
MimoMimořřáádndnáá ududáálost lost 
se zamse zaměřěřeneníím na m na úúlohu lohu 
operaoperaččnníího stho střřediska a ediska a 

vedoucvedoucíího lho léékakařře ze záásahusahu
JiJiřříí MaMaššek, Libor Senetaek, Libor Seneta

ZdravotnickZdravotnickáá zzááchrannchrannáá sluslužžba ba 
KrKráálovehradecklovehradeckéého krajeho kraje







MimoMimořřáádndnáá ududáálostlost

Situace, kdy dochází NÁHLE ke ŠKODLIVÉMU
působení sil a jevů vyvolaných činností člověka,
přírodními jevy, ale také havárie, které ohrožují
životy a zdraví, majetek nebo  životní prostředí
a  vyžadují provedení záchranných a likvidačních 

prací.

Škodlivé následky na zdraví a životech
Škodlivé následky na majetku a živ.prostředí
Škodlivé následky kombinované



Integrace zIntegrace zááchrannchrannéého systho systéémumu

- vychází z každodenní činnosti záchranářů při nehodách 

- organizuje společnou činnost všech, kdo mohou svými silami, 
prostředky a kompetencemi  přispět k provedení záchrany osob, 
zvířat, majetku nebo životního prostředí

- je to systém spolupráce a koordinace složek, orgánů státní správy 
a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném 
provádění záchranných a likvidačních prací

- probíhá tak aby nebyl opomenut nikdo, kdo  může pomoci a 
přitom  si nikdo vzájemně nepřekážel. To  musí mít svá pravidla.



Vznik IZS v Vznik IZS v ČČRR

Usnesení vlády č.246/1993  = 13 zásad budování IZS
Zákon č.239/2000 Sb. o IZS

- vymezuje pojmy
- určuje použití IZS
- vymezení složek IZS a stálých orgánů pro koordinaci
- postavení a úkoly orgánu státní správy a samosprávy
- definuje pojmy v oblasti cvičení a komunikace v IZS
- stanoví organizaci prací na místě zásahu
- upravuje vyžadování pomoci včetně mezinárodní
- určuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při MU
- kontrolní a sankční ustanovení, finanční zabezpečení IZS 
Vyhláška 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení IZS



Integrovaný zIntegrovaný zááchranný systchranný systéém v m v 
ČČRR

IZS není žádná instituce či organizace!
Integrovaným záchranným systémem se 
rozumí koordinovaný postup jeho složek

Je to systém  spolupráce a modelových postupů
při součinnosti složek IZS (typové činnosti) 
Je jím  mimo jiné naplňováno ústavní právo 
občana na pomoc při ohrožení zdraví nebo 
života



SloSložžky IZS ky IZS 

Základní složky IZS
- ZZS
- HZS 
- PČR

Ostatní složky IZS
- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
- ostatní ozbrojené a záchranné sbory, CO
- havarijní, pohotovostní a odborné služby
- neziskové organizace a sdružení občanů

Nepřetržitá pohotovost pro 
příjem

ohlášení vzniku MU.
OKAMŽITÁ REAKCE

Plánovaná pomoc na vyžádání



VymezenVymezeníí ččinnosti IZSinnosti IZS

Příprava na vznik mimořádné události
- modelování typových postupů a cvičení

Záchranné práce
- činnost k odvrácení nebo omezení
bezprostředního působení rizik vzniklých 
mimořádnou událostí

Likvidační práce
- činnost k odstranění následků MU

Likvidace zdravotnických následků = ZZS



ČČinnost ZZS pinnost ZZS přři mimoi mimořřáádndnéé ududáálostilosti
VyhlVyhlášáška 434/1992 Sb. o ZZSka 434/1992 Sb. o ZZS

Základní úkoly ZZS
§2,odst.1,písm.f.

ZZS poskytuje PNP při likvidaci zdravotních 
následků hromadných neštěstí a katastrof

Likvidace zdravotních následků

ZZS si nevystačí sama

Hromadné neštěstí a katastrofy nenesou znaky jen a pouze zdravotnické
události vyžadující pouze zdravotnický management 

Nutnost spolupráce



Charakteristika zCharakteristika záásahsahůů ppřři MUi MU

Počet postižených překračuje možnosti 
zasahujících zdravotnických sil

To je prakticky vždy, když počet zraněných 
převyšuje počet zasahujících posádek





NepomNepoměěr zasahujr zasahujííccíích ch 
zdravotnických sil a postizdravotnických sil a postižženýchených

1. Izolovaný výskyt postižení
= běžná událost, každodenní provoz ZZS
(ZZS je schopna zvládat běžným režimem v rámci jedné
organizace při zachování volných kapacit pro řešení běžného 
provozu) 

2. Hromadný výskyt postižených
= mimořádná událost, nestandardní provoz 
ZZS  
(ZZS není schopna běžnými postupy zvládnout nebo jen s 
maximálním nasazením svých kapacit, kdy je omezena běžná
činnost)

Velice relativní, každá organizace své limity



Hromadný výskyt postiHromadný výskyt postižženýchených

A. Nehoda 
2-5 postižených

B. Hromadné neštěstí omezené
5-10 postižených

C. Hromadné neštěstí rozsáhlé
10-50 (100) postižených

D. Katastrofa
nad 50 (100) postižených

Zvláštní scénář činnosti

„Traumaplán“



Charakteristika zCharakteristika záásahsahůů ppřři MUi MU

Na místě vzniku MU jsou rizika vyplývající z 
příčiny vzniku MU 

Posádky ZZS nejsou vybaveny speciálními 
ochrannými pomůckami



Charakteristika zCharakteristika záásahsahůů ppřři MUi MU

Velká rozloha místa zásahu 

Koordinace činnosti na místě



Charakteristika zCharakteristika záásahsahůů ppřři MUi MU

Velké množství ostatních zasahujících složek 





Charakteristika zCharakteristika záásahsahůů ppřři MUi MU

Přes veškerou snahu je přítomen chaos 

Čím lepší příprava, tím menší chaos



Charakteristika zCharakteristika záásahsahůů ppřři MUi MU

Mimořádné události nejsou stejné !!

Nelze se dokonale připravit, vždy něco 
překvapí



CCííl ZZS pl ZZS přři mimoi mimořřáádndnéé ududáálostilosti

Poskytnout odbornou a účinnou pomoc co 
největšímu počtu postižených v co 

nejkratším čase.

K naplnění tohoto cíle slouží organizace a řízení přípravných, 
záchranných a likvidačních prací.



Řízení ZZS při řešení MU

Strategické řízení

Operační řízení

Taktické řízení



Řízení ZZS při řešení MU

Strategické řízení

Dlouhodobá, cyklická koncepční práce
Především v době mimo výskyt MU
Trvalá analýza nových informací
Hlavním úkolem je PŘIPRAVIT organizaci
na zvládnutí MU



ŘŘíízenzeníí ZZS pZZS přři i řřeeššeneníí MUMU

•• OPERAOPERAČČNNÍÍ ŘŘÍÍZENZENÍÍ

ČČinnost operinnost operáátortorůů KZOS pKZOS přři i řříízenzeníí zzáásahusahu
(je z(je záásadnsadníí z hlediska výsledku z hlediska výsledku řřeeššeneníí MU)MU)



Řízení ZZS při MU

Operační řízení

Řízení činnosti ZZS 
po dobu likvidace zdravotních následků MU 

zdravotnickým operačním střediskem 

(má zásadní důležitost pro zvládnutí MU)



Řízení ZZS při řešení MU

Taktické řízení

Řízení činnosti ZZS při likvidaci zdravotních 
následků MU 

vedoucím lékařem zdravotnického zásahu
přímo na místě události

(má zásadní důležitost pro zvládnutí MU)





ÚÚkoly KZOS  pkoly KZOS  přři ohli ohlášášeneníí MUMU

1.Maximálně využít vstupní informace 
• Udělat si prvotní představu o  počtu 

postižených, o charakteru a tíži postižení
• Udělat si prvotní představu o místě MU
• Rozhodnout o nutnosti součinnosti v rámci IZS
• Rozhodnout, zda situaci lze zvládnout běžnou 
činností ZZS (nebo aktivovat speciální scénář)

Informace, informace, informace, informace, informace, informace

ANO, jedná se o mimořádnou událost
Aktivuje speciální scénář
=  traumatologický plán

Úkol č.1  : Jde o mimořádnou událost nebo ne ?





METHANEMETHANE

M - My signe (vlastní identifikace,vznik/ohlášení MU)
E - Exact (lokalizace místa MU)
T - Type        (charakteristika MU – DN, výbuch,..)
H - Hazard     (ohrožení existující/možné)
A  - Acces (přístup, přístupové cesty)
N - Number (počet zasažených/zraněných)
E - ES            (záchranné systémy na místě) 



Traumatologický plTraumatologický pláánn

• Popisuje reakci organizace na hromadný výskyt postižených
• Určuje co se musí stát, aby byl aktivován
• Popisuje konkrétní činnosti, odpovědnost a kompetence 

organizace,  činnosti, odpovědnost a kompetence 
jednotlivých provozních úseků organizace, činnost, 
odpovědnost a kompetence jednotlivých postů

• Vyjmenovává lidské a materiální prostředky, které jsou k 
dispozici při likvidaci následků MU a určuje jejich mobilizaci

• Popisuje způsob komunikace při řešení MU uvnitř
organizace i navenek 



ÚÚkoly KZOS  pkoly KZOS  přři i řřeeššeneníí MUMU

Informace, informace, informace, informace, informace, informace

Vyšle prvosledové zásahové skupiny s příslušným materiálem 
Každý ze 4. operačních pultů (operátorů) dále postupuje dle předem 
stanoveného scénáře
Informuje ředitele organizace, vedoucího lékaře OS
Svolává určených pracovníků dle svolávacího plánu (aktualizace)
Aktivuje a koordinuje činnosti se sousedními ZZS včetně LZS 
Aktivuje posilových prostředků ( DRNR+ PL=ORP)
Vyžaduje součinnost a koordinuje činnost s ostatními složkami IZS
Koordinuje činnost s KOPIS HZS (nadřízené OS pro řešení MU)
Udržuje spojení se všemi zúčastněnými a sbírá informace
Vyzývá nemocnice k připravenosti na příjem většího počtu postižených
Poskytuje informační servis zasahujícím posádkám a trvale koordinuje 

činnost
s vedoucím lékařem zásahu

Vyšle prvosledové zásahové skupiny s příslušným materiálem













ÚÚloha vedoucloha vedoucíího lho léékakařře ze záásahusahu

Vedoucí lékař zásahu dodržuje následující pravidla:

Primární úlohou vedoucího lékaře zásahu NENÍ LÉČIT !!!

Stává se MANAŽEREM zdravotnické části zásahu

Sbírá a vyhodnocuje informace 
a přijímá rozhodnutí = TAKTIKA zásahu

Koordinuje  činnost s veliteli ostatních složek IZS

Trvale komunikuje s KZOS

Řídí činnost zasahujících posádek na místě MU 



ÚÚloha vedoucloha vedoucíího lho léékakařře ze záásahusahu

Prvním úkolem po příjezdu na místo MU je 
zhodnotit stávající situaci a poskytnout

upřesněné informace OS
Potvrzení zda se jedná o hromadného neštěstí
Upřesnění odhadu počtu zraněných 
(lehce,středně, těžce)
Odhad převažujícího mechanismu zranění
Odhad potřebných zdravotnických sil a 
prostředků (týmy, materiál,…)

Předat tyto informace KZOS



ÚÚloha vedoucloha vedoucíího lho léékakařře ze záásahusahu

Informace poskytuje kontinuálně

Prvotní hlášení - formou situační zprávy (jak to na místě vypadá)
Průběžná hlášení - informace o stavu a průběhu záchranné akce

- vývoj situace a postup záchranných prací
- počty již ošetřených, odeslaných, zbývající postižení
- počty transportovaných, požadavky na cílová zařízení
- stav zdravotnických zásob 
- jakékoliv další důležité informace        
Závěrečné hlášení – po skončení akce (souhrn činností, výkazů, 
spotřeby, zhodnocení)



ÚÚloha vedoucloha vedoucíího lho léékakařře ze záásahusahu

Po prvním zhodnocení situace se vedoucí lékař
zásahu zaměří na organizaci zdravotní akce

Viditelně se označí (reflexní vesta „VEDOUCÍ LÉKAŘ“)
Velitelé složek IZS si domluví společnou komunikaci
Hodnotí prostor, kde došlo k MU
Rozhoduje ve spolupráci s ostatními veliteli složek IZS o 
prostorovém uspořádání zdravotnické části zásahu
Určuje rozmístění jednotlivých sektorů včetně přístupové a 
odsunové trasy (jednosměrnost)
Určuje pracovní sektory a jejich vedoucí ( mj. třídícího lékař)



ÚÚloha vedoucloha vedoucíího lho léékakařře ze záásahusahu

Velí průběhu zdravotnické záchranné akce

Organizuje nasazení sil a prostředků, má trvalý přehled 
kapacitách na místě
Určuje sled nasazování zdravotnických sil a prostředků
Řídí a kontroluje sestavu pracovních sektorů, které zřídil, 
má trvalý přehled o činnosti těchto pracovišť
Koordinuje činnost s veliteli ostatních složek IZS a podřizuje 
se pokynům vedoucího celého zásahu (zpravidla HZS)
Zajišťuje potřeby nasazených sil (zásobování, ale i nutnost 
střídání, odpočinku či občerstvení)
Po celou dobu zásahu komunikuje s KZOS!!!



Nebezpečná zóna

Vymezená
odpovídající složkou 
IZS

Organizace prostoruOrganizace prostoru

Prostor MU

Přístupový směr

Směr odsunu

Provozní
prostor LZS

zemřelí

Nástupní
prostor

Lehce 
zranění Transportní

prostředky

obvaziště



ZZáásady tsady třříídděěnníí

Poskytnout péči tam, kde má reálnou šanci na úspěch a vyloučit 
neefektivní použití zdravotnických kapacit

• Třídící schéma jednoduché a tím kdykoliv použitelné (bez pomůcek)
• Rychle proveditelné (max 3 minuty na osobu)
• Je vhodné, aby třídění prováděl zkušený zdravotník
• Třídění je zatíženo značnou chybou /až 20%/ a stav zraněných se 

vyvíjí, proto je nutné třídění v čase  opakovat
• Třídění pokračuje tak dlouho, dokud trvá nepoměr mezi zdrav. 

silami a zraněnými
• Výsledky třídění je nutné zaznamenávat 

I přes značné vytížení nezbytné vést zdravotnickou dokumentaci





ZdravotnickZdravotnickáá dokumentace a HNdokumentace a HN

Je nutné vést zdravotnickou dokumentaci
(vedení zdrav. dokumentace je povinné ze zákona a ani v případě
výskytu hromadného postižení není zdravotnické zařízení této 
povinnosti zproštěno)                       kontrola, forenzní hledisko

Nelze použít standardní dokumentaci

Speciální dokumentace pro HN – upraveno 
traumaplánem

















ZZáásady tsady třříídděěnníí STARTSTART

Simple triage and rapid treatment

• Chodící x nechodící
• Dýchá x nedýchá
• Frekvence dýchání 10-30
• Kapilární návrat pod 2s (puls do 120/min)

P1 P2 P3







ZZáásady odsunu ransady odsunu raněěných pných přři jejich i jejich 
hromadnhromadnéém výskytum výskytu

Je nepoměr mezi počtem zraněných určených k transportu a 
počtem transportních prostředků

Je nepoměr mezi strukturou zraněných a stupněm 
odbornosti transportních týmů

Je nepoměr mezi množstvím transportních prostředků a 
kapacitou místních komunikací

Je nepoměr mezi počty odsunovaných a schopností
nejbližších zdravotnických zařízení je pojmout



Nepoměr mezi počtem zraněných 
určených k transportu a počtem 

transportních prostředků
Nutnost tříděním určit, koho je nutné odsunout ihned, koho 
ve druhém sledu a kdo může počkat

Třídění k transportu začíná již prvotním tříděním, kdy 
chodící (zelení) jsou určení k transportu až jako poslední a 
mrtví se netransportují (černí)

Třídění se tak týká fakticky postižených ze skupiny s nutným 
okamžitým opatřením (červení) a s nutností péče, i když
poněkud odložené (žlutí)

Neplatí zcela, že červení vyžadují přednostní transport (P1 
hold)



Je nepoměr mezi strukturou zraněných 
a stupněm odbornosti transportních 

týmů

Je nutné dle konkrétního stavu pacienta určit
minimální standard složení transportního týmu

a vybavení vozidla zdravotnickou technikou



Nepoměr mezi množstvím 
transportních prostředků a 

kapacitou místních komunikací

Velké množství transportních prostředků
Velké množství dopravní techniky ostatních složek IZS

Složitá dopravní situace

Ve spolupráci z Policií ČR stanovit nejvhodnější
příjezdové a odsunové trasy. Uzavřít komunikace pro 

běžný provoz. Vymezit seřadiště transportních prostředků.
Ve spolupráci s pilotem LZS stanovit nejvhodnější provozní

místo vrtulníků.



Nepoměr mezi počty odsunovaných 
a schopností nejbližších 

zdravotnických zařízení je pojmout

Malé nemocnice zvládnout maximálně 1 těžší poranění nebo 
několik lehčích
Okresní nemocnice zvládnout 1 těžké postižení + několik lehkých
Krajská (Fakultní) nemocnice 2- 4 těžké poranění + několik lehkých

Ve spolupráci s OS aktivovat včas nemocnice, zjistit absorpční
schopnost nemocnic. Trvale sledovat vytíženost nemocnic.

Využívat LZS k transportů do vzdálenějších nemocnic. 





Transportem  posledního 
zraněného to nekončí….

Vyhodnocení proběhlé akce

Změna traumaplánu



Předpokládaný teoretický průběh 
likvidace následků hromadného 

neštěstí

• Záchranáři (HZS) provedou vyhledání a vyproštění
raněných

• Velitel zásahu (HZS) určí bezpečnou zonu pro posádky 
ZZS

• Vedoucí lékař zásahu ve spolupráci s velitelem zásahu 
určí prostory pro třídění, ošetřování a odsun raněných, 
prostory pro shromažďování nezraněných a lehce 
zraněných, místo pro ukládání zemřelých apod.

• Pacienti budou
- tříděni
- stabilizováni
- transportováni do zdravotnických zařízení



Reálný průběh likvidace následků
hromadného neštěstí

• prvotní ošetření poskytují nezranění, náhodní svědci
• velká část těchto aktivit probíhá bez možnosti ovlivnění

vedoucími složek zásahu (ještě před příjezdem jednotek 
IZS na místo MU)

• zasahující jednotky se potýkají s omezenou průjezdností
komunikací a s velkým množstvím lidí prchajícím z místa 
katastrofy a přijíždějí na místo až tehdy, kdy už velká
část  zraněných je již na cestě do nemocnic jinými 
prostředky

• všeobecně platí, že štáb bývá v časné fázi zřízen jen 
velmi zřídka

• digitální radiové systémy a zejména sítě mobilních 
telefonů pod extrémní zátěží kolabují



Reálný průběh likvidace následků
hromadného neštěstí

• na místě je poskytována pouze základní první pomoc
• většina pacientů míjí třídící místa, neboť o nich neví a  

netuší, že by měli být předmětem jakéhosi "třídění"
• většina pacientů není transportována sanitními vozy
• do nejbližší nemocnice se dostane nejvíc pacientů, a to 

zpravidla nejdříve lehce zraněných, nezaklíněných, 
pohyblivých
nemocnice není informována a není na tento přísun 
připravena

• tito nemocní paralyzují nejbližší nemocnici ještě před 
příjezdem těžce zraněných se záchrannou službou

• při nedostatku informací a řízení je  nejbližší nemocnice 
zahlcena pacienty dovezenými posádkami záchranné
služby 
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