sou ástí vyhledávací skupiny. Ideální je, pokud m že být lenem t ídící

skupiny zdravotník nebo jiná osoba se zdravotnickou kvalifikací.

9.3 Stanovišt  pro shromážd ní a t íd ní ran ných

Toto stanovišt  se z izuje vždy p i takovýchto mimo ádných událostech. Je t eba získat

ehled a stálou kontrolu nad velkým množstvím pacient , zajistit pot ebnou dostupnost

zdravotnického materiálu a techniky k jejich ošet ení. Stanovišt  se umis uje mimo dosah

ink  mimo ádné události. P i vstupu na shromaždišt  probíhá též léka ské t íd ní pacient ,

jejichž po adí bylo ur eno metodou START. Provádí se zde ošet ení pacient  dle výsledk

léka ského t íd ní. Na výstupu shromážd ní a t íd ní ran ných nebo v jeho blízkosti se z izuje

odsunové stanovišt . Toto stanovišt  se z izuje tak, aby byla zajišt na plynulá nakládka

pacient  a jejich transport sanitními vozy do cílových zdravotnických za ízení. P i z ízení
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odsunového stanovišt  je t eba dbát na to, aby zde byl dostatek prostoru pro odstavení

sanitních voz . P i p inášení ran ných do sanitních voz  je využíváno i ostatních složek IZS.

9.4 Transport ran ných

Na transport je nutné zapojit další skupinu. Používají se nosítka ze zásahových vozidel a

na okraji nebezpe né zóny jsou ran ní p edáváni k dalšímu transportu. Zde se nosítka vym ní

a lenové transportní skupiny se vracejí do nebezpe né zóny s nosítky od ZZS. Nedochází

k p ekládání ran ných. Na nosítkách, na která byli naloženi, jsou ran ní transportováni až na

ídící stanovišt . K transportu ran ných mimo nebezpe nou zónu lze využít i další síly a

prost edky, jako Policii R, Armádu R, ervený k íž, dobrovolníky aj.

9.5 Barevné t ídící pásky

Jsou ur eny vyhledávacím skupinám, které jsou tvo eny p íslušníky z ad HZS, pokud

není možnost, aby tyto skupiny byly tvo eny p íslušníky ZZS. Slouží pro rychlé ozna ení

ran ných p i využití metody START a k ur ení priority pro odsun k léka skému t íd ní a

ošet ení. HZS Jihomoravského kraje v sou asné dob  používá barevné štítky, ale chystá se

echod na reflexní pásky, které se budou upev ovat na ob ti.

9.6 Identifika ní a t ídící karta

Používá se p i léka ském t íd ní pacient  u hromadného nešt stí. Obsahuje ást t ídící, ve

které je ur ena priorita ošet ení a priorita odsunu pacienta. Dále ást ošet ovací, která

obsahuje informace o provedených lé ebných opat eních. Slouží pro práci zdravotník  na

shromaždišti, p i odsunu a slouží také jako vstupní dokumentace p i p ijetí do zdravotnického

za ízení. Tato identifika ní karta musí být zhotovena tak, aby vyhovovala vyhlášce[12].

Zpravidla se upev uje na krk nebo kon etinu ran ného.

Identifika ní a t ídící kartu obdrží i zem elí. Na kart  bude ovšem uveden jenom as

nálezu a ozna ení ernou barvou. T lo se ponechá na míst  nálezu. Je d ležité, aby i zem elí

byli ozna eni. Takto je hned patrné, že t lo prošlo t ídícím procesem a není t eba jej dále

prohlížet. Tato identifika ní a t ídící karta m že být sejmuta, až je t lo p eneseno na

shromaždišt  zem elých a v nují se mu soudní léka i a vyšet ovatelé.

Požadavky, které vyplývají z právního p edpisu [12] jsou uvedeny dále. Identifika ní a

ídící karta obsahuje:

Jedine né registra ní íslo pacienta (kombinace písmene ozna ujícího kraj a po adové

íslo karty).

Stupe  naléhavosti ošet ení pacienta.
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as vyt íd ní pacienta.

Pracovní diagnózu.

as p edání pacienta odsunovému prost edku.

Druh transportu v návaznosti na složení výjezdové skupiny.

Stav životn  d ležitých funkcí a graficky znázorn ná lokalizace poran ní.

Záznam lé by - podané lé ebné p ípravky, pop ípad  provedení dekontaminace.

Stupe  naléhavosti odsunu.

Identifika ní a t ídící karta se p edává ve zdravotnickém za ízení p i p evozu pacienta.

Vzor identifika ní a t ídící karty je v p íloze . 1.

9.7 Vedoucí léka  zásahu

Léka  zodpovídá za innost ZZS p i t chto mimo ádných událostech. Odpovídá za

léka ské t íd ní, ošet ení i odsun ran ných do cílových zdravotnických za ízení. P i své práci

spolupracuje s velitelem zásahu a s veliteli ostatních složek IZS. S nimi rozhoduje o umíst ní

stanovišt  pro shromážd ní a t íd ní ran ných a o odsunové trase. V p ípad  pot eby žádá o

výpomoc pro innosti ZZS.
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Obrázek 8 - Metoda START

Tep – m í se na kr ní tepn  nebo na vnit ní stran  záp stí stiskem t í prst .

Kapilární pln ní – hodnotí se úrove  prokrvení l žka. Stiskne se nehet ran ného a tím

dojde k jeho zb lání. Po uvoln ní stisku dojde k op tovnému z ervenání a hodnotí se doba

mezi  zb láním  a  z ervenáním.  Pokud  je  tato  doba  delší  než  2  sekundy,  znamená  to,  že

dochází k nedostate nému prokrvení kon etin v d sledku nap . vnit ního krvácení, krvácení

ze zlomenin nebo rozvíjející se šok.

domí – hodnotí se reakce na slovní nebo bolestivý podn t.

Polohování – pokud je ran ný p i v domí, tak jej musíme uložit do takové polohy , která

je nejvhodn jší vzhledem k charakteru postižení a zabrání dušení, p ípadn  jiným, život

ohrožujícím stav m. Tento výkon má zabránit udušení (zapadlým jazykem, zvratky), omezit



32

rozvoj šoku, p ípadn  zlepšit dýchání nebo ulevit bolesti (protišoková poloha, poloha p i

poran ní hrudníku, mozkolebe ním poran ní, autotransfuzní atd.).

Ran né polohujeme dle jejich stavu:

Bezv domí – do stabilizované polohy.

i v domí – uložíme do polohy, která je nejvhodn jší pro charakter zran ní.

9.8 Podrobnosti k metod  START

Vedoucí t ídící skupiny se v nuje pouze t íd ní ran ných a každého, kdo projde t íd ním,

ozna í barevnou visa kou nebo páskem apod. Ostatní lenové této skupiny provád jí první

pomoc, která spo ívá v zastavení krvácení, nebo polohování a p ípravu na transport na

shromaždišt  ran ných.

Nejprve vedoucí t ídící skupiny provede ozna ení lidí s t etí prioritou odsunu, tj.

zelenou barvou:

o Vedoucí skupiny osloví všechny ran né nap . „Všichni, kdo m  slyší a mohou

chodit, a  p ijdou ke mn !“

o Odejdou sami nebo v doprovodu na shromaždišt  ran ných.1

Pak vedoucí ran né t ídí p i nálezu. Ozna ení ernou barvou znamená, že ran ní jsou

mrtví nebo mají poran ní neslu itelná se životem. Tito se ozna í, a pokud to

podmínky dovolí, nechají se na míst  nálezu.

Ran ní ozna ení první prioritou, tj. ervenou barvou, jsou v kritickém stavu. Provede

se zhodnocení stavu na základ  schématu a ozna ení ervenou barvou. Tito ran ní

mohou p ežít pouze tehdy, dostanou-li první pomoc v co nejkratším ase (zastavení

krvácení, uvoln ní dýchacích cest atd.).

Ran ní ozna ení druhou prioritou, tj. žlutou barvou, nejsou v kritickém stavu. Provede

se zhodnocení stavu na základ  schématu. Jsou stabilní v krevním ob hu a dechu.

Jejich p ežití je velmi reálné, pokud se jim dostane ošet ení do 1 hodiny.

i úniku nebezpe né látky m že být omezena kontrola stavu a prokrvení ran ných.

vodem jsou rukavice, ochranné obleky a masky, které se p i tomto druhu zásahu používají.

i t chto mimo ádných událostech se provede ozna ení ran ných t etí prioritou, tj. zelenou

1 Ran ní s t etí prioritou mají snahu vracet se zp t. D vodem mohou být cennosti, které na míst  nechali nebo

íbuzní atd. v mezních p ípadech a pouze na vlastní žádost je možnost je nechat pod dohledem provád t první

pomoc. Toto platí pouze, pokud to podmínky na míst  zásahu dovolí. Je nutné ran né s t etí prioritou odsunu

sledovat, protože u nich hrozí zhoršení zdravotního stavu v d sledku nap . vnit ního krvácení nebo rozvoje šoku

atd..



33

barvou a poté se všichni ran ní transportují na okraj nebezpe né zóny. P i transportu se

provádí zhodnocení stavu na základ  vizuálního poškození. Na okraji nebezpe né zóny je

provedena jejich p ípadná dekontaminace. P i dekontaminaci se provádí podrobn jší

zhodnocení stavu, pop ípad  první pomoc.
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10  Úkoly složek IZS
V kapitole innosti provád né na míst  zásahu v rámci IZS jsem popsal innosti, které je

nutno provést pro zvládnutí mimo ádné události. Zde popíši innosti, provád né jednotlivými

složkami IZS, p i zvládání mimo ádné události.

10.1  Úkoly jednotek požární ochrany

Jednotky požární ochrany p ijížd jí na místo mimo ádné události první, spole  se ZZS.

Hlavní prioritou je ochrana zdraví a života postižených. Pokud zvláštní právní p edpis

nestanoví pro konkrétní druh mimo ádné události jiného velitele, p ebírá vedení zásahu velitel

jednotky požární ochrany, která na místo p ijela jako první. Pokud na místo zásahu p ijede

íslušník HZS, který má právo p ednostního vedení, m že p evzít vedení zásahu.

Velitel zásahu roz lení místo zásahu na sektory vyhledávací a záchrany. Pokud to situace

vyžaduje, požádá OPIS IZS kraje o vyhlášení t etího, pop ípad  zvláštního stupn . Velitel

zásahu nechá z ídit štáb velitele zásahu a úzce spolupracuje s vedoucím léka em. Pokud

vedoucí léka  požádá o pomoc p i transportu ran ných, velitel zásahu ur í síly a prost edky,

které budou použity. P i zjišt ní nebezpe ných látek a kontaminace osob je t eba provést

dekontaminaci ran ných a techniky.

Dále je t eba provád t úkony sm ující k zamezení ší ení ú ink  mimo ádné události, jde

zejména o uhašení požár , zamezení úniku nebezpe ných látek aj. Zahájit soub žné innosti

na záchranu ran ných. Pokud není možný pohyb záchraná  v nebezpe né zón  bez

ochranných oblek  a jiných ochranných prost edk , provádí se t íd ní ran ných podle metody

START.

Velmi d ležité je zabezpe ení spojení se zasahujícími složkami. Pokud je to nutné, je

možnost z ízení informa ního centra. Toto centrum vyt ídí dotazy podle druhu a p epojí

tazatele na další kompetentní stanovišt . Pokud jde o neoprávn ný dotaz, pak tento dotaz

ignoruje.

i takovýchto mimo ádných událostech a dlouhotrvajících zásazích je možnost vzniku

stresové poruchy. Z tohoto d vodu je možné p ivolat psychology, kte í zabezpe í

psychologickou pomoc pro ran né i záchraná e.
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Obrázek 9 - Diagram inností na míst  zásahu
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10.2  Úkoly Policie eské republiky

Úkoly Policie R jsou stanoveny v zákon  o Policii R [7] . Za spln ní úkol  Policie R

odpovídá vedoucí útvaru z ízeného v rámci krajského editelství. Do jeho p íchodu a p evzetí

velení je velitelem policista, který se na místo zásahu dostavil jako první.

Nejprve je t eba p ijmout opat ení k uzav ení prostoru a regulaci dopravy v míst  zásahu.

Tímto se p edejde u automobilových nehod vzniku sekundárních následk . Uzav ením

prostoru se p edejde tomu, aby se na místo zásahu dostaly osoby, jejichž p ítomnost na míst

zásahu není nutná a mohla by komplikovat provád ní úkol  zasahujících složek IZS. Policie

eviduje postižené osoby, které samovoln  opoušt jí místo zásahu. Eviduje také osoby, které

jsou dekontaminovány, ošet ovány a evakuovány. Všechny tyto seznamy osob konzultuje s

velitelem zásahu a vedoucím léka em zásahu.

Je vhodné, aby policista byl lenem vyhledávací skupiny a zaznamenával místo nálezu

jednotlivých ob tí. Toto místo zaznamenává na plánek místa zásahu, plánek míst v autobuse

apod. Nalezeným ran ným p id luje registra ní íslo podle t ídící karty.

Policie R zajiš uje bezpe nost na míst  zásahu a eší p ípadné konflikty. Je t eba také

zajistit místo zásahu proti krádeži osobních v cí ran ných. Ran ní t etí priority odsunu, kte í

jsou sob sta ní, mají tendenci vracet se místo jejich nálezu pro osobní v ci. Tomuto je t eba

zabránit, aby nedošlo k jejich dalšímu zran ní. Dále je t eba zajistit dohled nad místem pro

shromážd ní mrtvých a skladem se zdravotnickým materiálem.

Po skon ení zásahu následuje vyšet ování p in mimo ádné události. Toto vyšet ování je

vedeno orgány innými v trestním ízení, jako je soud, státní zástupce a policejní orgán.

Prvotní úkony na míst  zásahu provádí zpravidla policejní orgán. Podle druhu mimo ádné

události jsou úkony k objasn ní p in mimo ádné události vedeny ve spolupráci s dalšími

subjekty. T mito subjekty mohou být: komise ÚZPLN (Ústav pro zjiš ování leteckých

nehod), zajiš ovatelé p in požáru HZS, orgány drážní inspekce, orgány dozoru nad

bezpe ností práce aj.
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Prvotními úkony na míst  zásahu jsou zjišt ní situace na míst  zásahu, provedení ohledání

místa a zajišt ní kriminalistických stop2, které mohou vést k objasn ní p in mimo ádné

události.

Kriminalistickou stopou na míst  mimo ádné události m že být každá zm na, ke které

došlo na míst  v souvislosti s mimo ádnou událostí. Nositelem d ležité informace a

kriminalistické stopy mohou být i t la ob tí a ran ných osob.

10.3  Úkoly zdravotnické záchranné služby

Úkoly zdravotnické záchranné služby jsou dány právním p edpisem [13]. První posádka

na míst  zásahu mimo ádné události zhodnotí situaci a pokud je to nutné, rozhodne o spušt ní

traumatologického plánu ZZS. Pokud k tomu dojde, ídí se innost ZZS tímto plánem.

První posádka na míst  zásahu po zhodnocení situace za ne s t íd ním ran ných pokud

tomu nebrání žádné skute nosti, které by záchraná e ohrožovaly. Pacienti jsou t íd ni do

skupin I, IIa, IIb, III a IV.

Tabulka 1 – Kategorie t íd ní ran ných

I nutnost urgentního terapeutického zásahu (resuscitace základních životních funkcí)

IIa p ednostní transfer (vnit ní krvácení)

IIb transport ihned po pacientech II  a (stav po resuscitaci, po ošet ení s p edpokladem

progrese)

III po ošet ení bez p edpokladu progrese

IV sob sta ní, jen drobná poran ní (zapojit do akce)

Vedení zdravotnické ásti v p ednemocni ní fázi má p edem ur ený léka  – vedoucí léka .

Vedoucí léka  se podle pot eby stává i lenem štábu velitele zásahu. Podle pot eby a po tu

zran ných se rozhodne o velikosti, zp sobu len ní, po tu vstup  a vybavení stanovišt  pro

shromážd ní, ošet ení a p et íd ní ran ných. Shromaždišt  musí být umíst no tak, aby

vzdálenost pro transport ran ných byla co nejmenší, ale zárove  bylo shromaždišt  mimo

dosah ú ink  mimo ádné události.

2 Kriminalistická stopa je zm na v materiálním prost edí nebo v domí lov ka, která souvisí s vyšet ovanou

událostí p inn , místn , nebo asov ; obsahuje kriminalisticky nebo trestn  relevantní informaci, která je

zjistitelná a informa  využitelná dostupnými v deckotechnickými a trestn procesními prost edky, metodami a

postupy.
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Vedoucí léka  se stará také o transport do zdravotnických za ízení. Vedoucí léka

rozhodne, do kterého zdravotnického za ízení budou pacienti p eváženi. Pacienti mohou být

transportováni spolu. Jedna sanitka m že transportovat spolu jednoho pacienta ze skupiny IIb

a jednoho ze skupiny III. Pro transport ran ných ze skupiny I a IIa je pot eba posádka rychlé

léka ské pomoci. Pro transport ran ných ze skupiny IIb sta í posádka rychlé zdravotnické

pomoci.

Na míst  mimo ádné události mohou být i zem elí. O identifikaci zem elých se stará

policie. Pokud je ovšem na míst  mimo ádné události velký po et zem elých, které je nutno

identifikovat, mohou se na místo povolat zvláštní týmy.
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11  Disaster victim identification team
Jde o týmy, které jsou vytvo eny pro provád ní identifikací ob tí. Identifikace je

zjiš ování totožnosti. Pro objasn ní p in mimo ádných událostí je d ležitá v asná

identifikace ob tí. Tyto týmy bývají složeny z policejních a armádních specialist .

Interpol vydal v roce 1984 první p íru ku pro identifikaci ob tí katastrof, která byla

revidována v roce 1997. Tato p íru ka obsahuje pokyny pro identifikaci zem elých.

Podle ní lze identifikaci rozd lit do t chto krok :

Sb r dat ante-mortem (AM data),

sb r dat post-mortem (PM data),

srovnání t chto údaj .

Dle p íru ky je p esná identifikace kombinací kritérií, které se p i identifikaci používají.

Jednotlivá kritéria dále rozeberu.

11.1  Vizuální identifikace

V n kterých zemích je vizuální identifikace jediným kritériem. V mnoha p ípadech se

však ukázalo, že na toto kritérium se nelze zcela spolehnout. Zvlášt  tehdy, kdy jsou t la p i

mimo ádné události poškozena, nap . požárem, pádem budovy atd. Za takovýchto okolností

se nelze zcela spolehnout na vizuální identifikaci.

11.2  Osobní v ci

Jde o v ci, které se u ob ti našly. Tyto osobní v ci je t eba popsat a zaevidovat. Policie

trvá na tom, aby tyto v ci byly dále zkoumány v kriminalistické laborato i. Jde o šaty, šperky

a obsah kapes ob tí. Osobní v ci jsou považovány za nep ímé d kazy, proto na jejich základ

nem žeme zcela p esn  t la identifikovat. Na míst  mimo ádné události mohou osobní v ci

voln  ležet a je zde možnost, že by tyto v ci mohly být nesprávn  p isouzeny k jinému t lu.

11.3  Vyšet ení

Jde o externí vyšet ení a interní vyšet ení.

11.3.1 Externí vyšet ení

U externího vyšet ení se jedná hlavn  o základní údaje, jako je výška, váha, v k, barva

že, vlas  a o í. Dále se v nuje pozornost specifickým rys m ob ti, jako je tetování,

piercing, jizvy, chyb jící ásti t la (pokud nebyly odd leny p i mimo ádné události) a jiné
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abnormality. Tyto specifické rysy mohou hrát velkou roli p i identifikaci. Je t eba brát ohled i

na to, že posmrtné procesy v t le mohou n které vn jší údaje zkreslit.

Dále se odebírají otisky prst , které jsou unikátní pro každého lov ka a porovnáním

s databází otisk  prst  m žeme ob  identifikovat.

11.3.2 Interní vyšet ení

Pokud není p ina smrti z externího vyšet ení jasná, je t eba provést pitvu, kterou se

ina smrti ur í zcela jednozna .

Odebírají se vzorky tkán  a t lních tekutin, které se podrobují vyšet ením na zjišt ní

ítomnosti drog, alkoholu, oxidu uhelnatého apod.

Kosti mohou být také d ležité p i identifikaci. Na kostech mohou být patrné staré

zlomenimy a n které jiné deformace. Zjišt né skute nosti se porovnávají s léka skými

záznamy a vyhodnocují.

Tyto úkony budou vždy zcela v kompetenci léka ských odborník .

11.3.3 Zubní vyšet ení

i mimo ádné události m že dojít k tomu, že t lo nebude možné identifikovat jiným

zp sobem. Hlavn  p i požárech bývají možností identifikace zubní záznamy. Provádí se

vyšet ení zub  a elistí. Toto vyšet ení se provádí mimo jiné rentgenem, který je d ležitý také

i zjiš ování cizích t les, jako jsou nap . kulky.

11.3.4 Genetická identifikace

Genetická identifikace je d ležitá, nebo , stejn  jako otisky prst , je i DNA unikátní pro

každého lov ka.

Velké nasazení DVI tým  bylo p i tsunami v roce 2004. Tady nesly ozna ení Thai

Tsunami Victim indentification TTVI. Týmy byly ve složité situaci, protože t la, která m la

být identifikována, byla už v rozkladném stádiu nebo poškozena a pro identifikaci bylo nutno

použít více kriterií. T la musela být identifikována, aby mohla prob hnout repatriace.

V p íloze uvádím po ty ob tí a kritéria, podle kterých prob hla identifikace.
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12  Transport lidských poz statk
Zákon . 256/2001 Sb., o poh ebnictví a o zm  n kterých zákon , p esn  stanovuje

požadavky na transport lidských poz statk . V zákon  jsou požadavky na zacházení s nimi a

také požadavky na vozidla, ve kterých budou lidské poz statky p eváženy.

12.1  Požadavky na vozidla pro p epravu lidských poz statk

Lidské poz statky mohou být p eváženy pouze ve speciálním vozidle, které je k tomuto

elu schváleno. Schvalování je dle vyhlášky . 102/1995 Sb., o schvalování technické

zp sobilosti a technických podmínkách provozu silni ních vozidel na pozemních

komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis . Tato vyhláška stanovuje dokumenty, které jsou

pot eba p edložit p i schvalování.

Požadavky na vozidla:

Sk ová karoserie m že být v provedení pevné nástavby nebo ned lené sk ín .

Prostor ur ený pro posádku vozidla musí být od prostoru ur eného k p eprav

lidských poz statk  odd len pevnou p epážkou

Lidské poz statky lze p epravovat pouze ve speciálních pevných nebo vým nných

nástavbách, nebo kontejnerech umíst ných v prostoru pro p epravu nákladu, které

musí být, v etn  jejich umíst ní a uchycení ve vozidle, schváleny.

Ložný prostor, kde mají být lidské poz statky p eváženy, musí být ur en výhradn  pro

epravu lidských poz statk  v rakvích nebo v transportních vacích a musí být opat en

osv tlením a pot ebnými úchyty pro upevn ní rakví nebo transportních vak .

St ny a dno prostoru pro p epravu lidských poz statk  a st ny a dno pevné nebo

vým nné nástavby nebo kontejneru musí být snadno omyvatelné.

12.2  Dokumenty pot ebné pro p epravu lidských poz statk

Pokud byla v dob  úmrtí osoba nakažena nebezpe nou nemocí, lze její poz statky

epravovat pouze se souhlasem krajské hygienické stanice. Pokud ne, sta í k p eprav

Úmrtní list.

Pokud úmrtí prob hlo na území jiného státu, nebo na území R zem ela osoba s jinou

státní p íslušností, ídí se jejich p eprava podle p íslušné mezinárodní smlouvy.3 Pr vodní list,

který je podle mezinárodní smlouvy pot ebný k p eprav , vydává krajská hygienická stanice.

3 Jedná se o Mezinárodní Ujednání o p eprav  mrtvol, vyhlášené pod . 44/1938 Sb.
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Pokud k úmrtí došlo na území státu, který není vázán mezinárodní smlouvou, je nutný pro

evoz souhlas diplomatické mise nebo konzulárního ú adu p íslušného k zastupování zájm

eské republiky. Souhlas m že být vydán po p edložení úmrtního listu a potvrzení o tom, že

proti p eprav  není námitek z hlediska trestn právního nebo zdravotního. Zejména, že osoba

v dob  smrti nebyla nakažena nebezpe nou nemocí.
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13  Shrnutí
i vypracování této práce jsem vycházel z typové innosti složek IZS p i spole ném

zásahu s v tším po tem ran ných a ob tí. P i popisu jsem neshledal žádné výrazné

nedostatky. Navrhnul jsem zlepšení, které spo ívá ve vy len ní zvláštní skupiny pro transport

zem elých, která bude paraleln  pracovat se skupinou pro transport ran ných. P i dopravních

nehodách je nutné co nejd íve obnovit b žný provoz na pozemních komunikacích. Díky

tomuto za len ní bude možné paraleln  se zran nými odvážet i zem elé a výsledkem bude

zkrácení asu, po který by byla pozemní komunikace nepr jezdná. Do tohoto nejsou

zapo ítány úkony, které na míst  zásahu provádí jiné organizace pro zjišt ní p in

mimo ádných událostí. Tyto úkony jsou vedeny mimo vlastní zásah.

Nejsou nijak legislativn  stanoveny podmínky, p i kterých se provádí pitva. Vše záleží na

léka i, který provádí ohledání mrtvoly. Je vhodné legislativn i jinak normativn  stanovit

podmínky pro provedení pitvy. Pokud léka  rozhodne o provedení pitvy, je mrtvola p evezena

do ústavu soudního léka ství ve spádové oblasti. Náklady spojené s touto p epravou hradí

v p ípad  provedení pitvy Policie R. Pokud není pitva dle léka e nutná, hradí náklady

spojené s p epravou zdravotní pojiš ovna. V obou p ípadech, s nutností provést pitvu i bez ní,

provádí p epravu mrtvol poh ební služba. Na OPIS by m l být seznam poh ebních služeb

v dané oblasti, které je možno povolat.
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14   Záv r
V práci jsem se zam il na mimo ádné události, p i kterých je možnost hromadného

postižení osob. K popsání problematiky jsem použil typovou innost složek IZS p i

spole ném zásahu u mimo ádných událostí s v tším po tem zran ných a ob tí a dále n které

další publikace, p íslušné zákony a vyhlášky.

Pro popsání inností DVI tým  jsem musel prostudovat p íru ku vydanou Interpolem.

V eské republice se zatím innost DVI tým  moc nepoužívá. Nenašel jsem ani žádné

ve ejn  dostupné p íru ky, doporu ení ani metodiku pro práci DVI tým  v eské republice.

Proto je t eba zam it se na tuto problematiku a vypracovat nap . p íru ku pro práci DVI

tým . Podkladem by mohla být p íru ka Interpolu, kterou je nutno upravit pro možnosti a

situaci v eské republice. Dále je nutno zakotvit práci DVI tým  do právního ádu eské

republiky. Nejsou nikde stanoveny podmínky, za kterých se DVI týmy budou nasazovat.

Zm nu by mohl p inést projekt, který probíhal v letech 2006-2008. Tento projekt se zabýval

nasazením DVI tým , zpracováním podrobných metodik nasazení DVI tým  a všemi

pot ebnými podklady, d ležitými pro innost, v etn  za len ní do legislativy a možností

využitelnosti dosažených výsledk  pro další vývoj v této oblasti.

Nikde v legislativ  jsem nenašel pojem hromadné postižení. Je vhodné tento pojem

zapracovat do legislativy a jasn  vymezit podmínky, p i kterých se bude jednat o hromadné

postižení. Pojem „hromadné postižení“ by se dal nahradit spojením slov „hromadné nešt stí“,

které je definováno jako „náhlé a sou asn  vzniklé postižení více než 10 a mén  než 50 osob,

z nichž minimáln  jeden je v kritické stavu.“ Dále je pojem „katastrofa“, která je definována

jako „náhlé a sou asn  vzniklé postižení více než 50 osob bez rozdílu postižení.“ Tyto

termíny použil MUDr. Pavel Urbánek p i tvrté konferenci na téma Medicína katastrof,

traumatologické plánování a p íprava.

Pozitivním shledávám vypracování typové innosti pro tyto mimo ádné události, která

poskytuje návod pro jejich ešení a obecn  doporu uje postup na míst  zásahu. Velitel zásahu

pak použije opat ení, která jsou dostupná dle situace a možností na míst  zásahu. Na základ

prostudování p íslušných zákon  a publikací jsem vytvo il diagram inností jednotlivých

složek a velitele zásahu na míst  zásahu.

Návrhy na zlepšení jsem zapracoval p ímo do textu. Jde o za len ní skupiny pro transport

zem elých, popis inností a návrh na složení této skupiny.

Cíle mé bakalá ské práce, které jsem v úvodu vyty il, byly spln ny.
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Seznam použitých zkratek
Tabulka 2 - Použité zkratky

Zkratka Význam

IZS Integrovaný záchranný systém

HZS Hasi ský záchranný sbor

ZZS Zdravotnická záchranná služba

R Policie eské republiky

CBRN-E Chemical, Biological, Radiological, Nuclear,

and high-yield Explosives

OPIS Opera ní a informa ní st edisko
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íloha . 1 - identifika ní a t ídící karta

Obrázek - p íloha: 1 - Identifika ní t ídící karta[17]
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íloha . 2 – Pom cky p i použití metody START
i výjezdech HZS v Jihomoravském kraji mají se sebou tašku s pom ckami, které

pot ebují pro realizaci START. Taška obsahuje schéma pro t íd ní a barevné štítky, kterými

se ran ní ozna ují. V sou asné dob  se HZS v Jihomoravském kraji p ipravuje na p echod

mezi t mito štítky a barevnými reflexními pásky, které se p ipevní ran ným na kon etinu.

Obrázek - p íloha: 2 - Pom cky pro použití metody START

Obrázek - p íloha: 3 - T ídící karty metody START, zdroj:HZS JMK
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Obrázek - p íloha: 4 - Jiné t ídící karty metody START, zdroj:HZS JMK
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íloha . 3 – Po ty zem elých p i tsunami v roce 2004

Pom r identifikovaný a neidentifikovaných ob tí p i tsunami v roce
2004

Neidentifikované
osoby; 2315; 43%

Indentifikováné
osoby; 3080; 57%

Obrázek - p íloha: 5 - Pom r identifikovaných a neidentifikovaných osob

Tabulka - p íloha: 1 - Po ty identifikovaných a neidentifikovaných osob

Identifikované osoby Neidentifikované osoby

3080 2315
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íloha . 4 – Po ty identifikovaných osob dle kritérií
i zjiš ování totožností u ob tí Tsunami byla identifikace výsledkem kombinace

jednotlivých kriterií používaných p i identifikaci. Jak je vid t z grafu, tak se nejvíce použila

metoda zjiš ování identifikace pomocí zubních záznam  a podle otisk  prst . Protože p i

takovýchto mimo ádných událostech dochází asto k poškození t l ob tí je vizuální

identifikace problematická a velmi nep esná.

Podíl jednotlivých kriterií na identifikaci ob tí

1174

172

6

17

Identifikované ob ti podle
zubních záznam
Identifikované ob ti podle
otisk  prst
Identifikované ob ti podle
DNA
Identifikované ob ti podle
fyzických rys

Obrázek - p íloha: 6 - Kritéria p i identifikaci

Tabulka - p íloha: 2 - Kritéria p i identifikaci

Po ty ob tí identifikovaných podle kritérií

Zubní záznamy Otisky prst DNA Fyzické rysy

Po et 1174 172 6 17

Procenta 85,76 12,56 0,44 1,24


