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ABSTRAKT

Téma bakalá�ské práce je rozbor �innosti složek integrovaného záchranného systému p�i �ešení 
složitých dopravních nehod. V úvodu je rozbor vzr�stající dopravy obecn�. Potom jsou provedeny 
rozbory vzr�stající dopravy, nehodovosti za poslední deset let, porovnání nehodovosti se zahrani�ními 
státy za posledních deset let dle údaj� ze statistik. Dále je zmín�na dálnice a možnosti vzniklého 
nebezpe�í pro �idi�e. Nastín�ny jsou p�íklady hromadných dopravních nehod na dálnici. Následující 
�ást rozebírá systém integrovaného záchranného systému. Jeho úkoly v��i státu. Jednotlivé složky a 
jejich �innost. Práce rozebírá modelový p�íklad složité hromadné nehody. Zásah je vyhodnocen. Jsou 
vytaženy klady a zápory. V záv�ru je navrženo zkvalitn�ní provedeného zásahu.  

ABSTRACT

The topic of the Bachelor thesis is “Analysis of activities of components of the integrated rescue 
system at investigation of complicated traffic accidents”. The introductory part deals with an analysis 
of increasing traffic operation in general. It includes detailed reviews of increasing traffic flows, 
analyses of accident rates for the last decade, comparison of accident rates with foreign countries for 
the last decade according to the data obtained from traffic statistics. The Dissertation deals also with 
the issues of motorway traffic and possibilities of dangers arising for drivers in this context. Examples 
of mass traffic accidents on motorways are provided for as well. This part is followed up by an 
analysis of the structure of the integrated rescue system from such points of view as its tasks towards 
the government, individual components and their activities. The Dissertation analyses a model 
example of a complex traffic accident. The intervention is evaluated and specific positive and negative 
aspects are emphasised. A quality improvement for the intervention carried out is mentioned in the 
conclusion.  

KLÍ�OVÁ SLOVA 

Integrovaný záchranný systém, problematika dálnice, dopravní nehoda  

KEYWORDS 
Integrated rescue system, motorway issues, traffic accident 
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1 ÚVOD

Z d�vod� vylepšení situování v oblasti integrovaného záchranného systému a také vystižení tématu 
týkajícího se dálnic a silnic byla upravena osnova.

P�i tvorb� této práce jsem použil rešerši, v níž byla použita klí�ová slova integrovaný záchranný 
systém, problematika dálnice, dopravní nehoda.  

Ve své práci se zprvu zaobírám otázkou dopravy na silnicích a dálnicích v �eské republice a to již od 
doby výstavby první dálnice v osmdesátých letech, následnému nár�stu sít� dálnic v pr�b�hu dalších 
let. S tím je úzce spjato taktéž téma provozu v po�átcích zprovozn�ní dálnice a jejímu rapidnímu 
nár�stu až do dnešních vysokých �ísel. S nár�stem provozu blízce souvisí zvýšení nehodovosti.  

Následuje nahlédnutí na stav vozovek silnic a dálnic a porovnání s dálnicemi jiných zemí. P�i velmi 
hustém provozu je velmi vysoká pravd�podobnost vzniku dopravní nehody, pop�ípad� hromadné 
dopravní nehody. Na dálnicích a silnicích však nehrozí �idi��m pouze dopravní nehody, ale existuje i 
�ada dalších nástrah a nebezpe�ných situací (nap�íklad naplavení hlíny ze svahu u vozovky, spadení 
mostu vedoucího p�es t�leso komunikace apod.), které mohou ohrozit jak zdraví tak životy 
p�epravujících se osob ve vozidlech. 

V bakalá�ské práci jsou vybrány hromadné nehody, zamyšlení nad jejími p�í�inami, následky 
dopravních nehod, po�et havarovaných vozidel, zran�ných a také po�ty zú�astn�ných záchraná��.  

Následná �ást práce, která je zam��ena na oblast zabývající se tématikou záchranné �innosti složek 
integrovaného záchranného systému jako povinnosti státu �eské republiky, rozebírán je zákon 
239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému [22], dále pak samotný zásah složek integrovaného 
záchranného systému p�i mimo�ádné události. Jelikož se jedná o záchranu lidských život�, je nutné, 
aby všichni zú�astn�ní pracovali profesionáln� a velmi kvalitn�.  

Pro vylepšení samotného zásahu je zpracován „katalog typových �inností“, [10], který slouží jak p�i 
nácviku na p�ípadnou mimo�ádnou událost, tak i p�i opravdovém zásahu v praxi. Je v nich 
rozpracována �innost složek integrovaného záchranného systému, které se mají zú�astnit, kdo bude 
velitelem zásahu, jak budou provád�ny záchranné a likvida�ní práce atd. Následn� je práce zam��ena 
na specifický zásah složek integrovaného záchranného systému událost a to na hromadnou dopravní 
nehodu. Je zde rozebírán zásah integrovaného záchranného systému do podrobn�jších detail� od 
ohlášení události na opera�ní st�edisko integrovaného záchranného systému až po návrat zasahujících 
vozidel zp�t na základnu a následn� jejich uvedení do stavu pohotovosti. 

Poté je rozebírán pohled na kritická místa zásahu, problémy které v praxi nastávají, ale také okolnosti 
které se n�kdy až v extrémních p�ípadech mohou objevit. Jako vizitka dobré práce záchraná��
zú�ast�ných u zásahu je zdravotní stav ú�astník� dopravních nehod. Proto je zde uvedená statistika a 
graf zachrán�ných a evakuovaných osob u zásahu na dopravní nehodu.  

V neposlední �ad� je nutné v�d�t co je zákonem, nejr�zn�jšími pokyny, typovými �innostmi dané a 
zabývat se tím, zda je možné n�které v�ci vylepšit, p�edevším však teoretickou �ást toho, jak by v�ci 
m�li probíhat porovnat a následn� zhodnotit se samotným realizováním teoretických variant v praxi na 
míst� nehody. Problematika tohoto je popsaná v záv�re�né �ásti práce, kde je navrženo n�kolik 
vylepšení a zdokonalení za využití dostupných sil a prost�edk� ke zvládnutí zásahu p�i hromadné 
dopravní nehod� v extrémních podmínkách a tím záchrany na zdraví ohrožených osob. V úplném 
záv�ru práce je navrženo n�kolik témat k rozší�ení v sou�asné dob� deseti specifických událostí 
„Soubor� typových �inností“, které v praxi b�žn� nastávají a nejsou prozatím zpracovány a vydány, 
[10]. 
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2 CÍL

Popsat integrovaný záchranný systém a na modelovém p�ípadu rozebrat jeho �innost p�i zásahu. 
Ud�lat rozbor kritických míst a navrhnout jejich odstran�ní. Vlastní návrh na vylepšení sou�innosti 
složek integrovaného záchranného systému.
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3 DOPRAVA A NEHODOVOST NA KOMUNIKACÍCH

Doprava je v sou�asné dob� nedílnou sou�ástí života všech lidí. Každý �lov�k je na ní a� už p�ímo 
nebo nep�ímo závislý. Lidé využívají dopravu po komunikacích pro vlastní pot�ebu p�i jízd� do práce. 
Pro r�zné firmy slouží doprava jako zdroj obživy. Celkov� využívání prost�edk� k doprav� na 
komunikacích nám usnad�uje každodenní život. Zárove� však p�ináší možnost vzniku dopravní 
nehody. P�i nich �asto dochází k vážným poran�ním a n�kdy i tragickým následk�m. Doprava a 
nehodovost jsou spolu úzce spjaty. Je dlouholetým cílem stavitel� komunikací, policist� i státu 
vytvá�et co nejv�tší sí� bezpe�ných silnic, na nichž dojde k co nejmenšímu po�tu dopravních nehod. 

3.1 Rozbor vzr�stající dopravy v �eské republice obecn�
Všichni dob�e víme, že se po�et vozidel pohybujících po dálnicích nebo silnicích všech t�íd neustále 

v pr�b�hu let navyšuje. Vezmeme – li skute�nost, že p�i zprovozn�ní dálnice D1, která byla uvedena 
do provozu jako první dálnice v �eské republice 7. 11. 1980 (úsek Praha - Brno) jako hlavní tepna 
vedoucí p�es území naší republiky, byl provoz minimální. O�ití sv�dci by mohli vzpomenout, že p�i 
pohledu na t�leso dálnice z blízkého okolí, bylo mnohdy nutné �ekat dlouhé hodiny, než po dálnici 
projelo by� jediné vozidlo. Taktéž nastávaly situace, kdy p�i cest� z Jihlavy do Brna jste na dálnici p�i 
ujetí tém�� 80 km nepotkali jediné vozidlo a� už jedoucí ve vašem sm�ru nebo v protism�ru. Zvlášt�
pak ve ve�erních hodinách to byla b�žná situace. V pr�b�hu dalších let se vývoj ale rapidn�
pozm��oval. Došlo k nár�stu po�tu majitel� vozidel. V povále�ném období m�li vozidla jen lidé 
z bohatších vrstev, v�tšinou jen vládní �initelé. B�žný lid používal k p�eprav� autobusy, vlaky apod. 
Pozd�ji si ale za�ali vozidla zakupovat i lidé z nižších vrstev a užívání automobil� se stalo nezbytnou 
sou�ástí jejich životního stylu. Z po�átku m�la rodina automobil jeden v domácnosti a jeho vytažení 
na silnici bylo výjime�nou, sváte�ní událostí, [1]. 

I to se však výrazn� zm�nilo a dnes m�žeme spat�it i to že nap�. �ty��lenná domácnost vlastní klidn� i 
�ty�i auta. Jsou taktéž p�ípady, v�tšinou týkající se zámožných lidí, že jeden tentýž �lov�k vlastní 
automobil� více. To se projevuje na nár�stu dopravy na silnicích. D�íve pro rodinu cestující n�kam na 
výlet �i dovolenou bylo jasné, že celá rodina pojede v jednom vozidle. Dnes býváme sv�dky toho, že 
t�eba jedním vozidlem jede otec, druhým manželka a t�etím syn a to jedou všichni ze stejného místa do 
stejného cíle. Tímto rapidn� nar�stá po�et vozidel na silnicích. Lidé ve v�tšin� p�ípad� d�íve chodili 
do práce p�šky, ve v�tších m�stech místní dopravou. V pr�b�hu let se vyvinula situace do stavu, že 
lidé i na krátké vzdálenosti jedou automobilem. Výraznou m�rou taktéž p�ispívá k nár�stu dopravy 
p�eprava materiálu. Firmy ve velkém po�tu místo využití p�epravy vlakem, lodí a dalšími možnými 
zp�soby transportu využívají silni�ní p�epravy. Ta pro n� p�edstavuje na rozdíl od jiných zp�sob�
dopravy obrovskou výhodu v tom, že daný materiál naloží p�ímo v areálu firmy a dovezou p�esn� na 
požadované místo. 

Práv� nákladní automobily jsou obrovskou zát�ží pro dopravu v �eské republice. Strašákem pro 
mnoho �idi�� a obyvatel v blízkosti dálnice. Jelikož p�epravují náklad mnohdy t�žší než je p�ípustná 
povolená váha, kterou m�že nákladní automobil p�epravovat. Vozidlo je pak h��e ovladatelné a už 
jenom tímto vzniká velké nebezpe�í pro ostatní. Mohli jsme také v roce 2007 zaznamenat díky zvýšení 
cen za pr�jezd nákladním automobil�m p�es Rakousko, že �idi�i ze zemí jako je Rumunsko, 
Bulharsko, Chorvatsko a další projížd�li p�i cest� do N�mecka �eskou dálnici namísto rakouské. 
Vlivem tohoto faktoru jsou p�etížené silnice zdevastované. Protože p�es �eskou republiku vede 
st�edem jedna dálnice, mnohdy je zahlcena provozem. Automobily využívají k p�ejezd�m republiky 
také p�ilehlé silnice. Tím ovšem nastává zahušt�ní dopravy i na nich.  
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P�i dnešním pohledu z blízkého okolí na dálnici ve srovnání s výše uvedeným pohledem 
z osmdesátých let minulého století m�žeme situaci popsat takto. D�ív�jší �ekání, mnohdy 
n�kolikahodinové, na pr�jezd vozidla po dálnici D1 je dnes nep�edstavitelné. M�žeme �íci, že naše 
silnice a dálnice jsou nedosta�ující jak po�tem zprovozn�ných kilometr�, tak stavem povrch�
jednotlivých silnic a dálnic. Naši vládní �initelé zpracovávají projekt na rozší�ení dálnice o minimáln�
jeden jízdní pruh a samoz�ejm� taktéž na zvýšení po�tu kilometr� veškerých silnic dálnic na území 
�eské republiky. 

3.2 Grafy dálnic a silnic pro motorová vozidla v �eské republice 

3.2.1 Graf provozu na dálnicích a silnicích I, II, III t�ídy v �eské republice za období 
od za�átku roku 2000 do konce roku 2008. 

Na tomto grafu po�tu vozidel pohybujících se po komunikacích všech t�íd v �eské republice 
m�žeme pozorovat, jak probíhá postupný nár�st vozidel. Viditeln� nejvíce vozidel v �eské republice 
se pohybuje po silnicích I. t�ídy, nejmén� pak na dálnicích. Na tyto údaje však má vliv po�et kilometr�
jednotlivé kategorie vozovek. Nejvýrazn�ji jsou p�ír�stky zaznamenány na dálnicích a silnicích I. 
t�ídy. Lze tedy p�edpokládat, že provoz na veškerých komunikacích naší republiky bude vzr�stat i 
v nejbližších následujících letech, [2], [3]. 

Graf 3-1: Provoz na dálnicích a silnicích I, II, III t�ídy v �eské republice od za�átku roku 2000 do konce 
roku 2008 

3.2.2 Graf délky dálnic a silnic v �eské republice celkem 

Na níže uvedeném grafu m�žeme pozorovat, jak se pomalými kr��ky rozr�stá sí� dálnic a silnic 
v naší republice. Je to otázka zejména financí, které vláda pro daný rok uvolní z rozpo�tu na výstavbu 
nových komunikací, [2], [3].
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Graf 3-2: Délka dálnic a silnic v �eské republice celkem 

�����

�����

�����

�����

�����

�����

���� ���	 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���
 ����

�
�
��
�
��
�
�	

�
��
�

�

���

3.2.3 Rozbor nár�stu kilometr� dálnic v provozu  

Graf dálnic nám zobrazuje skute�nost, že od roku 2000 s výjimkou stagnace v letech 2001 až 2003 
postupn� nar�stá po�et kilometr� dálnic uvedených do provozu až na hranici 691km v roce 2008, [2], 
[3]. 

Graf 3-3: Dálnice v provozu v �eské republice od za�átku roku 2000 do konce roku 2008 

3.2.4 Rozbor nár�stu silnic v �eské republice 

Kilometry silnic používané k jízd� po území �eské republiky se v pr�b�hu let navýšily z 54 909 km 
v roce 2000 na 54963 km na konci roku 2008, [2], [3].
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Graf 3-4: Silnice v provozu v �eské republice od za�átku roku 2000 do konce roku 2008 

3.3 Rozbor nehodovosti za posledních deset let 

3.3.1 Graf po�tu dopravních nehod za období 2000-2009 

Na tomto grafu m�žeme pozorovat výrazný úbytek dopravních nehod v roce 2009. Údaje ovšem 
znázor�ují po�et dopravních nehod vyšet�ovaných Policií �eské republiky. Od 1. 1.2009 došlo 
k navýšení hodnoty vzniklé škody p�i dopravní nehod�, p�i které nedošlo k žádnému zran�ní �i škod�
na majetku tzv. t�etí osob� z hodnoty 50 tisíc K� na hodnotu 100 tisíc K�. Do této hodnoty se dopravní 
nehoda nešet�í. Tím došlo k výraznému snížení po�tu ohlášených dopravních nehod na Policii �eské 
republiky, [3], [4].  

Graf 3-5: Po�et dopravních nehod v �eské republice od za�átku roku 2000 do konce roku 2009 
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3.3.2 Po�ty zran�ných u dopravních nehod od za�átku roku 2000 do konce roku 2009 

Na tomto grafu m�žeme pozorovat, že po�et zran�ných se v pr�b�hu posledních dvou let za�al 
snižovat. Na to má vliv jednak �áste�né snížení po�tu dopravních nehod samotných, ale taktéž se 
v t�chto údajích projeví skute�nost, že výrobci nových vozidel se rok od roku snaží jejich výrobky 
vylepšovat a to i po stránce bezpe�nosti. To se pak odráží i na po�tu zran�ných u dopravních nehod, 
[3], [4]. 

Graf 3-6: Po�ty zran�ných u dopravních nehod od za�átku roku 2000 do konce roku 2009 

3.3.3 P�ehled dopravních nehod, p�i nichž došlo k usmrcení a úmrtí do 30 dn� po 
dopravní nehod�

Na tomto grafu m�žeme pozorovat pozitivní jev, že v roce 2009 došlo v porovnání s rokem 2000 ke 
snížení po�tu usmrcení a úmrtí na tém�� polovinu, [3], [4].

Graf 3-7: P�ehled dopravních nehod v �eské republice s následkem usmrcení a úmrtí do 30 dn� po 
dopravní nehod� od za�átku roku 2000 do konce roku 2009 
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3.4 P�íklady hromadných dopravních nehod: 
V následujícím textu jsou uvedené vybrané hromadné dopravní nehody na dálnici D1 v úseku od 

119 km po 168 km v obou jízdních sm�rech, za období od roku 2006 po rok 2009, [5]. 

� Dne 1. 2.2006, �as 8h.13 min  -  dopravní nehoda 4 osobní automobily (dále jen OA), 1 
dodávkový automobil (dále jen DA) a 1 nákladní automobil (dále jen NA) na dálnici D1, 135 
kilometr (dále km) ve sm�ru na Brno. Nehoda se obešla bez zran�ní. Zasahovala Policie �eské 
republiky (dále jen P�R) a Hasi�ský záchranný sbor �eské republiky (dále jen HZS �R).

� Dne 1. 3.2006, �as 8h13min – dopravní nehoda 7 OA na dálnici D1, 125 km sm�r Praha. Nehoda 
bez zran�ní. Zasahovala P�R a HZS �R. 

� Dne 19. 9.2006, �as 8h. 54min. – dopravní nehoda 8 OA na dálnici D1, 135 km, sm�r Brno. P�i 
nehod� byla 1 osoba zran�na. Zasahovala ZZS, P�R, HZS �R. 

� Dne 24. 11.2006, �as 19h. 37min. – dopravní nehoda 9 OA na dálnici D1, 150 km, sm�r Brno. 
Nehoda bez zran�ní. Zasahovala P�R a HZS �R.¨ 

� Dne 11. 1.2007, �as 19h. 16 min. – dopravní nehoda 9 OA na dálnici D1, 149 km, sm�r Brno. 
Nehoda bez zran�ní. Zasahovala P�R a HZS �R. 

� Dne 20. 3.2008, �as 10h. 25 min. – dopravní nehoda 16 NA a 16 OA na dálnici D1, sm�r Brno. 
P�i nehod� došlo ke zran�ní 5 osob. Zasahovala  ZZS, P�R, HZS �R.  

� Dne 7. 5.2008, �as 19h. 6 min. – dopravní nehoda 6 OA na dálnici D1, 147 km, sm�r Brno. P�i 
nehod� došlo ke zran�ní 1 osoby. 

� Dne 14. 5.2008, �as 18h. 56 min. – dopravní nehoda 5 OA na dálnici D1, 156 km, sm�r Brno. P�i 
nehod� došlo ke zran�ní 1 osoby. Zasahovala ZZS, P�R, HZS �R. 

� Dne 4. 11. 2009, �as 8h. 2 min. – dopravní nehoda 9 OA, 1 DA a 1 NA na dálnici D1, 144 km, 
sm�r Praha. P�i nehod� došlo ke zran�ní 3 osob. Zasahovala ZZS, P�R  a HZS �R, [5].

3.5 Porovnání nehod v �eské republice s po�ty nehod v zahrani�í 

3.5.1 Graf: porovnání dopravních nehod s následkem úmrtí do 30 dn� po dopravní 
nehod�

Z hodnot na tomto grafu je jasn� viditelné, že ze t�í srovnávaných evropských zemí jsou nejvyšší 
hodnoty dopravních nehod s následkem úmrtí do 30 dn� po dopravní nehod� dlouhodob� v �eské 
republice. Poté v Rakousku a nejmenší po�et ve Švýcarsku, [6].
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Graf 3-8: Porovnání dopravních nehod s následkem úmrtí do 30 dn� po dopravní nehod� v �eské 
republice s po�ty v zahrani�í od za�átku roku 2000 do konce roku 2008 

3.5.2 Graf: po�et dopravních nehod se zran�ním v porovnání �eské republiky, 
Rakouska a Švýcarska. 

Na grafu je z�ejmé, že nejvíce dopravních nehod, p�i kterých dojde ke zran�ní je za uvedené období 
jednozna�n� v Rakousku. �eská republika se nachází co do po�tu uvedené problematiky na druhém a 
Švýcarsko na t�etím míst�, [6]. 

Graf 3-9: Porovnání dopravních nehod se zran�ním v �eské republice a zahrani�í od za�átku roku 2000 
do konce roku 2008 
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3.6 Stavy komunikací v �eské republice. Porovnání se zahrani�ím. 

Pokud �ešíme problematiku stavu komunikací, zjistíme, že postupn� se sí� dálnic a silnic v naší 
republice rozši�uje. Pro stávající provoz by byla pot�ebná již v tuto chvíli daleko v�tší sí� komunikací 
a zárove� o hodn� kvalitn�jší. Velký po�et silnic je již naplánovaný. Zásadním problémem z�stávají 
finance na toto ur�ené. Velkým záporným elementem je provedení výstavby silnic n�kterými firmami. 
Náklady na výstavbu jsou vysoké. V�tší než v západních zemích, kvalita ovšem není dobrá. M�žeme 
se setkat s ani ne rok starou komunikací, ve které jsou výtluky apod. Když se poohlédneme po 
okolních státech, je patrné, že zem� na rozdíl od nás bohatší mají kvalitu a pot�ebnou sí� komunikací 
v�tší (nap�. N�mecko, Švýcarsko). Zatímco zem�, které mají menší státní kapitál, jsou na tom 
s komunikacemi výrazn� h��e (Bulharsko, Rumunsko apod.) 
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4 DÁLNICE JAKO NEBEZPE�NÁ KOMUNIKACE 

Za dálnici považujeme veškerou rychlostní komunikaci pro motorová silni�ní vozidla. Její trasa ve 
v�tšin� p�ípad� sm�ruje p�edevším do míst, které jsou nejvíce zat�žované dopravní infrastrukturou. 
T�leso dálnice má p�edepsaný rozm�r koruny t�lesa 27 metr�, je konstruovaná pro rychlosti v�tší jak 
100 km/h. Musí mít p�edepsané parametry plynulosti nájezd� a sjezd� z dálnice, kde se nachází 
stoupání, je nutné vybudovat tzv. stoupací pruh pro jízdu pomalejších vozidel apod. Dálnice se 
mnohdy nazývá tepnou, která má obrovský strategický význam pro republiku. Z praxe známe mnoho 
p�ípad� kdy a� už z d�vodu dopravní nehody nebo zhoršených pov�trnostních podmínek došlo 
k zastavení dopravy na dálnici D1, vznikly dlouhé kolony a blokace této komunikace m�la následn�
dopad na velkou �ást �eské republiky. M�lo by proto být prioritním zájmem státu mít zajišt�n 
v p�ípad� zastavení této komunikace ten nejdokonalejší systém co nejrychlejšího odstran�ní následk�, 
aby v co nejkratším �ase byla tepna znovu zprovozn�na a netrp�l tím celý �eský stát. Dálnice D1 
vedoucí st�edem republiky je významná jak pro život lidí, tak i pro chod firem. Vidíme, že v blízkém 
okolí dálnic, jejich sjezd� se staví pr�myslové o obchodní zóny hrající velký význam pro životy lidí. 
Vedle kladných bod� má však i své negativní vlastnosti. Ve své podstat� odd�luje území, kterým 
prochází na dv� �ásti. �ím v�tší provoz tím v�tší zp�sobuje hluk. Emise z automobil� také ovliv�ují 
životní prost�edí a v neposlední �ad� je omezen pohyb zví�at nacházející se v oblasti trasy dálnice, [1]. 

První �eskou dálnicí, která se za�ala budovat, byla dálnice z Prahy p�es Jihlavu sm�rem na Brno, dále 
pak m�la pokra�ovat na slovenské hranice sm�rem k Bratislav�. Po�áte�ní úmysl ke stavb� takovéhoto 
díla byl na tehdejší dobu velkým �inem. V tehdejší dob� �eská republika byla spole�n� s Holandskem 
jako druhá v Evrop�, kdo se do stavby dálnice pustil. Bohužel v dalších letech díky okupaci �eské 
republiky došlo k pozastavení veškerých stavebních prací v roce 1942 do roku 1945 a následn�
ukon�ení stavby v roce 1950. D�ležité a hlavn� dimenzionáln� dostate�né pokra�ování prací 
pokra�ovalo na konci roku 1967. Práce probíhaly za omezených ekonomických podmínek, a tudíž se 
protahovali. I tak se ale v listopadu roku 1980 povedlo všem zú�astn�ným uvést do provozu kompletní 
dálnici z Prahy p�es Brno do Bratislavy, [1].  

V dalších letech zejména pak po vstupu do Evropské unie díky dotacím z této spole�nosti došlo 
k pokra�ování výstavby dalších dálni�ních tah� v �eské republice. V sou�asné dob� vzniká ale další 
problém díky nárok�m na dálnici. Vlivem obrovského nár�stu dopravy a vozidel p�esouvajících se po 
dálnici nastala situace, že t�leso dálnice, kde jsou na v�tšin� kilometr� dva jízdní pruhy, a jeden 
odstavný v jednom sm�ru jízdy za�íná být nedosta�ující. V blízké dob� bude s nejv�tší 
pravd�podobností nutné t�leso dálnice rozší�it minimáln� o jeden jízdní pruh v každém sm�ru jízdy. 
Když se budeme zabývat kompletní D1 a uvažovat, že po t�iceti letech užívání nákladními automobily 
p�evážejícími tuny nákladu je jasné, že je silnice už notn� opot�ebovaná a je nutná její kompletní 
celková rekonstrukce. V sou�asné dob� je stále nejd�ležit�jší dálnici D1 Praha p�es Brno do Ostravy. 
Poté D2 sm��ující z Brna do Bratislavy. Velký význam pro �eskou republiku má taktéž D5 vedoucí 
z Prahy p�es Plze� na hrani�ní p�echod Rozvadov a dále pak do N�mecka. Ve výstavb� je D8, po které 
mohou �idi�i jet z Prahy p�es Ústí nad Labem do N�mecka a D11 z Prahy v sou�asné dob� do Hradce 
Králové, ale do budoucna se po�ítá s jejím pokra�ováním, [1]. 
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4.1 Mapa dokon�ených dálnic a rychlostních silnic na území �eské republiky 

Obrázek 4-1: Dokon�ené dálnice a rychlostní silnice v �eské republice k 1. 12.2009, [7]. 

4.2 Druhy nebezpe�í na dálnici
� p�ebíhající zv��; 

� náledí na vozovce; 

� padající a napadaný sníh na vozovce; 

� silný vítr; 

� pád letadla; 

� extrémní horko; 

� sesuv p�dy a tekoucí vody p�es dálnici; 

� nerovnost terénu; 

� p�echázející osoby p�es dálnici; 

� sebevražedné události v prost�edí dálnice; 

� spadení mostu vedoucího p�es dálnici; 

� únava �idi�� p�i jízd�; 

� nebezpe�í vzniklé špatným technickým stavem vozidel, upevn�ní nákladu. 

Dálnice je pro spole�nost velkým p�ínosem. Má také své úskalí a nebezpe�í. Když budeme danou 
oblast problematiky pozorovat z pohledu samotného �idi�e první problém, co nás m�že postihnout je 
nerovný povrch dálnice. Na mnohých místech vyjeté hluboké koleje od nákladních vozidel, které 
s osobním automobilem p�i p�ejížd�ní z pruhu do pruhu ud�lají své. Zvlášt�, když zaprší, dojde na 
vozovce ke snížení p�ilnavosti pneumatik vozidel k povrchu dálnice. Tím vzniká nebezpe�í zvýšené 
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pravd�podobnosti smyku, v�tší brzdné dráhy apod. Ve vyjetých kolejích na dálnici z�stává stát voda a 
p�i vjetí vozidla do takovéhoto místa je velká pravd�podobnost aquaplaningu, tj. situace, kdy se 
vozidlo nachází na tzv. vodním polštá�i vytvo�eném vodou ve vyjetých kolejích a stane se tím tém��
neovladatelné. Nebezpe�í pomine až po vyjetí z tohoto inkriminovaného místa.  

R�zné vyfrézované a� už podélné nebo p�í�né pásy na vozovce jsou velmi nep�íjemné. Velmi �asto se 
na úsecích vyzna�ených náležitou dopravní zna�kou m�žeme setkat se zv��í p�ebíhající p�es t�leso 
dálnice. V praxi jsem byl sv�dkem srážky osobního automobilu s jelenem nebo v dalším p�ípad�
s divo�ákem. A� už se jedná o jakékoliv zví�e, m�že p�i st�etu s ním dojít k vážné újm� na zdraví 
cestujících ve vozidle v horším p�ípad� i k úmrtí.  

Dalším faktorem zp�sobujícím mnoho dopravních nehod je náledí. Zvlášt� v podzimním a jarním 
období kdy p�es den jsou teploty vzduch hodn� nad nulou a p�es noc p�imrzne, bývá p�í�inou 
dopravních nehod nep�im��ené rychlost povrchu vozovky a následný smyk.  

Velkým problémem bývají mosty, kde proud vzduchu proudící pod mostem zp�sobuje ochlazení 
t�lesa mostu a tím p�i teplotách i t�sn� nad nulou m�že zap�í�init p�imrznutí mokré vozovky. V 
pr�b�hu zimy je samoz�ejm� negativním faktorem samotný sníh, který, když sn�ží, omezuje výhled 
�idi�� z vozidla na vozovce, snižuje p�ilnavost vozidla k povrchu, nejsou vid�t d�licí �áry, krajnice 
atd.  

Dob�e víme, že v blízkém okolí dálnice se nachází na n�kterých místech lesní porosty. Zde nás m�že 
ohrozit pád n�kterého vzrostlého stromu na vozovku. P�i pr�jezdu lesem jsme chrán�ni p�ed v�trem, 
ovšem na jeho konci �idi��m zp�sobuje nep�íjemné chvilky nárazový bo�ní vítr. Ten n�kdy dokáže 
zvlášt� nenaložené nákladní automobily p�kn� potrápit. Dochází potom k vychýlení vozidla ze sm�ru 
jízdy a v horších p�ípadech k jeho p�evrácení.  

Dalším velmi výrazným nebezpe�ím �íhajícím p�i jízd� po dálnici je to, že m�že dojít ke spadení 
mostu vedoucím nad t�lesem dálnice. Spadnout m�že celý most, ale nep�íjemnosti vzniknou už p�i 
odtržení �ásti konstrukce mostu, nap�íklad kus betonu, �ást zábradlí apod.  

V n�kterých úsecích se �asto setkáváme zejména v jarním období p�i tání sn�hu k sesuvu bo�ních 
svah� na t�leso dálnice, p�i�emž hlína, bláto a kamení, jenž pokrývá povrch vozovky, zp�sobí nemalé 
komplikace v provozu.  

V ojedin�lých p�ípadech se také �idi�i vozidel mohou setkat za provozu na dálnici s nouzovým 
p�istáním letadla na t�lese dálnice, pop�. pádu letadla na t�leso dálnice. V praxi jsem se setkal s pádem 
vrtulníku, který zavadil listem vrtule o elektrické vedení nad dálnicí. Následn� došlo k jeho z�ícení.  

Velký problém zp�sobuje v letních m�sících horko. Jeho vlivem jsou �idi�i více unavení, dehydrovaní, 
jejich koncentrace se výrazn� snižuje a zvlášt� ti, kte�í absolvují delší trasy, bývají zna�n� nepozorní. 
Jejich reakce jsou zpomalené a to se projeví na jejich chování p�i jízd�. Mnohdy ani nev�dí, kde se 
práv� nacházejí, že práv� projeli okolo zna�ky, která je upozor�ovala na snížení rychlosti jízdy nebo 
zna�ku, která p�evádí sm�r do protism�rného pásu dálnice. P�ehlíží ostatní vozidla jedoucí po dálnici a 
v neposlední �ad� je horko podílníkem na usnutí za volantem. Tyto všechny faktory mohou zp�sobit 
vážnou dopravní nehodu.  

Dalším p�írodním negativním faktorem pro �idi�e vozidel jedoucích po dálnici je slune�ní zá�e. Když 
slune�ní paprsky sm��ují p�ímo proti o�ím �idi�e a navíc se odrážejí nap�íklad od mokré vozovky, 
viditelnost okolního prost�edí z pohledu �idi�e se tím snižuje na minimum. Pokud ten však 
nep�izp�sobí rychlost jízdy daným podmínkám, m�že dojít k nep�íjemným komplikacím.  

Nep�ízniv� ovlivnit provoz na dálnici m�že paradoxn� taktéž chování lidí pohybujících se jak 
v blízkém okolí t�lesa dálnice, tak i p�ímo na dálnici. Za poslední roky jsou známy p�ípady, kdy 
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v�tšinou d�ti postávající na most� p�eklenující dálnici házely r�zné p�edm�ty p�evážn� kameny na 
projížd�jící vozidla po dálnici a pokoušely se trefovat do �elních skel vozidel nebo autobus�. Bohužel 
v mnoho p�ípadech došlo tímto jednání k tragickým dopravním nehodám. Jsou však známy i p�ípady 
kdy jak dosp�lí tak i d�ti svým neopatrným jednáním p�išli o život, když p�echázeli v hustém provozu 
p�es t�leso dálnice a byli sraženi projížd�jícími vozidly.  

Jelikož po dálnici projíždí tisíce lidí, odehrávají se na ni a také ukon�ují osudy n�kterých z nich. Pro 
samotné �idi�e to znamená, že je možné se také na dálnici potkat s lidmi, kte�í se rozhodli ukon�it sv�j 
život. Osobn� jsem se setkal s p�ípadem, kdy muž vb�hl p�ímo pod kola jedoucího pln� naloženého 
kamionu nebo v dalším p�ípad� se �idi� osobního vozidla za jízdy po dálnici polil benzínem, následn�
zapálil a tím ukon�il sv�j život.  

Nemalé nebezpe�í vzniká také v p�ípadech, kdy �idi� pro technickou závadu z�stane stát v odstavném 
pruhu, je náležit� ozna�en, vše je jak má být a �idi� jiného práv� projížd�jícího vozidla a� už z d�vodu 
nepozornosti nebo technické závady, �idi�ské chyby do stojícího vozidla narazí a tím zp�sobí 
nep�íjemnosti �idi�i prvního vozidla. Dálnice m�že každému nastražit faktory ohrožující život a 
zdraví. T�eba p�i p�edjížd�ní nákladního automobilu dojde ke spadnutí materiálu z nákladního 
prostoru nákladního automobilu t�sn� p�ed vozidlo, �idi� nestihne na malou vzdálenost své vozidlo 
dobrzdit nebo p�ekážce vyhnout a vznikne problém. Nep�íjemné chvíle pro �idi�e nastanou taktéž 
v p�ípad�, kdy z d�vodu špatného technického stavu vozidla dojde k uvoln�ní kola za jízdy, to se pak 
svévoln� kutálí po t�lese dálnice a je jen otázka náhody které vozidlo nebo koho si vybere za sv�j cíl. 
Bohužel i takovéto p�ípady dopravních nehod mívají tragické konce. 

4.3 Hromadné dopravní nehody: 
Hromadnou dopravní nehodou z pohledu Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky rozumíme 

takovou dopravní nehodu, p�i které havarují více než p�t vozidel nebo autobus s minimáln� sedmi 
cestujícími. Na dálnici v �eské republice se hromadné dopravní nehody stávají velmi �asto. �idi�i 
vozidel jedoucí v kolon� za sebou v t�sné blízkosti nedokáží p�i zpomalení prvního vozidla na stav 
reagovat a dojde ke srážce. Policie �eské republiky výraz hromadné dopravní nehody nepoužívá. 
Zdravotnická záchranná služby také ne. V�tší dopravní nehody rozlišuje podle stavu a po�tu ran�ných 
osob, [8]. 

4.3.1 Graf p�ehledu hromadných dopravních nehod na území kraje Vyso�ina, u 
kterých zasahovala jednotka požární ochrany za období od za�átku roku 2002 do 
konce roku 2009  

� Na grafu se zobrazuje výrazné zvýšení po�tu evakuovaných osob v roce 2009. 
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Graf 4-1: Hromadné dopravní nehody na území kraje Vyso�ina za období od za�átku roku 2002 do konce 
roku 2009, [5]. 
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5 ZÁCHRANNÉ �INNOSTI P�I MU – POVINNOST STÁTU

Stát jako takový je povinen osobám pohybujících se na jeho území zajistit bezpe�nost p�i vzniku 
mimo�ádné události. Ke spln�ní svého úkolu používá integrovaný záchranný systém a v n�m pracující 
své zástupce, orgány ve�ejné správy, [9]. 

5.1 Postavení a úkoly orgán� ve�ejné správy 
Organizovat a �ídit p�ípravu a na mimo�ádnou událost a provád�ní samotných záchranných a 
likvida�ních prací mají za úkol orgány ve�ejné státní správ, [9]. 

� ministerstvo vnitra; 

� ostatní ministerstva a úst�ední orgány; 

� Hasi�ský záchranný sbor �eské republiky. 

� orgány kraj� (hejtman kraje, krajský ú�ad); 

� orgány obcí s rozší�enou p�sobností (starosta obce a obecní ú�ad s rozší�enou p�sobností) 

� orgány obcí (starosta obce a obecní ú�ad). 

Dle zákona o integrovaném záchranném systému [22] n�které úkoly ministerstva vnitra, krajského 
ú�adu, obce s rozší�enou p�sobností plní organiza�ní �lánky Hasi�ského záchranného sboru �eské 
republiky, tzn. Ministerstvo vnitra – generální �editelství Hasi�ského záchranného sboru �eské 
republiky nebo hasi�ské záchranné sbory kraj�, [9]. 

5.1.1 Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo vnitra �eské republiky je takovým jakýmsi �ídícím �lánkem integrovaného 
záchranného systému. Do jeho kompetence se �adí veškeré p�ípravy na mimo�ádnou událost, 
usm�rn�ní integrovaného záchranného systému, oblast ochrany obyvatelstva, rozhodování o tom zda 
�eská republika poskytne pomoc do zahrani�í, jak pomoc p�i záchranných pracích, tak i pomoc 
humanitární. To po dohod� s Ministerstvem zahrani�ních v�cí. Ministerstvo vnitra má za úkol ur�it 
jakým zp�sobem bude zajiš�ovaná nep�etržitá linka tís�ového volání 112. Má pravomoc pozvat si 
zástupce ostatních složek integrovaného záchranného systému a dalších odborník� pro p�ípravu i 
�ešení záchranných a likvida�ních prací. Z�izuje vzd�lávací za�ízení, usm�r�uje vývoj z�izování 
za�ízení civilní ochrany. Celkov� zajiš�uje pr�b�h záchranných a likvida�ních prací, [9]. 

5.1.2 Ministerstva a jiné úst�ední správní ú�ady  

Veškerá ministerstva mají za úkol vést p�ehled prevence možných zdroj� nebezpe�í, provád�t 
pr�zkumy nejr�zn�jších druh� ohrožení. Požadovat napravení stav�, jejž by mohly zp�sobit 
mimo�ádnou událost. Do kompetence ministerstev je také za�azeno organizování oprav ve�ejných 
budov ur�ených pro ochranu obyvatelstva. Na t�chto výše uvedených úkolech se musí podílet veškerá 
ministerstva. Poté Ministerstvo vnitra usm�rní jejich spole�né cíle ke zdárnému vy�ešení 
problematiky, [9]. 

5.1.3 Ministerstvo zdravotnictví 

Organizuje �innost zdravotní záchranné služby a za�ízení zdravotnické dopravní služby a to 
v p�ípad�, kdy mimo�ádná událost p�esáhla území kraje, pro který bylo za�ízení zdravotní záchranné 
služby z�ízeno. Významným orgánem ministerstva zdravotnictví je hlavní hygienik, kterého do funkce 
jmenuje ministr zdravotnictví. V každém kraji se nachází hygienické stanice a mají statut správního 
ú�adu. Jejich úkolem je p�edevším na�izovat mimo�ádná opat�ení p�i epidemiích, p�i živelných 
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pohromách a událostech rozsahu, který p�evyšuje rozsah územního odboru. Zárove� rozhodují o 
ukon�ení opat�ení. Sledují, zda je dodržována ochrana ve�ejného zdraví dle p�íslušného zákona, 
kontroluje stav pitné vody. V p�ípad� jejího nevyhovujícího stavu na�ídí zákaz požívání. Zajiš�ují 
p�edcházení rozši�ování infek�ních onemocn�ní. Ministerstvo zdravotnictví rozhoduje také o tom, zda 
výrobci mohou své produkty uvést na trh z hlediska zdravotní nezávadnosti. V neposlední �ad� se toto 
ministerstvo ú�astní �innosti organizované Hasi�ským záchranným sborem �R v rámci integrovaného 

záchranného systému, [9]. 

5.1.4 Ministerstvo zem�d�lství 

Integrovaný záchranný systém m�že být v n�kterých p�ípadech použit i k zásahu nap�. na karanténu 
p�i likvidaci nebezpe�ných nákaz, na dekontaminaci anebo na zabezpe�ení zásobování pro ve�ejnost 
nedostupných oblastí. Státní správu ve v�cech veterinární pé�e zajiš�ují tyto orgány, [9]: 

� Ministerstvo zem�d�lství. 

� Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany. 

� Obce. 

� orgány veterinární správy, [9]. 

Ministerstvo zem�d�lství p�edevším organizuje �innost ve sm�ru zdravého vývoje chov� zví�at, 
zajiš�uje plány �innosti, pro možnost nákazy. Jako poradní orgán orgán� státní správy, kterým p�ísluší 
úkoly související se zdoláváním nebezpe�ných nákaz, pracuje Úst�ední nákazová komise jmenovaná 
ministrem zem�d�lství, [9]. 

5.1.5 Ministerstvo dopravy 

Toto ministerstvo má zajistit pro pot�eby složek integrovaného záchranného systému k vykonání 
záchranných a likvida�ních prací celostátní informa�ní systém mobilních zdroj� nebezpe�í v doprav�. 
Na seskupení dat a jejich novelizaci spolupracuje správní ú�ad a dopravci, kte�í jsou povinni tyto údaje 
poskytovat Ministerstvu dopravy vždy ješt� p�ed zahájením p�epravy nebezpe�ných v�cí po silnici, 
železnici, letecké a vnitrozemské vodní doprav�.  Provozovatel dopravního informa�ního systému 
musí zabezpe�it utajení dat. V p�ípad� jejich zve�ejn�ní by tím mohl zp�sobit ohrožení život� lidí, 
životního prost�edí apod., [9]. 

5.1.6 Ministerstvo životního prost�edí 

Ministerstvo životního prost�edí plní úkoly p�edevším, co se týká ochrany p�írody, vody, ovzduší, 
protipovod�ové ochrany a provádí prevenci p�ed závažnými haváriemi a �eší problematiku odpad�. 
Hodn� �asto zástupci životního prost�edí vyjížd�jí k zásah�m, kde po dopravní nehod� nákladního 
automobilu došlo k úniku p�epravované nebezpe�né látky do p�ilehlého potoku, povrchových vod, 
zeminy nebo ovzduší. Na míst� zásahu potom zajiš�ují dohled na správném provedení likvida�ních, 
dekontamina�ních prací a spolupracují s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, [9]. 

5.1.7 Orgány kraje 

Orgány kraje mají za povinnost organizovat veškeré d�ní ohledn� p�ípravy na mimo�ádnou událost, 
pop�ípad� provád�t samotný d�j záchranných a likvida�ních prací. Podle zákona o integrovaném 
záchranném systému n�které v�ci organizuje namísto krajského ú�adu Hasi�ský záchranný sbor kraje. 
Nap�íklad zajišt�ní havarijní p�ipravenosti a její ov��ení cvi�ením, zpracovává havarijní plán kraje, 
zpracovává poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje, zabezpe�uje varování a 
vyrozum�ní, organizuje humanitární pomoc, provádí kontrolu staveb civilní ochrany apod., [9]. 
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5.1.8 Hejtman kraje 

Do kompetence hejtmana kraje m�žeme za�adit, [9]: 

� organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje; 

� koordinuje a také následn� kontroluje p�ípravu na mimo�ádné události provád�nou orgány kraje, 
územními správními ú�ady s krajskou p�sobností, starosty obcí s rozší�enou p�sobností, 
právnickými a fyzickými osobami; 

� schvaluje vn�jší havarijní plány, havarijní plán kraje, poplachový plán integrovaného 
záchranného systému kraje; 

� koordinuje záchranné a likvida�ní práce p�i �ešení mimo�ádné události na území kraje, pokud 
p�esahuje území jednoho správního obvodu obce s rozší�enou p�sobností a velitel zásahu vyhlásil 
nejvyšší stupe� poplachu nebo jej o to požádal anebo jej o koordinaci požádal starosta obce 
s rozší�enou p�sobností; 

� využívá pro koordinaci záchranných a likvida�ních prací krizový štáb kraje z�ízený na základ�
krizového zákona, [23]. 

B�hem zásahu od samotného za�átku až do ukon�ení je hejtman kraje povinen p�es opera�ní a 
informa�ní st�ediska integrovaného záchranného systému podávat pr�b�žné informace o vývoji situace 
na míst� zásahu Ministerstvu vnitra, [9]. 

5.1.9 Orgány obce s rozší�enou p�sobností 

Zodpov�dnost za p�ípravu a provedení záchranných a likvida�ních pracích na úrovni obce 
s rozší�enou p�sobností zastává obecní ú�ad obce s rozší�enou p�sobností se starostou obce 
s rozší�enou p�sobností. Jejich úkoly se vztahují na p�sobnost v regionu obce s rozší�enou p�sobností, 
ve kterém obecní ú�ad provádí úkoly p�ijaté od státní správy. Obecní ú�ad obce s rozší�enou 
p�sobností plní úkoly v obci, ve které je jeho sídlo, ale ne z pohledu obce s rozší�enou p�sobností, ale 
z hlediska obce jako takové. Úkoly tohoto ú�adu za n�j zastává Hasi�ský záchranný sbor kraje, [9]. 

5.1.10 Orgány obce 

Orgány obce provádí p�edevším prost�ednictvím obecního ú�adu a starosty obce veškerou �innost 
týkající se jak p�ípravy, tak i pr�b�h záchranných a likvida�ních prací p�i vzniku mimo�ádné události. 
Jejich pravomoci jsou ohrani�ené, a tudíž se jejich �innost zam��uje p�edevším na d�ní p�ímo v jejich 
obci. P�i vzniku mimo�ádné události musí orgány zastupující obec spolupracovat s velitelem zásahu. 
Do �innosti obecního ú�adu, resp. starosty obce �adíme p�edevším, [9]: 

� p�íprava obce na mimo�ádnou událost; 

� spolupráce s integrovaným záchranným systémem p�i záchranných a likvida�ních pracích; 

� zajišt�ní varování, evakuace a ukrytí osob p�ed hrozícím nebezpe�ím; 

� hospoda�ení s materiálem dodaným od civilní ochrany; 

� poskytuje hasi�skému záchrannému sboru kraje podklady pro zpracování havarijního plánu kraje 
nebo vn�jšího havarijního plánu; 

� podílí se na zajišt�ní nouzového p�ežití obyvatel obce; 

� vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany v obci, [9]. 

Obec má také z�ízenu jednotku sboru dobrovolných hasi��. Ta p�i zásahu u mimo�ádné události 
provádí p�edevším, [9]: 

� varování obyvatel; 
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� evakuaci obyvatelstva; 

� ozna�ení nebezpe�né zóny; 

� provedení dekontaminace postižených obyvatel nebo majetku, [9]. 

Zajišt�ní pomoci obyvatelstvu a zajišt�ní podmínek pro jeho nouzové p�ežití, [9]. 

Jednotka požární ochrany vykonává �innost jen v mezích jejího vybavení a místa p�sobnosti, kde se 
nachází dle havarijního plánu kraje a ve vztahu k vn�jší zón� havarijního plánování, [9]. 

D�ležitou úlohou obce je proškolovat ob�any jak se chovat p�i mimo�ádné události a p�i jejím vzniku 
je o tom informovat, [9]. 

5.2 Typová �innost složek integrovaného záchranného systému
V katalogu typových �inností m�žeme zjistit, že je v sou�asné dob� vytvo�eno 10 rozlišných 

soubor� typových �inností integrovaného záchranného systému, [10]. 

5.2.1 ST� – 01/IZS Typová �innost složek integrovaného záchranného systému p�i 
spole�ném zásahu na uskute�n�né a ov��ené použití radiologické zbran�. 

P�i mimo�ádné události s uskute�n�ným a ov��eným použitím radiologické zbran� je velmi 
pravd�podobné, že došlo k použití radiologické bomby a� už p�i vojenských akcích ve válce nebo p�i 
útoku extrémistické skupiny. Po explozi m�žou být zjišt�ny velké hodnoty dávkového p�íkonu. 
M��ení hodnot dávkového p�íkonu provádí jednotka požární ochrany hasi�ského záchranného sboru 
kraje. Mimo tyto uvedené zp�soby m�že nastat p�ípad, že radioaktivní �ástice budou použity jinými 
možnými zp�soby k ohrožení život� obyvatelstva a životního prost�edí, [11]. 

P�i zásahu této typové �innosti velitel zásahu vyhlašuje odpovídající stupe� poplachu a opera�ní a 
informa�ní st�edisko integrovaného záchranného systému posléze vyhlašuje zvláštní stupe� poplachu. 
S nejv�tší pravd�podobností jsou povolány tyto základní složky integrovaného záchranného systému. 
Policie �eské republiky, Hasi�ský záchranný sbor �eské republiky, Zdravotnická záchranná služba 
�eské republiky. P�i mnoha p�ípadech je vhodné povolat také ostatní složky integrovaného 
záchranného systému a to zejména Armádu �eské republiky, Celní správu �eské republiky, Státní 
ústav jaderné chemické a biologické ochrany, Státní ústav radia�ní ochrany, a místn� p�íslušnou 
správu komunikací, [11]. 

Velitelem zásahu je velitel p�íslušné jednotky požární ochrany Hasi�ského záchranného sboru �eské 
republiky, jenž po zjišt�ní výskytu radia�ního zá�ení p�evezme velení. Za pomoci opera�ního a 
informa�ního st�ediska integrovaného záchranného systému nechá povolat do štábu velitele zásahu 
tyto zástupce: zástupce velení Policie �eské republiky, zú�astn�ného léka�e Zdravotnické záchranné 
služby �eské republiky, zástupce místn� p�íslušné obce s rozší�enou p�sobností, zástupce postižené 
obce, dále pak p�edevším zástupce místn� p�íslušného centra Státního ústavu jaderné bezpe�nosti, 
zástupce Útvaru pro odhalování organizovaného zlo�inu a další osoby dle daných okolností, [11]. 

5.2.2 ST� – 02/IZS Typová �innost složek integrovaného záchranného systému p�i 
spole�ném zásahu na demonstrování úmyslu sebevraždy. 

P�i situaci, kdy je na n�kterou ze složek integrovaného záchranného systému ohlášen pokus o 
demonstraci úmyslného spáchání sebevraždy, složky integrovaného záchranného systému po dojezdu 
na místo mohou o�ekávat, pokus �lov�ka v  beznad�jné situaci, který se chystá skoncovat se životem, 
pop�ípad� provádí demonstraci možného sebevražedného útoku z d�vodu upozorn�ní na sebe 
samotného. Z praxe jsou známy p�ípady, kdy psychicky narušený �lov�k chce upozornit své okolí na 
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to, že mu bylo ublíženo, tak se úmysln� vystaví do života ohrožující situace a oznámí to na tís�ovou 
linku. P�ivolané složky mají za úkol ho zachránit. V n�kterých p�ípadech však dojde k tomu, že 
sebevražedný demonstrant nap�. sedí na zábradlí vysokého mostu a pod vlivem alkoholu nebo drog 
zavrávorá, neudrží se a spadne. Úkolem záchraná�� je postupným vyjednáváním pokud možno osobu 
se sebevražedným úmyslem od jejího zám�ru odradit, postupovat v klidu, s rozvahou a neunáhlit se. 
Nechat osobu mluvit, naslouchat jí. Zárove� však pamatovat na prioritu vlastního zdraví a 
nevystavovat nebezpe�í sama sebe, [12]. 

P�i tomto typu zásahu ve v�tšin� p�ípad� opera�ní a informa�ní st�edisko integrovaného záchranného 
systému vyhlašuje první nebo druhý stupe� poplachového plánu integrovaného záchranného systému. 
Právo p�ednosti velení má p�íslušník Policie �eské republiky, avšak do doby jeho p�íjezdu na místo je 
velitelem složek integrovaného záchranného systému velitel jednotek požární ochrany Hasi�ského 
záchranného sboru �eské republiky pop�. léka� Zdravotnické záchranné služby �eské republiky. 
Hlavní roli u takovéto záchranné akce hraje Policie �eské republiky, p�edevším policejní vyjednava�, 
který se nachází v každém kraji �eské republiky. U takovéhoto typu události je nutná p�ítomnost 
jednotek požární ochrany Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky (v mnohých p�ípadech za 
použití jistící a lezecké techniky, prost�edky pro evakuaci osob), Zdravotnické záchranné služby, 
v n�kterých p�ípadech hlídky obecní policie, [12]. 

5.2.3 ST� – 03/IZS Typová �inností složek integrovaného záchranného systému p�i 
spole�ném zásahu po oznámení o uložení nebo nálezu výbušniny nebo výbušného 
systému. 

�innost dle tohoto typového souboru se vykonává v p�ípadech, kdy dojde zejména k oznámení o 
uložení nebezpe�né výbušniny, munice a celkov� výbušných p�edm�t�, zápalné p�edm�ty a v�bec 
veškeré po domácku vyrobené munice. To a� p�i oznámení od r�zných teroristických skupin, 
jednotlivc� tak i p�i nálezu nap�. poz�stalých výbušnin po druhé sv�tové válce, [13]. 

P�i zásahu dle typového listu se vyhlašuje stupe� poplachu integrovaného záchranného systému dle 
vyhodnocení okolností a aktuální situace na míst� události. Velitelem zásahu je p�íslušník Policie 
�eské republiky, pouze p�ed jeho p�íjezdem na místo velí velitel jednotek požární ochrany Hasi�ského 
záchranného sboru �eské republiky, [13]. 

Hlavní složkou pro zásah takového typu je Policie �eské republiky, která spolupracuje s Hasi�ským 
záchranným sborem �eské republiky, dále se Zdravotnickou záchrannou službou �eské republiky. 
V mnohých p�ípadech se k zásahu povolávají pomocné složky integrovaného záchranného systému. 
P�edevším Armáda �eské republiky, strážníci obecní policie, Celní správa �eské republiky, V�ze�ská 
služba �eské republiky, �eský bá�ský ú�ad, Hlavní bá�ská záchranná stanice a závodní bá�ské 
záchranné stanice, �eské dráhy a.s., místn� p�íslušné správy komunikací, havarijní služby právnických 
a fyzických osob podnikajících v energetických odv�tvích povolané v souladu s p�íslušnými právními 
p�edpisy, [13]. 

5.2.4 ST� – 04/IZS Typová �innost složek integrovaného záchranného systému p�i 
spole�ném zásahu u letecké nehody. 

 Složky integrovaného záchranného systému se podílejí na záchranných pracích dle souboru tohoto 
typu v p�ípadech, kdy dojde k havárii letadla letícího nad územím naší republiky, nebo když se letadlo 
ve vzdušném prostoru �eské republiky ocitne v krizové situaci. Kapitán na jeho palub� spustí tís�ový 
signál. Dále také v p�ípad� vyslání záchranným koordina�ním st�ediskem Praha (Rescue Coordination 
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Centre) vrtulníku se speciální výbavou ur�enou k pátrání a záchran� osob a celý p�ípad nahlásí na 
krajské opera�ní a informa�ní st�edisko (dále jen KOPIS) Ministerstva vnitra-Generální �editelství 
Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky i Ústavu pro odborn� technické zjiš�ování p�í�in 
leteckých nehod. P�i letecké nehod� se na míst� zásahu mohou vyskytovat také nebezpe�né látky, 
výbušniny, oleje, palivo, radioaktivní látky a další nebezpe�í, [14]. 

Dle rozsahu letecké nehody (podle toho zda se jedná o menší nebo v�tší letoun, kolik je zran�ných, 
zda se nehoda odehrála v obydleném prostoru nebo naopak n�kde na zastav�ném území) vyhlašuje 
krajské opera�ní a informa�ní st�edisko integrovaného záchranného systému p�íslušný stupe�
poplachu. M�že se jednat o první, druhý nebo t�etí a zvláštní stupe� poplachu integrovaného 
záchranného systému. P�i velmi závažných následcích letecké nehody m�že být vyhlášen krizový stav 
(nap�. stav nebezpe�í), [14]. 

P�i zásahu na leteckou nehodu budou svolány základní složky integrovaného záchranného systému. 
Jednotky požární ochrany Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky, Policie �eské republiky, 
Zdravotnická záchranná služba �eské republiky. Dále bývají v praxi nasazeny ostatní složky 
integrovaného záchranného systému p�edevším pak Armáda �eské republiky, r�zné organizace 
poskytující psychosociální pomoc, v horském terénu také Horská služba �eské republiky, o.p.s., 
atestovaní kynologové pro vyhledávání osob, dále p�i nehod� v blízkosti vodní plochy Vodní 
záchranná služba �eského �erveného k�íže, místní specializované firmy na likvidaci uniklých ropných 
produkt� do p�dy a také další složky dle poplachového plánu integrovaného záchranného systému, 
[14]. 

Velitelem p�i takovémto typu zásahu je velitel jednotky požární ochrany, v�tšinou p�íslušník 
Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky nebo p�íslušník s právem p�ednosti velení pokud si je 
p�evzal. Jestliže p�ed p�íjezdem jednotek požární ochrany velí zásahu p�íslušník jiné složky 
integrovaného záchranného systému, p�evezme velitel jednotky požární ochrany velení a je jeho 
povinností nahlásit d�ležité informace z místa nehody na krajské opera�ní a informa�ní st�edisko, aby 
bylo možné up�esnit správný stupe� poplachu integrovaného záchranného systému, dále rozhodne o 
organizaci na míst� zásahu, kde bude ur�en a vn�jší zóna, kde nebezpe�ná zóna, sektory. Také je 
v jeho kompetenci �ídit štáb velitele zásahu. Do n�ho si ur�í zástupce Policie �eské republiky, 
Zdravotnické záchranné služby �eské republiky, vedoucí zú�astn�ných složek integrovaného 
záchranného systému, zástupce obce, kde došlo k nehod�, psychologa, pop�. �lena posttraumatického 
interven�ního týmu, p�edsedu Komise Ústavu pro odborné zjiš�ování p�í�in leteckých nehod, pro 
vojenská letadla zástupce Vojenské policie a samoz�ejm� zástupce všech pot�ebných orgán� a institucí 
pot�ebných k náležitému vy�ešení dané situace, [14]. 

Velitel�v úkol je zajistit informace sd�lovacím prost�edk�m. Proto z�izuje místo k tomu ur�ené, kde se 
odborníci z jednotlivých profesí a tiskový mluv�í jednotlivých složek integrovaného záchranného 
systému vyjad�ují k události, [14].  

5.2.5 ST� – 05/IZS Typová �innost složek integrovaného záchranného systému p�i 
spole�ném zásahu na nález p�edm�tu s podez�ením na p�ítomnost B – agens nebo 
toxin�. 

Od zasahujících složek integrovaného záchranného systému se v takovéto situaci p�edevším 
o�ekává provést p�i nálezu neznámé podez�elé zásilky ve ve�ejných objektech. Dále pak p�i oznámení, 
že n�kdo našel nebo n�kam uložil podez�elý p�edm�t, záchranné a likvida�ní práce. Odvrátit vznik 
dalších hrozeb a rizik. Identifikovat a následn� odstranit. Odvézt zajišt�ný materiál na specializované 
pracovišt� k odborné likvidaci, dále do laborato�í a celkov� zabezpe�it, aby se možná nákaza neší�ila 
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dále mezi lid. Provést dekontaminaci osob, které mohly být p�ímo zasažené nebezpe�nou látkou. 
Zasahující složky integrovaného záchranného systému musí postupovat dle obecných pravidel zásahu 
na nebezpe�nou látku za použití nejvyššího stupn� ochrany. Zasahující osoby dbají prioritn� na svoji 
ochranu, [15]. 

Velitelem zásahu je velící p�íslušník Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky, pokud p�ed jeho 
p�íjezdem na místo události velí zástupce n�které z již zasahujících složek, p�evezme si velení. Jestliže 
je to nutné m�že z�ídit štáb velitele zásahu, v n�mž komunikuje zejména s p�íslušníky Orgán� ochrany 
ve�ejného zdraví, zástupce Policie �eské republiky, Zdravotnické záchranné služby, Státní ústav 
jaderné chemické a biologické ochrany, Armády �eské republiky, [15]. 

Ve v�tšin� takovýchto p�ípad� bývá vyhlášen první a v p�ípad� nutnosti druhý stupe� integrovaného 
záchranného systému. N�které výše uvedené složky jsou povolávány jen na základ� mezikrajských 
dohod nebo Úst�edního poplachového plánu integrovaného záchranného systému, [15]. 

Ze základních složek integrovaného záchranného systému nutno po�ítat s Hasi�ským záchranným 
sborem �eské republiky, Policií �eské republiky, Zdravotnickou záchrannou službou. Nutná bývá 
také ú�ast ostatních složek integrovaného záchranného systému p�edevším orgán ochrany ve�ejného 
zdraví, krajská hygienická stanice, Státní ústav jaderné chemické a biologické ochrany, Armáda �eské 
republiky a dle pot�eby další dle poplachového plánu integrovaného záchranného systému, [15]. 

5.2.6 ST� – 06/IZS Typová �innost složek integrovaného záchranného systému p�i 
zásahu v podmínkách rozsáhlých policejních opat�ení pro udržení ve�ejného 
po�ádku p�i technoparty. 

Ve v�tšin� p�ípad� se jedná s ve�ejnou neorganizovanou reprodukci velmi hlasité hudby, která se 
odehrává n�kde na volném prostranství (na r�zných loukách, letištních plochách apod.) Akce bývá 
zpravidla celodenní, mnohdy však doba trvání od samého za�átku do konce trvá týden. Jejími 
ú�astníci bývají mladí lidé, kte�í své smysly umoc�ují alkoholem omamnými a psychotropními 
látkami, nacházejí si tam též drogy atd. Tito ú�astníci pak omámeni výše uvedenými látkami, únavou 
z hlasité hudby a nevyspání p�sobí agresivn� proti dohlížejícím strážc�m po�ádku (Policii �eské 
republiky, Zdravotnické záchranné služb�). Také místním ob�an�m, kterým poškozují majetek. 
Dochází hodn� �asto k vzájemnému poškozování samotných poslucha�� navzájem mezi sebou. 
Dalším velkým nebezpe�ím je používání r�zné pyrotechniky, oh�ostroj�, d�lbuch� apod. a 
v neposlední �ad� významným ohrožujícím faktorem jsou zaparkovaná auta v blízkosti konání akce. 
Ty se v�tšinou po�ítají na tisíce. P�ijížd�jící a následn� se vracející techna�i zp�sobují jak ucpání 
p�ilehlých komunikací, tak spousty dopravních nehod. Svým pobytem ve vybrané lokalit� tato akce 
také �asto velmi zne�istí povrchové a podzemní vody, [16]. 

Ze strany záchraná�� je na takovouto masovou akci nutná náležitá p�íprava a velmi dobrá organizace. 
�ídícím a koordina�ní složkou v tomto p�ípad� je velitel Policie �eské republiky. Na taktické úrovni 
se místo zásahu rozd�luje na prostor soust�ed�ní sil a prost�edk� Policie �eské republiky. Zde velí 
taktéž velitel Policie �eské republiky a na základnu záchraná��, kde je velitelem p�íslušník jednotek 
požární ochrany. Jestliže nastane nutnost provést zásah na takovýto typ události a není t�eba nasazení 
sil a prost�edk� Policie �eské republiky, provedou ho složky integrovaného záchranného systému 
(v�tšinou Hasi�ský záchranný sbor �eské republiky, Zdravotnická záchranná služba) samostatn� a 
velitelem je velitel Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky. Ten musí o veškerém pr�b�hu 
informovat policejního velitele a být s ním neustále na spojení pro p�ípad, že by bylo t�eba nasadit do 
akce Policii �eské republiky pro neohroženou práci záchraná��. V praxi se to týká zajišt�ní možnosti 
p�ístupu k udanému místu zásahu, ochrany p�ed agresivními techna�i. Jestliže si to situace vyžaduje, 
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m�že velitel zásahu požádat velitele Policie �eské republiky a nasazení jeho složky ješt� p�ed vstupem 
do ohroženého místa, [16]. 

Na tento typ mimo�ádné události m�že být vyhlášen jak první tak druhý a p�i vzniku velkých požár�
p�ilehlých les�, talkových láhví v areálu i t�etí stupe� integrovaného záchranného systému. V tom 
p�ípad� musí být okamžit� o všem informován krajské opera�ní a informa�ní st�edisko a následn�
starosta obce s rozší�enou p�sobností, [16]. 

V první linii zasáhnou na tento typ mimo�ádné události základní složky integrovaného záchranného 
systému. To znamená Policie �eské republiky, jednotky požární ochrany, Zdravotnická záchranná 
služba. D�ležitý význam také vykonávají ostatní složky integrovaného záchranného systému, 
p�edevším místní správa komunikací, která zabezpe�uje organizaci dopravy a hlavn� má za úkol 
zabezpe�it vhodn� p�ístupné komunikace pro p�íjezd složek integrovaného záchranného systému do 
areálu i v areálu samotném, [16]. 

5.2.7 ST� – 07/IZS Typová �innost složek integrovaného záchranného systému p�i 
záchran� poh�ešovaných osob, pátrací akci v terénu 

Zám�rem této typové �innosti je �innost jednotek p�i vyhledávání poh�ešované osoby za využití 
v�tšího po�tu záchraná�� zasahujících v rojnicích a speciálního vybavení, n�kdy i vrtulníku 
s termokamerou apod. A� už se jedná o osobu poh�ešovanou z d�vod� zhoršení klimatických 
podmínek, zhoršení zdravotního stavu �lov�ka a s tím spojené dezorientace, apod. Preciznost a 
rychlost zasahujících je velmi nutná nebo� by mohlo dojít a� už k podchlazení, úmrtí vlivem 
zhoršujícího se zdravotního stavu, úmrtí vlivem závislosti na v tu chvíli nedostupných lécích apod.,
[17]. 

Z d�vodu nasazení v�tšího po�tu jak záchraná��, tak i techniky a provád�ní záchranných prací na 
rozlehlém a mnohdy nerovném terénu bývá vyhlášen druhý stupe� a v t�žších p�ípad i t�etí stupe�
poplachu integrovaného záchranného systému, [17]. 

Velitel akce je p�i tomto druhu �innosti zasahující velitel Policie �eské republiky. Ten má možnost 
z�ídit štáb velitele zásahu. V n�m s ním spolupracují velitel jednotek požární ochrany, specialisté z �ad 
Policie �eské republiky (nap�. zástupce psovod�, potáp���, lezc� apod.) léka� Zdravotnické záchranné 
služby, starosta dané lokality, vedoucí st�ediska horské služby, vedoucí výjezdové skupiny bá�ské 
záchranné služby nebo speleologické záchranné služby a v neposlední �ad� také vlastník prostoru, 
[17]. 

Ze základních složek zasahují Policie �eské republiky, jednotky požární ochrany, Zdravotnická 
záchranná služba. Zásah se mnohdy neobejde bez pomoci ostatních složek integrovaného záchranného 
systému p�edevším pak kynolog�, speleolog� apod., [17]. 

5.2.8 ST� – 08/IZS Typová �innost složek integrovaného záchranného systému p�i 
zásahu na dopravní nehodu 

P�i dopravní nehod� po�ítáme p�edevším s �innostmi zasahujících záchraná�� týkajících se hlavn� v 
zajišt�ní místa nehody, velkou prioritou je jednozna�n� záchrana život� ú�astník� nehody, jejich 
zajišt�ní, stabilizování zdravotního stavu, vyprošt�ní z havarovaného vozidla, následné ošet�ení. 
Navazuje odvoz do nemocnice. Dále je nutné zajistit provedení protipožárních opat�ení týkající se 
p�edevším odpojení akumulátoru a tím kompletní elektroinstalace vozidel. Zamezení unikání benzínu, 
nafty, motorových pop�. p�evodových olej�. P�íslušníci Hasi�ského záchranného sboru �eské 
republiky, taktéž nesmí opomenout, ani u zdánliv� malé dopravní nehody, zm��it zda se v míst�
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nehody neobjevil n�jaký zdroj radioaktivního zá�ení, pop�ípad� nedošlo k úniku n�jaké nebezpe�né 
látky, [18]. 

P�i výjezdu na dopravní nehodu bývá zpravidla vyhlašován první stupe� poplachu integrovaného 
záchranného systému, [18]. 

Velitel spole�ného zásahu je velitel jednotek požární ochrany. Pokud se ovšem jedná o zásah na 
dopravní nehodu bez ú�asti zasahujících jednotek požární ochrany je velitelem zasahující velitel 
složky integrovaného záchranného systému, jejíž �innost v míst� zásahu p�evažuje, [18].   

Hlavní �innosti základních složek integrovaného záchranného systému spadají na Hasi�ský záchranný 
sbor �eské republiky, Policii �eské republiky a Zdravotnickou záchrannou službu, [18]. 

Z ostatních složek integrovaného záchranného systému bývají v mnoha p�ípadech povolány do akce 
r�zné specializované firmy jako je�áby, asana�ní firmy apod. Dle pot�eby se p�izve taktéž vhodná 
odtahová služba a v neposlední �ad� správce dané komunikace, [18].  

5.2.9 ST� - 09/IZS Typová �innost složek integrovaného záchranného systému p�i 
zásahu u mimo�ádné události s velkým po�tem ran�ných a ob�tí. 

Za mimo�ádnou událost s velkým po�tem raných považujeme takovou, p�i které dojde zpravidla 
k újm� na zdraví nebo úmrtí více jak deseti osob a pom�r mezi postiženými a záchraná�i je takový, že 
není možné poskytnout neodkladnou p�ednemocni�ní pé�i všem zran�ným sou�asn�. V praxi v�tšinou 
v takovýchto situacích bývá v prvopo�átku zásahu nedostatek záchraná��. Po složkách integrovaného 
záchranného systému je od samého za�átku zásahu požadovaná maximáln� efektivní práce a je 
nepsané pravidlo, že první p�lhodina až hodina �innosti je rozhodující pro výsledek celé akce. 
Jednozna�n� st�žejním úkolem je hned zpo�átku povolat na místo události dostatek sila prost�edk�
integrovaného záchranného systému. Ty poté postupují dle postupu JSPVT. J-jišt�ní, P-postup, S- 
Stabilizace zran�ných, V- vyprošt�ní zran�ných, T-Transport zran�ných. Pro složky integrovaného 
záchranného systému je vhodné p�i t�íd�ní ran�ných používat metodu START (S-snadné, T-t�íd�ní, A, 
R-rychlá, T-terapie.). P�i tomto zp�sobu se užívají barevné t�ídící pásky a následn� pak identifika�ní a 
t�ídící karta. Štítek barvy �ervené ozna�uje ran�ného se selháváním životních funkcí, žlutá ran�ného 
neschopného samostatného pohybu, zelená ran�ného, jenž je sob�sta�ný a �erná zem�elého. 
V p�ístupných terénech provád�jí t�ídní ran�ných p�i dostate�ném po�tu záchraná�� zam�stnanci 
Zdravotnické záchranné služby. Mohou jim napomáhat vyškolení p�íslušníci Hasi�ského záchranného 
sboru �eské republiky. V p�ípad�, že se mimo�ádná událost nachází pod z�ícenou ocelovou 
konstrukcí, v sutinách dom� kam nemají zdravotníci p�ístup, provádí ozna�ení barevnou páskou 
p�íslušníci Hasi�ského sboru �eské republiky a takto ozna�ené ran�né p�edávají po vyprošt�ní na 
stanovišti pro shromážd�ní a t�íd�ní ran�ných, které je vytý�eno zpravidla na p�ilehlém bezpe�ném 
míst� Zdravotnické záchranné služb� k dalšímu ošet�ení. T�ídící a identifika�ní karta se používá 
k zapisování aktuálních diagnóz léka�em Zdravotnické záchranné služby na stanovišti pro 
shromážd�ní a t�íd�ní ran�ných, [19]. 

Z d�vodu v�tšího po�tu ran�ných bývá v takovýchto situacích vyhlašován t�etí n�kdy i zvláštní stupe�
dle poplachového plánu integrovaného záchranného systému, [19].  

Velitelem zásahu je velitel jednotek požární ochrany. Ten následn� z�ídí štáb velitel zásahu, do n�hož 
za�adí velitelé zasahujících složek a v�tšinou ho rozd�lí na dva sektory. První sektor je sektor 
vyhledávání a záchrany, transportu na stanovišt� pro shromážd�ní a t�íd�ní ran�ných, záchranných a 
jistících prací. Tomu velí velitel jednotek požární ochrany. Druhý sektor je sektor zdravotnické 
pomoci a spadá do kompetence vedoucího léka�e zásahu. Ten má za úkol organizovat celkových chod 
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stanovišt� pro shromaž	ování a t�íd�ní ran�ných, které d�lí na místo pro ošet�ení ran�ných, místo 
k nakládání ran�ných k transportu do nemocnic apod., [19]. 

P�i takovémto typu události zasahují základní složky integrovaného záchranného systému, jakožto 
Hasi�ský záchranný sbor �eské republiky, Zdravotnická záchranná služba, Policie �eské republiky a 
jsou taktéž dle traumatologického plánu Zdravotnické záchranné služby provedena oznámení 
zdravotnickým za�ízením, ur�eným pro p�íjem v�tšího po�tu pacient�.  Z ostatních složek 
integrovaného záchranného systému lze považovat za nutné nasazení dopravní zdravotní služby na 
transport zran�ných do nemocnic, [19]. 

5.2.10 ST� – 10/IZS Typová �innost složek integrovaného záchranného systému p�i 
nebezpe�né poruše plynulosti provozu na dálnici. 

Tato typová �innost bude v praxi použita v p�ípad�, bude-li se jednat o dopravní nehodu, sesuv 
p�dy, z�ícení mostu a dojde na jednom nebo více místech k úplnému zastavení provozu na dálnici a 
provedení nutných záchranných a likvida�ních prací bude trvat zpravidla 6 a více hodin. Dále mohou 
nastat komplikace provozu díky pov�trnostním podmínkám (husté sn�žení, silná námraza, ledovka, 
namrzající déš�, extrémní horka, mlha atd.). Také velká vzdálenost od místa p�erušení provozu 
k poslednímu p�edcházejícímu výjezdu z dálnice zp�sobí velké kolony vozidel ješt� p�edtím, než je 
stihlo Národní dopravní informa�ní a �ídící centrum (dále jen NDCI) prost�ednictvím za�ízení pro 
informace upozornit na danou situaci. Problém vznikne i v p�ípad�, když odklonové trasy po silnicích 
nižších t�íd byly nesjízdné. Díky t�mto výše uvedeným faktor�m vznikne dlouhá kolona stojící na 
dálnici. Vlivem dlouhého �asového úseku, po který bývá problém odstran�n, vzniká posádkám vozidel 
ohrožení. M�že se jednat o nedostatek paliva v nádrži vozidla, potravin a pití, lék�, teplých od�v�. 
Mohou se taktéž vyskytnout zdravotní indispozice spojené s omezenou možností p�ístupu léka�e 
k postiženému. Od záchranných složek se proto o�ekává provedení záchranných a likvida�ních prací, a 
pokud je možno ješt� události zabránit (nap�. vzniku kolony) Policie �eské republiky v�as p�es 
správce komunikace a NDCI informovat prost�ednictvím informa�ních výstrah �idi�e, aby se zav�as 
danému úseky vyhnuli. Policie �eské republiky p�edevším provádí odklán�ní dopravy, p�esunutí 
stojících vozidel v kolon� dle p�edem dohodnutého plánu, do�asné odstavení nákladních vozidel apod. 
Hasi�ský záchranný sbor �eské republiky spolupracuje s Policií �eské republiky. V p�ípad� nutnosti 
zajistí evakuaci osob nap�. d�tí ze stojícího autobusu, zajišt�ní materiálu pro vozidla a osoby uv�zn�né 
v kolon�. P�iveze jídlo, pití, pohonné hmoty, deky. P�istaví nouzové vytáp�né autobusy. Provede 
o�íznutí st�edových svodidel na žádost Policie �eské republiky, aby stojící vozidla mohly odjet již 
p�edtím uzav�ený protism�rným pásem, [20]. 

Na takovýto typ události m�že být vyhlášen nap�. p�i velkém po�tu ran�ných až t�etí stupe� poplachu 
integrovaného záchranného systému, [20]. 

Velitelem zásahu je velitel jednotek požární ochrany, který rozd�lí místo události na sektory. Ty pak 
�ídí velitel složky, které �innost p�evažuje, [20]. 

Za základní složky integrovaného záchranného systému zasahuje Hasi�ský záchranný sbor �eské 
republiky, Policie �eské republiky, Zdravotnická záchranná služba, [20]. 

Za ostatní složky integrovaného záchranného systému se zú�astní �editelství silnic a dálnic �eské 
republiky jakožto provozovatel NDCI a také smluvn� vázané odtahové a asisten�ní služby, [20]. 
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5.3 Integrovaný záchranný systém a jeho složky, jeho základní úkoly, 
legislativa.  

5.3.1 Integrovaný záchranný systém základní úkoly 

Pojmem integrovaný záchranný systém máme na mysli spolupráci a koordinaci jeho složek p�i 
organizaci a p�íprav� na mimo�ádné události. Veškeré detaily záchranných a likvida�ních prací jsou 
rozebírány v zákonu o integrovaném záchranném systému, [22], jenž rozlišuje, [9], [29]:

� nasazení integrovaného záchranného systému; 

� jednotlivé složky integrovaného záchranného systému a jejich p�sobnost; 

� p�sobnost a kompetence správních ú�ad�; 

� práva povinnosti jak právnických tak i fyzických osob. 

    To vše výše uvedené jak p�i p�íprav� na mimo�ádnou událost tak p�i samotném provád�ní zásahu 
na mimo�ádnou událost, [9]. 

Integrovaný záchranný systém je systém spolupráce územních orgán� ve�ejné správy a složek p�i 
provedení záchranných a likvida�ních operací, p�itom výkon krajského ú�adu nebo obce s rozší�enou 
p�sobností podle zákona 239/2000 Sb. ze dne 28. �ervna 2000 o integrovaném záchranném systému a 
o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní zákona �.320/2002 Sb., [22] se považuje za výkon státní správy 
v p�enesené p�sobnosti, [9]. 

Koordinace záchranných a likvida�ních prací se vykonává na t�ech úrovních 

1. Taktická 

P�ímo na míst� události, kde se mimo�ádná událost projevuje svými ú�inky anebo na míst� kde se 
negativní vlivy události dají o�ekávat. Za veškeré d�ní v míst� zásahu zodpovídá velitel zásahu, 
kterým je pokud zákon [22] nestanoví jinak, hasi�, velitel p�íslušné požární jednotky, [9]. 

2. Opera�ní 

Opera�ní st�ediska základních složek integrovaného záchranného systému, za podmínek, že opera�ní 
st�ediska Hasi�ského záchranného sboru �R jsou ur�eny jako opera�ní a informa�ní st�ediska 
integrovaného záchranného systému. Takováto st�ediska byla z�ízena na územních odborech 
Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky, krajích i na Ministerstvu vnitra. Opera�ní st�ediska 
obsluhují linku tís�ového volání (150, 155, 158, 112). Tato �ísla tís�ového volání jsou ur�ena pro 
p�ivolání pomoci v nouzi. Opera�ní a informa�ní st�edisko integrovaného záchranného systému 
koordinuje ostatní opera�ní st�ediska. Mezi jeho pravomoci pat�í mimo jiné i možnost požadovat 
uve�ejn�ní n�kterých informací pomocí sd�lovacích prost�edk� a médií, obsluhuje systémy varování a 
vyrozum�ní pro obyvatelstvo. Zárove� je považováno za jakýsi spojový uzel mezi místem zásahu a 
t�etí �ídící úrovní integrovaného záchranného systému. Dále je sem zavedena mezinárodní tís�ová 
linka 112, ur�ená pro volání ob�an� cizích zemí. Na této lince je zajišt�na možnost komunikace 
n�kolika sv�tovými jazyky. D�ležitá úloha opera�ního st�ediska je povolávání pot�ebných jednotek dle 
poplachového plánu integrovaného záchranného systému na žádost velitele zásahu. Pomocí opera�ních 
st�edisek integrovaného záchranného systému informuje hejtman kraje, starosta obce s rozší�enou 
p�sobností p�i organizování záchranných následn� likvida�ních prací Ministerstvo vnitra o mimo�ádné 
události a jejím pr�b�hu. V p�ípad� pot�eby touto cestou žádají o poskytnutí pomoci, [9]. 
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3. Strategická 

Tím rozumíme zapojení Ministerstva vnitra, hejtmana kraje, starosty obce s rozší�enou p�sobností do 
koordinování záchranných a likvida�ních prací. Tato situace nastane v p�ípad�, že o to požádá velitel 
zásahu, nebo když je mimo�ádná událost považovaná za nejvyšší stupe� poplachu integrovaného 
záchranného systému. Ke svému rozhodování pak používají jako poradní orgán krizové štáby. Je 
vypracovaný havarijní plán pro posouzení ur�itých �inností. Ten je d�len po jednotlivých územních 
odborech, pop�ípad� obcích s rozší�enou p�sobností. U velkých zdroj� rizika (jaderná elektrárna, 
chemické závody apod.) se z d�vodu zlepšení pr�b�hu záchranných prací a co nejlepší ochran�
obyvatelstva zpracovává vn�jší havarijní plán t�chto podnik�, [9].  

Ú�elem �ízení zásahu na strategické úrovni je, [9]:  

� komplexní zapojení sil a prost�edk�. Možných oprávn�ní v p�sobnosti Ministerstva vnitra, 
ostatních ministerstev a správních ú�ad�, hejtman� kraj�, starost� obcí pro ú�elnost a efektivnost 
záchranných prací a ochran� obyvatelstva v souladu s p�íslušnými vn�jšími havarijními plány a 
havarijním plánem kraj�. Dále pak poplachovými plány integrovaného záchranného systému. 
Možné je i využití pomoci ze zahrani�í; 

� jasné ur�ení hodnot p�i zásahových pracích u mimo�ádné události, hlavn� p�i velkém rozsahu 
zásahu; 

� veškeré zajišt�ní jak materiální tak finan�ní, pot�ebné k provedení zásahových prací; 

� navázání zásahových prací u mimo�ádné události s opat�ením pro krizové stavy, [9]. 

Veškeré detaily na r�zných stupních úrovn� �ízení jsou blíže specifikované v provád�cím p�edpisu 
k zákonu o integrovaném záchranném systému, [24]. V této vyhlášce je p�ímo ur�eno, koordinovaní 
složek integrovaného záchranného systému p�i spole�ném zásahu. Veškerá dokumentace 
integrovaného záchranného systému, zásady spojení a krizové komunikace integrovaného 
záchranného systému. Je tam také uvedeno ur�ení �innosti opera�ních st�edisek p�i záchranných a 
likvida�ních pracích, [9]. 

Za nasazení integrovaného záchranného systému u zásahu považujeme situaci, kdy se na záchranných 
pracích podílí dv� anebo více složek integrovaného záchranného systému, [9]. 

V p�ípad� vyhlášení krizových stav�  

� stav nebezpe�í; 

� nouzový stav; 

� stav ohrožení státu; 

� vále�ný stav, [9]. 

Zásahové práce se �ídí dle zákona integrovaného záchranného systému. V p�ípad�, že se jedná o 
ohrožení ve�ejného zdraví, m�že orgán ochrany ve�ejného zdraví požádat Hasi�ský záchranný sbor 
kraje nebo p�ímo Ministerstvo vnitra o spole�né �ešení mimo�ádné události, [9].  

K dosažení co nelepšího výkonu je nutné mít k dispozici v míst� zásahu dostate�né množství sil a 
prost�edk�. Tím se rozumí, že je pot�ebné zajistit dostate�né množství hasi��, záchraná��, techniky, 
materiálu a vše pot�ebné vybavení. Pr�b�h zásahu je organizován na základ� zákona o integrovaném 
záchranném systému, [9]. 

5.3.2 Rozd�lení složek integrovaného záchranného systému 

� základní složky integrovaného záchranného systému; 

� ostatní složky integrovaného záchranného systému, [9]. 
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Základní složky integrovaného záchranného systému jsou st�žejní pro zásah, po�ínaje zajišt�ním 
nep�etržité pohotovosti na opera�ních st�ediscích linek tís�ového volání (112, 150, 155, 158). 
Opera�ní st�ediska Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky, Policie �eské republiky a 
Zdravotnické záchranné služby se o tís�ovém hlášení vzájemn� informují. P�i ohlášení události na 
jakékoliv �íslo výše uvedené se dle pot�eby aktivují složky integrovaného záchranného systému a poté 
vyjížd�jí k zásahu. Další významnou úlohou základních složek integrovaného záchranného systému je 
zjišt�ní rozsahu mimo�ádné události. To znamená zmapování rozsahu, nebezpe�í dané události. Od 
toho se odvíjející nasazení dostate�ného množství zasahujících záchraná��, techniky a vybavení. 
Rozmíst�ní základních složek integrovaného záchranného systému je provedeno tak, aby dojezdy 
k místu události byly zajišt�ny v dostate�ném �ase po celém stát�, [9]. 

Základní složky integrovaného záchranného systému 

1. Hasi�ský záchranný sbor �eské republiky a jednotky požární ochrany za�azené v plošném 
pokrytí území kraje.  

Hasi�ský záchranný sbor vykonává dle zákona o integrovaného záchranného systému [22] funkci 
správního ú�adu v oblasti integrovaného záchranného systému. Hasi�ský záchranný sbor �eské 
republiky má právo uzavírat jménem �eské republiky dohody, upravující vzájemnou spolupráci se 
správními ú�ady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, 
s mezinárodními organizacemi a zahrani�ními subjekty. Úkoly Hasi�ského záchranného sboru �eské 
republiky jsou vymezeny zvláštními p�edpisy dle zákona o integrovaném záchranném systému, [22]   
a také podle zákona o požární ochran� [25]. Hasi�ský záchranný sbor �eské republiky plní úkoly 
stanovené zvláštními zákony na úseku, [9]: 

�  integrovaného záchranného systému; 

�  požární ochrany; 

� ochrany obyvatelstva; 

� krizového �ízení, [9].   

2. Policie �eské republiky 

Policie �eské republiky je bezpe�nostní sbor zajiš�ující úkoly ve v�cech vnit�ního po�ádku a 
bezpe�nosti v mezích zákona a ostatních právních p�edpis�. Spolupracuje s mezinárodními 
organizacemi a institucemi. Plní p�edevším úkoly, [9]: 

� zajiš�uje bezpe�nost osob a majetku; 

� boj proti terorismu; 

� dohlíží nad ve�ejným po�ádkem; 

� poskytuje ochranu zákonodárc� a významným osobnostem �eské republiky; 

� odhaluje trestné �iny a vyšet�uje je, [9].  

3. Zdravotnická záchranná služba 

Základním právním p�edpisem, podle n�hož postupuje zdravotnická záchranná služba je vyhláška 
Ministerstva zdravotnictví. Celkov� systém zdravotnické záchranné služby je postaven tak, aby byla 
zajišt�na po celém území �eské republiky co nejlepší p�ednemocni�ní pé�e. P�edevším pak osobám, 
které jsou náhle ohroženy na život� nebo zdraví v míst� události, b�hem transportu do zdravotnického 
za�ízení. Zajistí jeho p�edání do odborného za�ízení, které je schopné dané ohrožení zdraví zvládnout, 
[9].  
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4. Ostatní složky integrovaného záchranného systému

� vy�len�né síly a prost�edky ozbrojených sil (Armáda �eské republiky) 

� ozbrojené bezpe�nostní sbory (vyjma Policie �eské republiky) 

� ostatní záchranné sbory (vyjma Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky) 

� orgány ochrany ve�ejného zdraví, v dob� krizových stav� se stávají ostatními složkami 
integrovaného záchranného systému také zdravotnická za�ízení na úrovni fakultních nemocnic 

� havarijní, pohotovostní, odborné a jiné firmy 

� za�ízení civilní ochrany 

� neziskové organizace a sdružení ob�an�, [9]. 

Krom� ostatních složek integrovaného záchranného systému je možné k zásahu na mimo�ádnou 
událost použít vojenské záchranné útvary, zdravotnická z�ízení, právnické a fyzické osoby, které jsou 
vlastníky stavby civilní ochrany nebo jejich uživatelem, ministerstva, územní správní ú�ady, orgány 
kraj� a obcí v rámci jejich p�sobnosti. Výše uvedené nejsou zahrnuty mezi ostatními složkami 
integrovaného záchranného systému a je možno je použít pouze po sepsání p�edem dohodnuté 
smlouvy o plánované pomoci na vyžádání, [9]. 

Graf 5-1: Spolupráce jednotek požární ochrany p�i zásahu s ostatními složkami integrovaného 
záchranného systému v roce 2009 

Graf spolupráce jednotek požární ochrany zobrazuje, se kterými jak hlavními tak i ostatními složkami 
spolupracovaly jednotky požární ochrany p�i zásazích v roce 2009. Dle barevného ozna�ení byla 
provád�na nej�ast�jší spolupráce s Policií �eské republiky (55 450 krát), následn� se Zdravotnickou 
záchrannou službou a poté s obecní policií. Na druhou stranu nejmén� byla provedena spolupráce 
s obecními zastupitelstvy (15 krát), [21].  

5.3.3 Legislativa integrovaného záchranného systému 

Hasi�ský záchranný sbor vykonává dle zákona o integrovaném záchranném systému [22]  funkci 
správního ú�adu v oblasti integrovaného záchranného systému. Hasi�ský záchranný sbor �eské 
republiky se �ídí dle zákona o integrovaném záchranném systému [22]. Také podle zákona o požární 
ochran�, [25] a zákona o Hasi�ském záchranném sboru �eské republiky, [26]. 

Policie �eské republiky je sm�rována dle zákona o Policii �eské republiky [27] a dále vychází ze 
zákona o integrovaném záchranném systému, [22]. 

Zdravotnická záchranná služba je organizovaná dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví [28] a zákona 
o integrovaném záchranném systému, [22]. 
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V p�ípad�, že dojde k mimo�ádné události a není v silách zasahujících základních složek 
integrovaného záchranného systému situaci vy�ešit z d�vod� nedostate�ného po�tu p�íslušník�, 
právního hlediska, materiálu, bývají k zásahu nasazeny ostatní složky integrovaného záchranného 
systému, [9]. 

5.4 Úkoly složek integrovaného záchranného systému p�i �ešení hromadné 
dopravní nehody obecn�

Hromadnou dopravní nehodou rozumíme takovou událost, p�i které dojde k nehod� šesti a více 
vozidel nebo autobusu s nejmén� sedmi cestujícími, [8]. Už jenom z názvu vyplívá, že se v�tšinou 
jedná o místo, kde bude v�tší po�et zú�astn�ných automobil� a samoz�ejm� také v�tší po�et 
cestujících ve vozidlech. Nastává situace, kdy je nutné v p�ípad� pot�eby ošet�ovat v�tší množství 
zran�ných. Bývají p�ípady, kdy p�i st�etu deseti osobních automobil� nedojde ani k jednomu leh�ímu 
zran�ní, zato se stane, že p�i st�etu nap�. autobusu a t�ech osobních automobil� dojde k úmrtí a dvaceti 
zran�ním. Z d�vodu v�tšího po�tu zú�astn�ných je tedy jasné, že je t�eba ke zvládnutí situace celkov�
v�tšího po�tu zasahujících záchraná��. Zdravotnické záchranné služby k ošet�ení zran�ných, jejich 
odvoz do nemocnic, hasi�� k pot�ebnému vyprošt�ní z vozidel, pop�. uhašení ho�ících vozidel atd. 
Policie �eské republiky k vyšet�ování p�í�in dopravní nehody, �ízení dopravy u takového zásahu a 
další, [9], [18],  [19].    

Úkoly pro složky integrovaného záchranného systému se po�ínají ohlášením informace o hromadné 
dopravní nehod� na opera�ní st�edisko n�které složky. Tím za�íná veškeré d�ní. Následn� má opera�ní 
st�edisko, jenž informaci o hromadné nehod� od oznamovatele p�ijalo za úkol, p�edat informaci o 
události ostatním složkám integrovaného záchranného systému, jejichž zásah bude nutný. V p�ípad�
KOPIS� u nichž jsou zastoupeny jednotlivé základní složky integrovaného záchranného systému 
p�ímo v sídle jedné místnosti (CTV Ostrava), se p�edávají informace ústn� mezi dispe�ery. 
V p�ípadech kraj�, kde složky integrovaného záchranného systému sídlí odd�len� od sebe, si p�edávají 
opera�ní st�ediska informace pomocí telefonu, radiostanic nebo tzv. datové v�ty. V ní je uvedeno, co a 
kde se stalo, kolik je zran�ných. Základní povinností opera�ního d�stojníka, dispe�era nebo 
dispe�erky jednotlivých složek je neprodlen� po p�evzetí informace o vzniku nehody p�edat zprávu 
dalším složkám integrovaného záchranného systému, jejichž pomoc u zásahu je neodkladná. Ve chvíli, 
kdy jsou všechny základní složky integrovaného záchranného systému navzájem vyrozum�né o 
události, u které mají provést zásah je dalším úkolem dispe�era už jednotlivých složek inicializovat 
p�íslušnou jednotku té dané složky k výjezdu pat�i�ným množství techniky a zasahujících záchraná��
na místo zásahu, [9], [18], [19].   

5.4.1 Úkol jednotek požární ochrany p�i hromadné nehod�

Jednotky požární ochrany Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky p�i zásahu na hromadnou 
dopravní nehodu postupují následovn�. Krajské opera�ní a informa�ní st�edisko (dále jen KOPIS) 
Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky p�evezme informaci dopravní nehod�, [9], [18], [19],  
[30].   

Vyhlásí bezdrátovým p�enosem poplach na p�íslušné stanici jednotky požární ochrany. 
V reproduktorech budovy stanice se ozve upozor�ující melodie. Poté dispe�er mluveným slovem sd�lí 
kam a s jakou technikou p�íslušníci Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky vykonávají službu 
na p�íslušné stanici vyjet. Velitel družstva resp. �ety si vyzvedne z tiskárny v garážích stanice p�íkaz 
k jízd� a p�íslušníci Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky vyjedou k zásahu, [9], [18], [19],   
[30].    
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Po p�íjezdu na místo události nejprve na�ídí velitel zásahu strojník�m hasi�ských vozidel, jak ideáln�
se mají rozestavit s vozidly, aby bylo dle interních na�ízení zajišt�né místo události p�ed p�ijížd�jícími 
pop�. projížd�jícími vozidly a nedošlo k žádné další kolizi. Okamžit� po tomto rozd�lení je nutné 
provést pr�zkum, kterým zjistí, co p�esn� se událo a velitel zásahu tyto informace neprodlen� nahlásí 
pomocí radiostanice na krajské opera�ní a informa�ní st�edisko p�íslušného kraje. Krajské opera�ní a 
informa�ní st�edisko následn� po konzultaci s velitelem zásahu rozhodne, a dle pot�eby vyšle další 
jednotky požární ochrany, pot�ebné k dosažení po�tu sil a prost�edk� u zásahu, pop�ípad� r�znou 
speciální techniku (kontejner na likvidaci nebezpe�né látky apod.). Jestliže se jedná o extrémn� velkou 
událost, z�izuje se štáb velitele zásahu, který má funkci výkonného orgánu velitele zásahu. V 
p�ípadech, kdy je velitelem zásahu zjišt�no, že ve vozidlech se nachází zran�né osoby, je 
jednozna�nou prioritou zásahu záchrana života. Zasahující hasi�i tudíž provedou ošet�ení zran�ných. 
V situacích kdy se v havarovaných vozidlech nachází zaklín�né osoby, provedou p�íslušníci jednotek 
vyprošt�ní osob a následn� p�edání zran�ných posádce zasahujícího vozidla Zdravotnické záchranné 
služby. Jestliže dojde k v�tšímu po�tu zran�ných, postupují jednotky dle výše uvedené metody t�íd�ní 
a ozna�ení START ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou. Nacházejí-li se na míst�
nehody lidé v šoku, m�že velitel zásahu využít na míst� události pomoci psychologa. P�i v�tším po�tu 
vystresovaných lidí je možné p�ivolat posttraumatický tým pod vedení psychologa Hasi�ského 
záchranného sboru �eské republiky. Hasi�ský záchranný sbor �eské republiky zajiš�uje v p�ípad�
vzniku dlouhotrvajících kolon dovoz potravin, �aj�, pohonných hmot do vozidel, dek na zah�átí a další 
materiál dle specifikace události. Ned�litelnou sou�ástí zasahujících jednotek požární ochrany je 
provést kontrolu zda z havarovaných vozidel a� už osobních nebo nákladních neunikají n�jaké látky, 
jako jsou nebezpe�né chemické látky, pohonné hmoty, provozní nápln�. Zamezit dalšímu úniku, 
ohrani�it a následn� p�edat specializované smluvn� vázané firm�. Zárove� u všech poškozených 
vozidel odpojit akumulátory a tím zabránit možnosti vzniku požáru vlivem elektroinstalace. U 
hromadných nehod, kdy není komunikace zcela nepr�jezdná a probíhá omezený provoz, �asto 
provád�jí zasahující p�íslušníci jednotek požární ochrany po dohod� s Policií �eské republiky, která 
�asto mívá nedostate�ný po�et policist� na míst� zásahu, �ízení dopravy. Samoz�ejmostí je taktéž 
zajišt�ní místa pro p�ípadné p�istání vrtulníku LZS na t�lese dálnice, silnice atd. Když je vše Policií 
�eské republiky zam�eno a zaevidováno, havarovaná vozidla odstran�na, je další �inností jednotek 
požární ochrany záv�re�né dokonalé vy�išt�ní povrchu komunikace. Nejprve se odklidí velké �ásti 
vozidel (nárazníky, sv�tla atd.) poté smetení malých �ástic a na záv�r v p�ípad� únik� olej�
z automobil� zasypou hasi�i skvrny sorbentem, který nechají p�sobit a pak nezbývá než použitý 
sorbent zamést a odklidit. Tuto �innost provádí zasahující hasi�i u dopravních nehod, u kterých nebyly 
povolané smluvn� vázané, k tomuto ur�ené firmy, [9], [18], [19], [30].   

5.4.2 Úkol Zdravotnické záchranné služby p�i hromadné dopravní nehod�

Posádka vozu na stanici následn� p�ijde po signálu k po�íta�i a na papíru vytišt�ném z tiskárny si 
p�e�te veškeré informace o události, kam má vyjet zasahovat. Vedoucí léka� si ve vozidle zapne tzv. 
„toughbook” ve kterém má p�eneseny z opera�ního st�ediska veškeré informace, které dispe�er do té 
doby o události získal. Tyto data mohou být samoz�ejm� b�hem cesty aktualizována a dopl�ována. 
Sou�ástí tohoto p�enosného po�íta�e je taktéž navigace GPS a další možnosti, které m�že posádka 
sanitního vozu dle pot�eby b�hem cesty k zásahu využívat, [32]. 

Po p�íjezdu na místo zásahu je prioritním úkolem prvního sanitního vozidla dostaveného na místo 
události zjistit o jak velkou nehodu se jedná, kolik je zran�ných, pop�ípad� usmrcených osob, kolik 
bude pot�eba dalších sanitních voz�. Vedoucí léka� pop�. zdravotní záchraná� tuto informaci 
neprodlen� p�edá na opera�ní st�edisko zdravotnické záchranné služby. Specifikací zdravotnické 
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záchranné služby na rozdíl od jednotek požární ochrany Hasi�ského záchranného sboru �eské 
republiky je to, že nerozlišuje dopravní nehodu a hromadnou dopravní nehodu, ale je pro ni d�ležitý 
údaj o po�tu ran�ných. Hrani�ní stav je do 15 osob lehce ran�ných nebo 5 osob t�žce ran�ných. 
Jestliže je jedna z t�chto podmínek p�evýšena, je vyhlášeno tzv. „Hromadné nešt�stí“ a dále 
zdravotnická záchranná služba postupuje p�i nasazování techniky a záchraná�� do akce dle 
traumatologického plánu [9], [18], [19].    

Následn�, když už je povoláno pot�ebné množství sanitek a jejich posádek za�ne léka�, �idi� a 
zdravotní sestra s ošet�ováním nejprve t�žce ran�ných. Dále pak lehce ran�ných a v horších p�ípadech 
ohledání zem�elých. Vedoucí léka� zásahu Zdravotnické záchranné služby m�že bez jakýchkoliv 
problém� v dob� nedostatku záchraná�� zdravotnické záchranné služby požádat o pomoc zasahující 
p�íslušníky jednotek požární ochrany, kte�í jsou k tomu náležit� vyškoleni [9], [18], [19].  

První posádka sanitního vozidla za situace, kdy se na míst� události jedná o nehodu s v�tším po�tem 
ran�ných, postupuje p�i t�íd�ní ran�ných metodou START popsané ve výše uvedeném souboru 
typových �inností �. 9 (ST� – 09/IZS Zásah složek integrovaného záchranného systému u mimo�ádné 
události s v�tším po�tem ran�ných ob�tí). Po p�íjezdu povolaných posil Zdravotnické záchranné 
služby na místo události je úkolem prvního léka�e, který se na místo dostavil nasazovat p�íslušné 
záchraná�e na jednotlivé úseky kde je t�eba pomoci, [9], [18], [19].   

N�kte�í ran�ní z�stávají dle uvážení léka�e na míst�. Jiní pot�ebují odvézt do nemocnic k dalšímu 
ošet�ení. Jelikož na míst� v�tšinou bývá v�tší po�et zasahujících hasi�� než zam�stnanc� Zdravotnické 
záchranné služby, pomáhají jim následovn� s naložením ran�ných na nosítka a následným transportem 
do sanit pop�. vrtulníku, [9], [18],[19].    

Vybavení sanitních voz� se neustále vylepšuje a lé�ebné metody zdokonalují. Léka� dnes nap�íklad 
m�že pomocí LIFEPACKU, kardiostimulátoru napojeného na pacienta v míst� nehod p�edávat p�ímo 
aktuální údaje o ran�ném do nemocnice, ve které se léka� m�že s náležitým p�edstihem p�ipravovat na 
p�ijmutí doty�ného a pokra�ovat v jeho ošet�ení bez jakékoliv prodlevy. V sou�asné dob� se 
p�ipravuje systém po�íta�ového systému p�evád�jícím data z databáze do sanitních vozidel, kde léka�
zjistí po zadání iniciál� ran�ného jaký byl jeho zdravotní stav p�ed nehodou, jaké bral léky a další 
informace v ten moment pro léka�e velmi d�ležité. Následn� léka� podle závažnosti zran�ní rozhodne 
o tom, do které nemocnice bude ran�ný transportován. Léka� situaci konzultuje s dispe�erkou 
opera�ního st�ediska. Ta mu sd�lí informaci, zda je nemocnice ran�ného p�ijmout [9], [18], [19], [31].     

Jestliže je zajišt�né ošet�ení všech ran�ných na míst� události, dojde k p�evozu raných do pat�i�ných 
nemocnic a následn� se posádky jednotlivých vozidel vrátí zp�t na základnu, [9], [18], [19].

5.4.3 Úkol Policie �eské republiky p�i hromadné dopravní nehod�:  

Policie po p�evzetí informace o hromadné dopravní nehod� opera�ním st�ediskem vyšle p�íslušnou 
posádku policejního vozidla na udanou adresu události, [9], [18], [19].   

Po p�íjezdu na místo a zjišt�ní situace ohlásí velitel zásahu Policie �eské republiky na opera�ní 
st�edisko jaká je p�esn� situace na míst� nehody a zda pot�ebuje povolat další p�íslušníky Policie 
�eské republiky na vy�ešení situace. Také oznámí opera�nímu st�edisku, zda bude nutné povolat 
Správu a údržbu silnic a dálnic nebo správce komunikace, [9], [18], [19].    

Další �inností je poskytnutí p�edléka�ské první pomoci, jestliže už na míst� v dob� p�íjezdu zasahují 
p�íslušníci Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky nebo Zdravotnické záchranné služby, 
provád�jí tuto �innost ve v�tšin� p�ípad� oni a Policie �eské republiky se m�že v�novat zajišt�ní 
skute�ností k vyšet�ení dopravní nehody.  V ojedin�lých situacích m�že nastat taktéž situace, že �idi�
havarovaného vozidla a� už z d�vodu úmyslu nebo poran�ní, ot�esu mozku, šoku po nehod� a dalších 
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p�í�in opustí místo nehody. V tomto p�ípad� je nezbytným úkolem policie zajistit pátrání a takového 
�lov�ka nalézt, [9], [18], [19].    

Jestliže se v míst� nehody vytvá�ejí díky postavení vozidel nebo vytékání oleje z havarovaných 
vozidel a atd. kolony projížd�jících vozidel, zajiš�uje Policie �ízení dopravy. Je-li to nutné, zajistí 
odklon dopravy po nejvhodn�jších trasách a to tak, aby docházelo k co nejmenšímu blokování 
dopravy v okolních m�stech, obcích a komunikacích. Když je prvních chvílích zásahu na míst�
nehody malý nebo nedostate�ný po�et zasahujících policist�. Po dohod� s velitelem zásahu jednotek 
požární ochrany �ídí dopravu po dobu nezbytn� nutnou hasi�i, [9], [18], [19].    

Policie �eské republiky provádí zdokumentování celého místa události, její zam��ení. Sepsání náležité 
dokumentace s �idi�i, spolucestujícími ve vozidlech pop�. se sv�dky. Je nutné zaznamenat jejich 
iniciály, a jestliže to okolnosti dovolí, taktéž jejich výpov�di. V jednodušších p�ípadech je možné 
dopravní nehodu po souhlasu všech zú�astn�ných dokon�it a uzav�ít na míst�. V�tšinou však následuje 
p�edání vyšet�ování pat�i�nému odd�lení dopravní Policie �eské republiky. Jestliže zran�ný �idi�, 
který ve vozidle cestoval sám, byl odvezen z místa nehody vozidlem Zdravotnické záchranné služby a 
nedostavil se žádný jeho právoplatný zástupce nap�. majitel vozidla, rodi�e atd. je na Policii �eské 
republiky, aby zajistila vozidlo jak náležitým ozna�ením tak i proti p�ípadné krádeži, [9], [18], [19].   

Když je vše náležit� zajišt�no, vozidla jsou bu	 odtažena mimo komunikaci, aby nevytvá�ela další 
p�ekážku, nebo náležit� ozna�ena, ostatní složky již odjeli z místa nehody, je možné, aby i zasahující 
Policisté zásah ukon�ili a vrátili se zp�t na základnu. Podle místa události vyjíždí k zásah�m r�zné 
policejní skupiny. P�i nehod� na silnicích I., II., III. t�ídy a ostatních komunikacích jsou to nejd�íve 
policisté z místního odd�lení Policie �eské Republiky, kte�í zajistí místo nehody a v záp�tí na místo 
události dojíždí jejich spolupracovníci s Dopravního odd�lení Policie �eské republiky, kte�í mají za 
úkol kompletn� dopravní nehodu zdokumentovat a vyšet�it. P�i nehod� na dálnicích je veškeré d�ní 
ohledn� �innosti Policie v kompetenci Dálni�ního odd�lení Policie �eské republiky, [9], [18], [19].

5.4.4 Ostatní složky integrovaného záchranného systému p�i zásahu na hromadnou 
dopravní nehodu  

1. Odtahová a vyproš	ovací firma  

Po celém území �eské republiky jsou smluvn� vázané specializované firmy, které je možné na žádost 
velitele zásahu složek integrovaného záchranného systému povolat k zásahu. P�i hromadné dopravní 
nehod�, ve které se nachází nap�. havarovaný nákladní automobil p�evážející mnohatunový náklad je 
nezbytn� nutné k vy�ešení situace p�izvat specializované firmy, které p�ijedou s t�žkou technikou 
vybavenou silnými navijáky, nejr�zn�jšími druhy kladek, lan a další spoustou vybavení, [9], [18],   
[19].  

Úkolem takovéto firmy je p�i p�evrácení vozidla na bok s proraženou n�kolikasetlitrovou nádrží pokud 
to jde prasklinu v nádrži zacelit t�snícím tmelem. V p�ípad� velkého otvoru provést odchyt do 
p�ipravených nádob. Tuto �innost p�evzít od velitele jednotek požární ochrany. Samotné �erpání 
unikající hmoty dokon�it v�etn� dokonalého za�ist�ní povrchu vozovky zasypáním nejr�zn�jšími 
sorbenty. Firma také zajistí ozna�ení místa dopravní nehody. Použije kužely, výstražné šipky atd., [9],
[18], [19].  

Pokud už pak nehrozí žádné další bezprost�ední ohrožení, zam�stnanci firmy postupn� zajiš�ují podle 
pot�eby p�istavení náhradního vozidla ur�eného k p�eložení materiálu z havarovaného vozidla. 
Takováto firma je u zásahu pod�ízena veliteli zásahu a musí s ním úzce spolupracovat. Je pot�eba, aby 
vše plynule probíhalo a p�ípadné komplikace byly co nejd�íve odstran�ny. Likvida�ní  práce se 
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neprotahovali. Od Policie �eské republiky je pak �asto nutné, aby pracovník�m firmy zajistili místo 
pro postavení techniky, z d�vodu pot�eby zastavili na dobu nutnou dopravu apod., [9], [18], [19].          

Když je vše p�ipravené, obsluha vyproš�ovacího taha�e provede postavení vozidla zp�t na kola nebo 
vytáhne vozidlo, které sjelo mimo t�leso komunikace. Poté ho p�ipraví k transportu a� už na 
nákladním prostoru vozidla odtahové služby nebo po vlastních kolech na ty�i za vozidlem 
specializované firmy. Nepojízdná vozidla se v p�ítomnosti majitele �i �idi�e na míst� události odvážejí 
na místo ur�ené t�mito osobami. V p�ípad�, že však nejsou p�ítomni nebo Policie ‚ �eské republiky 
na�ídí vozidlo zadržet z d�vod� odborné expertízy k dalšímu šet�ení, sm��ují takováto vozidla na 
záchytné parkovišt� ur�ené Policií �eské republiky, [9], [18], [19].        

Záv�re�nou �inností specializované firmy je pak úplné odstran�ní následk� dopravní nehody, �ímž se 
rozumí naložení ulomených �ástí vozidel, nap�. nárazník�, sv�tel, pneumatik, �elních skel apod. a ve 
spolupráci se správcem komunikace nebo dálnice uvedení stavu umož�ujícího obnovení bezpe�ného 
provozu, [9], [18],[19].        

V p�ípadech, kdy není firma k místu zásahu povolána, vykonávají výše uvedenou �innost p�íslušníci 
Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky, [9], [18], [19].         

2. Asana�ní firmy 

P�i hromadné nehod� s únikem životnímu prost�edí škodlivé látky (nafta, ropné produkty, jedovaté 
látky), která unikla na okolní p�du, musí být velitelem zásahu po dohod� se zástupcem životního 
prost�edí povolána asana�ní firma, která se na místo událostí dostaví s pot�ebnou technikou (bagry, 
naklada�e, nákladní vozidla ur�ená k p�evozu kontaminované p�dy) a zasažený prostor, nap�íklad 
louka u komunikace, v pat�i�ném rozsahu odt�ží a naloží na nákladní vozidla, která zeminou p�evezou 
do areálu specializované firmy, která ji dokonale vy�istí, [9], [18], [19].

5.5 Složitá hromadná dopravní nehoda za ztížených klimatických podmínek 
s nasazením velkého po�tu záchraná��. 

Veškeré složky integrovaného záchranného systému musejí p�i zásahu na složitou hromadnou 
dopravní nehodu spolupracovat co nejlépe, aby bylo dosaženo co nejefektivn�jších výsledk�. Byl 
zachrán�n co nejv�tší po�et zú�astn�ných ran�ných osob. Mnohdy to ovšem pro zasahující záchraná�e 
není snadný úkol. Nastávají t�žké, n�kdy až extrémní situace, [8], [9], [18], [19]. 

5.5.1 Vlastní modelový p�ípad složité dopravní nehody 

Vlastní modelová situace byla vypracována na základ� kombinací n�kolika opravdových událostí. 

Popis místa události: 

Hromadná dopravní nehoda (dále jen DN) se stala dne 21. 7. 2004 v 8 hodin 59 minut na dálnici D1 
(dále jen D1), 144 km, ve sm�ru na Brno. Havarovalo p�i ní deset osobních automobil� (dále jen OA), 
dv� nákladní automobily (dále jen NA), jeden autobus (linka Praha – Brno). Zú�astn�no bylo 58 lidí. 
Vozidla byla rozmíst�na ve vzdálenosti p�ibližn� 1000 metr�. V�tšina havarovaných vozidel v�etn�
autobusu se nacházela na 73 metrech vysokém dálni�ním most� (dále jen DM). K již vzniklé 
hromadné dopravní nehod� p�ijížd�la cisterna s nebezpe�nou ho�lavinou.  Vlivem nep�im��ené 
rychlosti narazila do již stojících vozidel. Následn� se p�evrátila na pravý bok v prostoru za�átku DM. 
V jednom z osobních automobil� se nacházely zaklín�ny �ty�i osoby. Byly navíc zasypány sklem 
rozt�íšt�ným a po nárazu sesypaným z prostoru ur�eného pro náklad havarovaného NA. V dalších 
dvou vozidlech byli zran�ní a zaklín�ní cestujících. Následkem nehody došlo k požáru látky unikající 
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z havarované cisterny. Ho�lavá látka stékala po betonovém p�ístupovém schodišti k DM. B�hem 
krátkého �asového úseku se rozho�ela veškerá rozteklá kapalina. Vlivem vysoké teploty požáru z�stala 
stát vozidla ve sm�ru na Brno i na Prahu. Vytvo�ily se dlouhé, husté kolony vozidel. V blízkosti 
požáru se ší�ilo extrémní sálavé teplo. Teplota vzduch byla 29 stup��. Mírný jihozápadní vítr.  

5.5.2 Situa�ní obrázek dopravní nehody na dálni�ním most�. Dálnice D1, 144 km. 
Sm�r Brno. 

Obrázek 5-1: Situa�ní obrázek dopravní nehody na dálnici D1, 144 km, sm�r Brno. 

5.5.3 Pr�b�h �innosti složek integrovaného záchranného systému: 

Dne 21. 7.2004  

� 8.59 hod. - Pan Ve�e�a telefonicky oznamuje na krajské opera�ní a informa�ní st�edisko HZS 
kraje Vyso�ina (dále jen KOPIS) v Jihlav� dopravní nehodu p�ibližn� šesti vozidel na dálnici D1, 
142 km, ve sm�ru na Brno. Podle jeho sd�lení je na míst� události havarovaná cisterna, která 
práv� za�ala ho�et. Nachází se tam zran�ní lidé.  

� 9.01 hod. – KOPIS vyrozum�l krajské opera�ní st�edisko Policie �eské republiky (dále jen P�R) 
a následn� p�edalo informaci na opera�ní st�edisko Zdravotnické záchranné služby (dále jen ZOZ 
ZZS). Vyslal na místo události jednotky požární ochrany Hasi�ského záchranného sboru �eské 
republiky (dále jen PO HZS �R) ze stanic Velké Mezi�í�í a Velká Bíteš. 

� 9.04 - ZOZ ZZS vysílá vozidlo rychlé léka�ské pomoci (dále jen RLP) Zdravotnické záchranné 
služby (dále jen ZZS) z Velkého Mezi�í�í. Krajské opera�ní st�edisko P�R posílá na místo 
události hlídku z odd�lení dálni�ní Policie �eské republiky (dále jen DO P�R) Domašov. 



43 

� 9.10 hod. – Na místo události se po jízd� v husté kolon� stojících vozidel dostavil rychlý 
záchranný automobil (dále jen RZA), (posádka 1+1), jednotky PO HZS �R ze stanice Velké 
Mezi�í�í. 

� 9.14hod. – Velitel zásahu (dále jen VZ) po provedení pr�zkumu oznamuje na KOPIS pomocí 
radiostanice Matra p�esnou polohu dopravní nehody. Je na D1, 144km, sm�r Brno. Jedná se o DN 
10 OA, 1 autobusu, 1 NA a 1 cisterny, která ho�í a vytéká z ní zatím blíže nespecifikovaná 
kapalina. Ve t�ech vozidlech na DM jsou zaklín�né ran�né osoby. Je nutno povolat další jednotky. 
Cisternové automobilové st�íka�ky (dále jen CAS) a vyproš�ovací za�ízení. Jednotka PO HZS �R 
Velké Mezi�í�í prov��í, zda ho�lavá kapalina nenatekla na ulici K Rak�vkám do m�stské 
kanalizace. Žádá o p�ivolání zástupce z odboru Životního prost�edí M�stského ú�adu ve Velkém 
Mezi�í�í a smluvn� vázanou firmu odtahové služby Jerex s t�žkou technikou na cisternou 
p�ipravenou v p�ípad� pot�eby k p�e�erpání zbytku ho�lavé kapaliny. 

� 9.17 hod. – VZ oznamuje na KOPIS, že dle ozna�ení UN – kódu 1202, se jedná o motorovou 
naftu. Havarovaná cisterna leží na t�lese komunikace na pravém boku, �idi� je nezran�n. Nachází 
se mimo vozidlo. Metrovou trhlinou vytéká kapalina z cisterny na povrch dálnice. Cisterna a 
vyteklá ho�lavina ho�í. Ho�lavá kapalina vytéká i po 25 metrovém pracovním schodišti vedoucím 
od hlavy mostu až na ulici K Rak�vkám ve Velkém Mezi�í�í. VZ žádá KOPIS o vyslání dvou 
vozidel CAS na toto místo. 

� 9.18 hod. - K DN p�ijíždí CAS 24 S3Z (1 + 4)  jednotky PO HZS �R Velké Mezi�í�í. Na povel 
VZ zahajuje pomocí t�žké p�ny hasební práce na ho�ící cistern�. Pomocí 2 C proudu t�žké p�ny 
se má pokusit zamezit rozší�ení požáru na havarovaná vozidla. VZ jednoho p�íslušníka tohoto 
vozu p�esouvá k vozidlu RZA. Ten ve spolupráci s �idi�em RZA zahajuje vyproš�ování osob 
zaklín�ných ve vozidlech stojících na DM. 

� 9.19 hod. - První v�z RLP ZZS (posádka 3) z Velkého Mezi�í�í p�ijíždí na místo DN. Vedoucí 
léka� (dále jen VL) se hlásí VZ a ten ho informuje o situaci na míst�. 

� 9.21 hod. – Na místo se dostavila jednotka PO HZS �R Velké Mezi�í�í s vozidlem CAS 32 S3R 
(1+2). VZ zásahu na�izuje hasební práce pomocí 1C proud t�žké p�ny sm��ující na zadní �ást 
cisterny. 

o VL prvního vozidla ZZS posádky RLP Velké Mezi�í�í oznamuje ZOZ ZZS, že na míst� DN 
jsou 4 t�žce a 7 lehce ran�ných osob. Vyhlašuje stav hromadného nešt�stí (dále jen HN) a 
žádá o zaslání manažera pro HN, minimáln� 6 vozidel ZZS, 2 vrtulníky letecké záchranné 
služby (dále jen LZS) a 3 vozidla dopravní zdravotní služby (dále jen DZS). Zárove�
oznamuje, že je nutné, aby se dostavili na 145 km D1, sm�r Brno z d�vodu možnosti lepšího 
p�ístupu k zásahu. ZOZ ZZS požadovanou techniku vysílá na místo zásahu. Okamžit�
aktivuje traumatologický plán, dle n�hož jsou informovány nemocnice v Brn�, Jihlav�, 
T�ebí�i a Mostištích o možném p�ísunu v�tšího po�tu ran�ných. Soub�žn� svolán krizový 
štáb, jenž následn� ze stanovišt� na sekretariátu ZZS kraje Vyso�ina �ídí �innost celé ZZS 
kraje Vyso�ina.  

� 9.22 hod. – VL rozhoduje o z�ízení stanovišt� pro shromážd�ní a t�íd�ní ran�ných 100 metr� od 
prvního havarovaného vozidla z d�vodu bezpe�nosti zran�ných, s ohledem na stále trvající požár 
cisterny, v prostoru parkovišt� u �erpací stanice na 145 km, D1, sm�r Brno. Informuje o tom VZ. 

� 9.23 hod. – Na místo se dostavuje vozidlo DO P�R Domašov (posádka 1+1). Hlásí se VZ. Ten ji 
informuje o situaci na míst� DN. Vedoucí policista (dále jen VP), oznamuje aktuální situaci na 
krajské opera�ní st�edisko P�R. Žádá o další posily v po�tu �ty� vozidel a osmi policist�. Tuto 
informaci sd�luje VZ na KOPIS HZS �R. 
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� 9.26 hod. - Zasahující policisté vyhrazují prostor na p�ilehlé louce u dálnice v blízkosti ho�ící 
cisterny a vyzívají p�ihlížející osoby k opušt�ní vyhrazeného prostoru.   

� 9.27 hod. – Jednotka PO HZS �R Velké Mezi�í�í vyproš�uje pomocí hydraulického rozpínáku a 
n�žek prvního ze 4 zaklín�ných ve vozidle Peugeot, které bylo zasypané rozt�íšt�ným sklem 
sesutým z nákladního prostoru havarovaného nákladního vozidla. Poté ho p�edala do ošet�ování 
ZZS a pokra�uje ve vyproš�ování dalších zaklín�ných osob. 

o T�žce ran�ného odnáší ZZS ve spolupráci s P�R na shromaždišt�.  

� 9.28 hod. – K zásahu p�ijela jednotka PO HZS �R Velká Bíteš CAS 24 S3Z (1+3). Ta je pomocí 
radiostanice ur�ena VZ k vyproš�ovacím pracím v prostoru DM. D1 je ve sm�ru na Brno od 144 
km dále uzav�ena. Jednotka PO HZS �R Velká Bíteš dojela k DN od 146 km v protism�ru. Je na 
míst� události. Zahajuje vyproš�ovací práce. 

� 9.30 hod. - PJ Velká Bíteš vyproš�uje ran�ného z vozidla Renault a p�edává ho ZZS k dalšímu 
ošet�ení. Zárove� jednotka PO HZS �R Velké Mezi�í�í z vozidla Peugeot vyproš�uje druhého 
ran�ného z havarovaného vozidla.  

o ZZS ran�né p�ebírá a p�enáší na shromaždišt� ran�ných. 

o Na místo události se dostavilo další vozidla DO P�R Domašov (1+1) a DO P�R Velký 
Beranov (1+1). Velitel Policie �R jim na�izuje zahájit spole�n� zdokumentování a zam��ení 
postavení vozidel p�i dopravní nehod�. 

� 9.31 hod. – Na místo ur�ené VZ (Velké Mezi�í�í, ulice K Rak�vkám, prostor pod DM) se 
dostavila jednotka PO SDH Velké Mezi�í�í (1+3). Na jeho rozkaz zahajuje hasební práce t�žkou 
p�nou, vytvá�í násep proti rozší�ení ho�lavé kapaliny. 

� 9.32 – VZ oznamuje na KOPIS, že se poda�ilo jednotce požární ochrany sboru dobrovolných 
hasi�� (dále jen PO SDH) Velké Mezi�í�í pomocí náspu vytvo�eného z hlíny poda�ilo zabránit 
vniknutí ho�lavé kapaliny do m�stské kanalizace a jejímu dalšímu rozši�ování.  

o Na míst� události na 145,2 km D1, sm�r Brno, p�istává vrtulník LZS z Jihlavy. P�ilétá s ním 
i manažer pro HN a okamžit� p�ebírá velení od VL. Zajiš�uje spojení se ZOZ ZZS. Ohlásil 
zm�nu ve velení složek ZZS veliteli zásahu a nadále s ním spolupracuje. 

� 9.33. hod. – Na místo DN se dostavila jednotka PO HZS �R Jihlava s CAS 32 S3R (1+2). VZ ji 
ur�uje k dopl�ování vody vozidel jednotky PO HZS �R Velké Mezi�í�í.  

o Vedoucí léka� z vrtulníku a posádka LZS Jihlava je nasazena ke t�íd�ní a ošet�ování 
zran�ných na shromaždišti. 

o Na místo události dorazily další dv� vozidla DO P�R Velký Beranov (1+1). Velitel 
policejního zásahu jedno vozidlo posílá odklán�t dopravu na exit 141 km a druhé vozidlo na 
exit 146 km. 

� 9.34 hod. - Na ulici K Rak�vkám p�ijela jednotka PO SDH M��ín s CAS 24 (1+3) a jednotka PO 
SDH K�ižanov s CAS 24 (1+5). VZ je ur�uje k dopl�ování vody a veškeré náležité pomoci již 
zasahující jednotce PO SDH Velké Mezi�í�í. 

� 9.35 hod. – DO P�R po dohod� s VZ provádí uzav�ení dálnice v obou jízdních sm�rech od exitu 
141km po exit 146 km. Z d�vod� zamezení nar�stání délky stojících kolon je veškerá doprava 
odklon�na na silnici I. t�ídy, p�es Velké Mezi�í�í. Zárove� je povoláno na výpomoc další vozidlo 
P�R ze stanice Ž	ár nad Sázavou se �ty�mi policisty a M�stská Policie Velké Mezi�í�í v po�tu 
dvou policist� k �ízení dopravy na k�ižovatkách mezi exitem 141 (Velké Mezi�í�í západ) a exitem 
146 (Velké Mezi�í�í východ).    
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� 9.36 hod. – Na místo události na D1, 144 km, sm�r Brno se dostavila jednotka PO SDH Velké 
Mezi�í�í s vozidlem CAS 8 (1+2) a VZ je ponechána v záloze na míst� události. 

� 9.37 hod. – Na míst� události p�istává vrtulník LZS Brno (3). Manažer pro HN jeho posádku 
sm�ruje k ošet�ování ran�ných na shromaždišti ran�ných. 

� 9.40 hod. -  Jednotka PO HZS �R Velké Mezi�í�í vyproš�uje t�etí a �tvrtou zaklín�nou osobu 
z vozidla Peugeot. P�edává je ZZS k dalšímu ošet�ení.  

o ZZS odnáší ran�nou osobu na shromaždišt�.  

� 9.41 hod. – Na místo zásahu se dostavilo první vozidla RLP Jihlava (3). Manažer pro HN ji 
ur�uje na transport ran�né osoby z vozidla po vyprošt�ní jednotkou PO HZS �R Velká Bíteš 
odsunovou trasou na shromaždišt� ran�ných.  

� 9.42 hod. – Jednotka PO HZS �R Velké Mezi�í�í zahajuje vyproš�ování zaklín�né osoby 
z vozidla Citroen. 

� 9.43 hod. -  Jednotka PO HZS �R Velká Bíteš vyproš�uje z vozidla BMV zaklín�nou osobu a 
p�edává ji ZZS. Ran�nou osobu p�enáší ZZS na shromaždišt� ran�ných. 

� 9.44 hod. - Na místo se dostavila druhá RLP ZZS z Jihlavy (3), RLP ZZS z T�ebí�e (3), RLP ZZS 
z Nového M�sta (3), RLP ZZS z Nám�št� nad Oslavou (3) a t�i vozidla DZS Velké Mezi�í�í (3). 
Ohlašují manažeru pro HN sv�j p�íjezd k zásahu. Ten je ihned nasm�ruje k VL, který má na 
starosti shromaždišt� a t�íd�ní ran�ných.  

� 9.47. hod. – Jednotka PO HZS �R Velké Mezi�í�í vyproš�uje zaklín�nou osobu z vozidla Citroen 
a p�edává ji ZZS k dalšímu ošet�ení. 

o ZZS ran�nou osobu transportuje na shromaždišt� ran�ných. 

� 9.49 hod. – Posádka LZS Brno na míst� pro t�íd�ní ran�ných p�ebírá a nakládá 1 t�žce ran�ného 
do vrtulníku.  

� 9.50 hod. - VZ oznamuje na KOPIS, že všechny zaklín�né osoby u DN jsou vyprošt�ny. Stále 
probíhá hašení ho�ící cisterny. 

� 9.51 hod. – Posádky RLP ZZS Jihlava, RLP ZZS z T�ebí�e, RLP z Nového M�sta na Morav�
p�ebírají na míst� pro t�íd�ní ran�ných každá po jednom t�žce ran�ném. Nakládají je do vozidel 
RLP. 

� 9.53 hod. – Posádka RLP ZZS z Nám�š� Nad Oslavou nakládá jednoho lehce ran�ného do 
sanitního vozidla. �idi�i z DZS Velké Mezi�í�í p�ebírají 6 lehce ran�ných a nakládají je do sanit.  

� 9.54 hod. -  VZ  po konzultaci s manažerem HN na�izuje ZZS odvést veškeré nezran�né 
z prostoru nehody na dálni�ním most� na shromaždišt�. 

o Vrtulník LZS Brno odlétá s jedním t�žce ran�ným do nemocnice v Brn�. 

� 9.55 hod. – Na místo události se dostavila firma Jerex s t�žkým vyproš�ovacím taha�em a 
prázdnou cisternou.  Zástupce firmy se ohlašuje VZ.

� 9.56 hod. – Vozidlo RLP ZZS Jihlava odváží t�žce ran�ného do nemocnice v Jihlav�, vozidlo 
RLP ZZS T�ebí�, RLP ZZS Velké Mezi�í�í a RLP ZZS z Nového M�sta na Morav� do fakultní 
nemocnice v Brn�. 

� 9.58 hod. – Vozidla DZS Velké Mezi�í�í odváží šest lehce ran�ných osob svými t�emi sanitními 
vozidly do nemocnice v Mostištích. Vozidlo RLP ZZS Nám�š� nad Oslavou odváží jednoho 
lehce ran�ného do nemocnice v T�ebí�i. 
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� 10.00 hod  -  Všichni nezran�ní ú�astníci nehody se nachází na shromaždišti na parkovišti �erpací 
stanice.  

o  P�íslušníci DO P�R  s nimi postupn� sepisují pot�ebnou dokumentaci. Na místo události se 
dostavila P�R Ž	ár nad Sázavou (1+3) a m�stská policie Velké Mezi�í�í 

� 10.02 hod. – VZ oznamuje na KOPIS, manažer pro HN na ZOS ZZS, že všechny ran�né osoby 
jsou transportovány do nemocnic. Ukon�ení stavu HN. Na shromaždišti z�stali nezran�ní 
ú�astníci DN. Jejich po�et je �ty�icet sedm. VZ žádá KOPIS o zaslání náhradního autobusu pro 
cestující. Autobus, kterým jeli, je nepojízdný. 

� 10.03 hod. – DO P�R provádí postupné otá�ení a nasm�rování v dopravní nehod� nezú�astn�né 
vozidla, stojící od vzniku nehody a požáru na dálnici mezi exity 141 km a 146 km. OA jsou 
sm�rovány na p�ilehlou silnici I. t�ídy procházející Velkým Mezi�í�ím. Ve stejném �ase se 
dostavili na požadované místo policisté z P�R Ž	ár nad Sázavou (1+3) a zahajují ve spolupráci 
s M�stskou Policií Velké Mezi�í�í (1+1) �ízení dopravy na k�ižovatkách úseku od exitu 141 km 
po exit 146 km. 

� 10.09 – Velitel zásahu oznamuje lokalizaci požáru. Jednotky PO pokra�ují v hasebních pracích. 

� 10.15 hod. – Na místo události se dostavilo deset vozidel soukromých odtahových služeb, které si 
zavolali majitelé poškozených vozidel zú�astn�ných v dopravní nehod�. Z d�vodu v�tšího 
volného prostoru na míst� zásahu je policisté po dohod� s VZ nechávají stát na D1, 142,5 km ve 
sm�ru na Brno v odstavném pruhu za�azené za sebou.   

� 10.45 hod. – Na místo události se dostavil autobus Zdar a.s. Ž	ár nad Sázavou. 

� 11.05 hod. – Všech t�icet cestujících z autobusu odjíždí s p�istaveným autobusem do Brna. Na 
shromaždišti z�stává pouze sedmnáct osob. DO P�R s nimi nadále sepisuje dokumentaci o DN. 

� 12.00 hod. VZ oznamuje na KOPIS likvidaci požáru.  

� 12.08 – VZ oznamuje na KOPIS, že zástupkyn� odboru ŽP (paní Vránová) rozhoduje, že 
k žádnému zne�ist�ní p�dy zasažené požárem nedošlo a ani m�stská kanalizace není zasažena. 
Není pot�ebné vykonávat kroky vedoucí k asanaci zeminy zasažené ho�lavinou. 

� 12.15 hod. – jednotka PO HZS �R Velká Bíteš na rozkaz VZ provádí odpojení akumulátoru a 
likvidaci vyteklého oleje z havarovaných vozidel pomocí sorbentu.  

� 12.50 hod. – VZ posílá jednotku PO SDH Velké Mezi�í�í, jednotku PO SDH K�ižanov, jednotku 
PO SDH M��ín z místa zásahu (ulice K Rak�vkám ve Velkém Mezi�í�í) zp�t na základnu. 

o Zasahující policisté pokra�ují v dokumentování nehody a požáru, m��ení vzdáleností a další 
záležitosti nutné vyšet�ení události. 

� 13.00 hod. – Po ochlazení kapaliny zahajuje na p�íkaz VZ firma Jerex p�e�erpávání zbytku 
ho�lavé látky (cca 4 000 litr�) do p�ipravené prázdné cisterny. VZ na�izuje po dobu p�e�erpávání 
ponechat u cisterny 2C proudy zavodn�né, p�ipravené k hašení p�i p�ípadném vzniku požáru. 

� 13.40 hod. – Ho�lavá látka je p�e�erpaná, havarovaná cisterna je prázdná. 

� 14.00 hod. – Firma Jerex provádí postavení havarované cisterny zp�t na kola a p�ípravu k jejímu 
odtažení. 

� 14.15 hod. – VZ hlásí na KOPIS, že havarovaná cisterna je postavena na kolech. 

� 14.30 hod. – VZ po dohod� s VP umož�uje p�ístup zástupc�m soukromých odtahových firem 
k havarovaným vozidl�m a dává jím p�íkaz k naložení vozidel a p�íprav� na jejich odtažení, 
odvezení. 
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� 15.05 hod. – Pracovníci odtahových firem nakládají havarované OA, NA, autobus. P�istupují 
k nim cestující z havarovaných vozidel a odjíždí z místa události. Na míst� z�stává vyproš�ovací 
firma Jerex . 

o P�R i nadále zkoumá cisternu a zajiš�uje veškeré možné stopy pot�ebné k vyšet�ení nehody.  

� 15.08 hod. – VZ oznamuje na KOPIS a manažer pro HN na ZOZ ZZS, že shromaždišt� osob bylo 
vyprázdn�no.  

� 16.05 hod. – VZ oznamuje na KOPIS, že havarovaná cisterna je odtažena odtahovou službou. 
Veškeré následky DN jsou odstran�ny. Jednotky PO se vrací zp�t na základnu. Všechny 
zú�ast�né záchranné složky se vracejí na základny.  

Zasahující složky m�ly za úkol pracovat a následn� budou hodnoceni, chváleny a kritizovány dle 
typových �inností ST� 08/IZS, [18] a ST� 09/IZS, [19]. P�íslušníci Hasi�ského záchranného 
sboru �eské republiky dle bojového �ádu jednotek požární ochrany na požár a zásah na unikající 
nebezpe�nou látku, [30]. 

5.5.4 Vyhodnocení zásahu  

Vytvo�ená „Vlastní modelová situace“ p�ipravila zasahujícím záchraná��m t�žký úkol. Spojilo se 
v ní n�kolik t�žkých variant zásahu. Hromadná dopravní nehoda s v�tším po�tem zran�ných. Požár 
cisterny s unikající neznámou látkou. Zaklín�né �ty�i osoby v jednom vozidle, navíc zasypané vrstvou 
rozbitého skla. P�it�žujícím parametrem celé události byla poloha na vysokém most� a horko. 
Samotný zásah m�žeme rozd�lit do n�kolika �ástí. Velmi d�ležitá spolupráce velitel� všech složek. 
�innost krajského opera�ního a informa�ního st�ediska, vyslání pot�ebné techniky zásahu na dopravní 
nehodu. Druhou výraznou oblastí bylo hašení požáru cisterny. T�etí oblastí zásahu vyproš�ování 
ran�ných z vozidel, jejich t�íd�ní, ošet�ování a transport do nemocnic. P�i provád�ní zásahu bylo 
z�ejmé, že zasahující využívají své dlouholeté zkušenosti a pracují s precizností. Došlo k n�kolika 
chybám. P�esto zásah hodnotím jako dob�e zvládnutý.  

5.5.5 Zasahující základní složky integrovaného záchranného systému. 

1. Jednotky požární ochrany 

Zásahu na dopravní nehodu s požárem se zú�astnilo celkem t�iceti �ty� hasi�� z šesti jednotek požární 
ochrany. Z toho t�i jednotky požární ochrany Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky a t�i 
jednotky Sboru dobrovolných hasi��. Bylo spot�ebováno 25 000 litr� vody a 1000 litr� p�nidla. 
Nedošlo k žádným ztrátám nebo škodám na zdraví zasahujících hasi��

2. Jednotky Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky: 

Stanice Velké Mezi�í�í  

V závorce je uveden po�et hasi�� v posádce. 

� RZA L2R      (1+1); 

� CAS 24 S3Z  (1+4); 

� CAS 32 S3R  (1+2). 

Stanice Jihlava 

� CAS 32 S3R (1+2). 

Stanice Velká Bíteš 
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� CAS 24 S3Z (1+3). 

3. Jednotky Sboru dobrovolných hasi��

Velké Mezi�í�í 

� CAS 32 (1+3)  

� CAS 8 (1+2) 

K�ižanov 

� CAS 24 S3Z (1+5) 

M��ín  

� CAS 24 S3Z (1+3) 

4. Zdravotnická záchranná služba: 

Zásahu na dopravní nehodu se zú�astnilo celkem 28 zam�stnanc� zdravotní služby. Z toho 22 jsou 
zam�stnanci Zdravotnické záchranné služby kraje Vyso�ina, t�i ze Zdravotnické záchranné služby 
brn�nského kraje. Další t�i byli zam�stnáni u soukromé Dopravní zdravotní služby. Povoláno do akce 
bylo 6 sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby, 2 vrtulníky Letecké záchranné služby a 3 
vozidla Dopravní zdravotní služby. 

Zasahující posádky Zdravotnické záchranné služby kraje Vyso�ina 

V závorce je uveden po�et záchraná�� v posádce. 

� RLP Velké Mezi�í�í 1 vozidlo (3);  

� RLP Jihlava 2 vozidla (6); 

� RLP Nám�š� nad Oslavou 1 vozidlo (3); 

� RLP T�ebí� 1 vozidlo (3); 

� RLP Nové M�sto na Morav� (3); 

Zasahující posádka Letecké záchranné služby kraje Vyso�ina 

� LZS Jihlava 1 vrtulník (4). 

Zasahující posádka Letecké záchranné služby kraje Jihomoravského 

� LZS Brno 1 vrtulník (3). 

Zasahující posádka Dopravní zdravotní služby  

� DZS Velké Mezi�í�í 3 vozidla (3). 

5. Policie �eské republiky 

Zásahu na dopravní nehodu se zú�astnilo šestnáct policist� v sedmi zásahových vozidlech. Z toho bylo 
deset p�íslušník� dálni�ního odd�lení a �ty�i p�íslušníci z obvodního odd�lení. Zbylí dva p�íslušníci 
byli z m�stské policie. 

V závorce je uveden po�et policist� v posádce. 

Zasahující posádka obvodního odd�lení 

� P�R Ž	ár nad Sázavou 1 vozidlo (4). 

Zasahující posádka dálni�ního odd�lení 

� DO P�R Domašov 2 vozidla (4). 

� DO P�R Velký Beranov 3 vozidla (6). 

Zasahující posádka M�stské Policie 
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� M�stská Policie Velké Mezi�í�í 1 vozidlo (2). 

5.5.6 Klady zásahu u dopravní nehody na dálnici D1, 144 km, ve sm�ru na Brno 

� dopravní nehoda s požárem se obešla bez smrtelného zran�ní;

� požár havarované cisterny se nerozší�il na havarovaná vozidla;

� nedošlo vlivem požáru k explozi plyn�;

� unikající látka z cisterny nebyla toxická ani jedovatá;

� ho�ící kapalina se nedostala do m�stské kanalizace ani k rodinným dom�m v blízkosti;

� cisterna skute�n� p�epravovala látku, jakou m�la napsanou na výstražných tabulkách a 
v p�epravním listu;

� velitel zásahu jednotek požární ochrany správn� po provedení pr�zkumu odhadl po�et sil a 
prost�edk� pot�ebných k provedení zásahu v�etn� zálohy na míst� události;

� velitel zásahu jednotek požární ochrany Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky 
profesionáln� �ešil následky hromadné dopravní nehody spole�n� s hasebními pracemi na ho�ící 
cistern�;

� vedoucí léka� správn� vyhodnotil vážnost situace a vyhlásil stav Hromadného nešt�stí;

� manažer pro hromadné nešt�stí pracoval rychle a v krátkém �ase se dostavil na místo dopravní 
nehody. Dle metodiky, rozd�lil posádky do pot�ebných úsek�;

� vedoucí zásahu dálni�ního odd�lení Policie �eské republiky (dále jen DO P�R) po p�íjezdu na 
místo události zvážil stav situace a povolal dostatek p�íslušník� Policie pot�ebných k vy�ešení 
dopravní nehody;

� velitel zásahu po dohod� s velitelem dálni�ního odd�lení Policie �eské republiky ponechal 
dálnici v obou jízdních sm�rech uzav�enou po dobu nezbytn� nutnou;

� krajské opera�ní informa�ní st�edisko Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky (dále jen 
KOPIS) plnil všechny své úkoly;

� zdravotnické opera�ní st�edisko Zdravotnické záchranné služby Jihlava aktivovalo tzv. 
traumaplán a pracoval bez chyby;

� krajské opera�ní st�edisko Policie �eské republiky Jihlava splnilo všechny své úkoly;

� jednotky požární ochrany p�i uvol�ování zaklín�ných osob správn� používali nejnov�jší metody 
vyproš�ování; 

� dv� jednotky požární ochrany pracovaly sou�asn� na vyproš�ování zaklín�ných osob v r�zných 
vozidlech; 

� použití nových zásahových rukavic odolných proti pro�íznutí p�íslušníky jednotky požární 
ochrany Hasi�ského záchranného sboru stanice Velké Mezi�í�í p�i odstra�ování rozt�íšt�ného skla 
ze zaklín�ných osob ve vozidle; 

� usnadn�ním zásahu bylo nasm�rování p�ijížd�jících záchranných vozidel velitelem zásahu na 
druhý konec dálni�ního mostu (dálnice D1, 145 km, sm�r Brno); 

� správná volba bezpe�ného místa pro shromaždišt� a prostoru pro t�íd�ní ran�ných; 

� t�íd�ní a ošet�ování ran�ných Zdravotnickou záchrannou službou na shromaždišti bylo p�ehledné 
a efektivní; 

� odtahová firma Jerex technicky zajistila p�e�erpání zbylé ho�lavé látky, postavení vozidla na kola. 

� DO P�R vytý�ila v dostate�ném odstupu od DN uzav�ený prostor pomocí ohrani�ovací pásky. 



50 

� DO P�R ponechala vozidla odtahových služeb po dobu zásahu stát 500 metr� od místa nehody 
z d�vod� v�tšího prostoru pro �innost záchraná��. 

� DO P�R provedla postupné otá�ení vozidel stojících v kolon� u DN nehody, jejich 

odjezd. 

� Policie �eské republiky s M�stskou Policií �ídila po dobu zásahu dopravu ve Velkém Mezi�í�í a 
mezi exity 141 km, 146 km. 

� snadná pr�jezdnost vozidel rychlého záchranného automobilu jednotek požární ochrany 
Hasi�ského záchranného sboru ve stojící kolon� vozidel. 

5.5.7 Kritická místa zásahu, jejich rozbor: 

Zápory zásahu u dopravní nehody na dálnici D1, 144 km, ve sm�ru na Brno 

� n�kolikaminutová prodleva mezi p�edáním z Krajského opera�ního a informa�ního st�ediska 
Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky na Zdravotnické opera�ní st�edisko Zdravotnické 
záchranné služby; 

� zablokovaná ulice Novosady ve Velkém Mezi�í�í a tím komplikovaný pr�jezd vozidel 
záchraná��; 

� hustá n�kolikakilometrová kolona vozidel stojících na dálnici; 

� nev�domost �idi�� vozidel stojících v kolon� jak se chovat v p�ípad� pr�jezdu záchranných 
vozidel; 

� pozdní ohlášení do médií zablokování úseku dálnice;

� malý po�et informa�ních tabulí na dálnici; 

� zatížení komunikace I. t�ídy vlivem uzav�ení dálnice; 

� obtížná pr�jezdnost hasi�ských cisternových automobilových st�íka�ek v kolon� vozidel; 

� pozdní p�íjezd záchraná�� na místo vlivem kolony vozidel; 

� neznalost posádek záchranných vozidel jednotek požární ochrany, Zdravotnické záchranné služby 
a Policie �eské republiky z okolních m�st a obcí místopisu, jejich opožd�n�jší doba p�íjezdu 
k zásahu; 

� osoby z havarovaných osob jsou uv�zn�ny na most� a nemají žádnou únikovou cestu; 

� extrémní klimatická teplota v dob� zásahu; 

� nezajišt�ní ob�erstvení pro zasahující záchraná�e; 

� špatné spojení z místa nehody radiostanicí Matra; 

� nepoda�ení navázání spojení mezi vozidly jednotky požární ochrany Hasi�ského záchranného 
sboru �eské republiky a vozidlem Zdravotnické záchranné služby p�i cest� k zásahu; 

� záchraná�i Zdravotnické záchranné služby neprovád�li p�ed a p�i vyproš�ovacích pracích 
stabilizaci a ošet�ení ran�ných zaklín�ných ve vozidlech;  

� záchraná�i Zdravotnické záchranné služby nemají ve výbav� ochranné rukavice odolné pr��ezu; 

� opožd�né rozhodnutí velitel zásahu k odvedení nezran�ných osob z prostoru dálni�ního mostu; 

� opožd�ná žádost velitele zásahu o zajišt�ní odvozu z místa dopravní nehody pro cestující 
z havarovaného autobusu; 

� opožd�ný p�íkaz velitele zásahu k odpojení akumulátor� havarovaných vozidel; 



51 

� zastaralé vyproš�ovací za�ízení jednotky požární ochrany Hasi�ského záchranného sboru �eské 
republiky Velké Mezi�í�í.  

5.6 Zachrán�ní a evakuovaní u dopravních nehod v kraji Vyso�ina

5.7 Graf zachrán�ných u dopravních nehod, p�i nichž zasahovala jednotka 
požární ochrany v kraji Vyso�ina. 

Graf zachrán�ných osob u dopravních nehod, p�i nichž zasahovala jednotka požární ochrany, se od 
roku 2001 ve srovnání s rokem 2009 navýšil, [5]. 

Graf 5-2: P�ehled zachrán�ných osob u dopravních nehod, p�i nichž zasahovala jednotka požární ochrany 
za období od za�átku roku 2001 do konce roku 2009 

5.7.1 Graf evakuovaných osob u dopravních nehod v kraji Vyso�ina 

Na tomto grafu je jednozna�n� viditelné jak se v pr�b�hu let dle specifikace zásahu se m�ní po�et 
evakuovaných osob u zásahu, [5]. 
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Graf 5-3: P�ehled evakuovaných osob u dopravních nehod, p�i nichž zasahovala jednotka požární 
ochrany za období od za�átku roku 2001 do konce roku 2009 
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6 ZÁV�R – NAVRŽENÉ ZM�NY A USTANOVENÍ

Základní myšlenkou integrovaného záchranného systému je dosažení co nejlepší spolupráce p�i 
zásahu na mimo�ádnou událost. Z praxe je z�ejmé, že vydané soubory typových �inností nezahrnují 
všechny typy zásahové �innosti složek integrovaného záchranného systému. V sou�asné dob� se 
navrhují další soubory typových �inností (nap�. zásah složek integrovaného záchranného systému na 
nebezpe�nou chemickou látku). Pokud podle postup� v t�chto souborech typových �inností budou 
pracovat u zásahu všechny zú�astn�né složky, budou zásahy provád�ny s precizností na vysoké 
profesionální úrovni. Pro zkvalitn�ní �innosti složek integrovaného záchranného systému je d�ležité 
pou�ení se z chyb vzniklých p�i zásahu. Jako ukázkové použijeme záporné body uvedené ve 
„Vlastním modelovém p�ípadu složité dopravní nehody“, [10].     

Zásadním prvním problémem po p�ebrání informace o události je �asová prodleva p�edání údaj� mezi 
opera�ními st�edisky jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, které ve v�tšin�
p�ípad� v �eské republice sídlí v od sebe odd�lených budovách. Problém je možné odstranit 
umíst�ním dispe�er� všech složek integrovaného záchranného systému do jedné místnosti, v níž si 
bezprost�edn� p�edají údaje. 

Po vzniku dopravní nehody se za hustého provozu na dálnicích b�hem n�kolika málo minut  vytvo�í 
kolony vozidel. P�i možnosti sjetí z dálnice na exitu v blízkosti dopravní nehody, je nutné, aby o tom 
další p�ijížd�jící �idi�e opera�ní st�ediska složek integrovaného záchranného systému okamžit�
informovala pomocí informa�ních tabulí. T�ch je nyní v provozu nedostate�né množství. Nutnost 
uvést do provozu další. Jestliže �idi� informace využije a pokra�uje dál v cest� po komunikaci a 
nastává p�ehušt�ní dopravy v m�stech a obcích ležícím v blízkosti dálnice. Úlohou Policie �eské 
republiky pak je zvážit, zda je lepší nechat stát vozidla v kolon� na dálnici anebo zajistit plynulost 
dopravy po silnici I. t�ídy. 

Vozidla složek integrovaného záchranného systému �asto p�ijíždí k dopravní nehod� vlivem hustých 
kolon a neukázn�ných �idi�� pozd�ji, než by mohli. �idi�i vozidel jsou jak v autoškolách, tak na 
školeních informován o trendech který prostor uvol�ovat vozidl�m složek integrovaného záchranného 
systému Vhodné �ešení problému jak nau�it �idi�e správnému chování je využití médií, p�edevším 
televizních stanic. Také sledování r�zných, školících dokument�. V p�ípad� nedostupnosti záchraná��
k místu události je možné navrhnout p�esun hasi�� s vyproš�ovacím za�ízením a policist� vrtulníkem 
Letecké záchranné služby.    

Posádky sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby, Policie �eské republiky, které p�ijíždí 
z jiných m�st, dokonale neznají vhodnou cestu k zásahu. Jedou delší mnohdy obtížn�jší trasou. Je 
dobré zabudovat do t�chto vozidel kvalitní GPS navigaci s co nejmenším rozlišením dohledávaného 
bodu. Pro p�ípad nefunk�nosti systému ješt� vybavit vozidla podrobnými mapami. 

Extrémní klimatická teplota vzduchu, která panovala v dob� zásahu, nejde zm�nit. Zasahujícím 
záchraná��m a zú�astn�ným osobám je takovéto situaci d�ležité zajistit p�ísun dostate�ného množství 
tekutin, pop�ípad� jídla.  

Nebylo zajišt�no ob�erstvení pro zasahující záchraná�e. Na žádost velitele zásahu je zajiš�uje �ídící 
d�stojník Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky. 

Nesrozumitelné spojení mezi velitelem zásahu a krajským opera�ním a informa�ním st�ediskem 
Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky. Jednotky Hasi�ského záchranného sboru �eské 
republiky používají nejmodern�jší trendy a technologie spojovacích komunikací. Na n�kterých 
místech �eské Republiky je spojení nekvalitní. Je tedy pot�ebné spojení pomocí radiostanic neustále 
vylepšovat.   
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P�i jízd� k zásahu se nepoda�ilo navázat spojení mezi velitelem zásahu jednotky požární ochrany 
Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky Velké Mezi�í�í a vozidlem rychlé léka�ské pomoci 
Zdravotnické záchranné služby Velké Mezi�í�í z d�vodu nezapnutí radiostanice �idi�em vozidla. 
�idi�i vozidla rychlé léka�ské pomoci Zdravotnické záchranné služby budou z d�vod� spojení zapínat 
radiostanici p�i výjezdu ke každému zásahu. 

P�i situaci, kdy se nachází zaklín�ná ran�ná osoba ve vozidle, je nutné, aby ji zasahující záchraná�i 
poskytli zdravotnickou pomoc již p�ed nebo p�i samotném provedení vyproš�ovacích prací. Zvýší se 
tím šance na její zmenšení poškození újmy na zdraví. M�že se jednat o uvoln�ní dýchacích cest, 
zastavení krvácení, zajišt�ní kr�ní páte�e ochranným límcem apod.  

Vozidla rychlé léka�ské pomoci Zdravotnické záchranné služby nemají ve výbav� ochranné rukavice 
odolné proti pro�íznutí, chemickým látkám atd. Nutno dovybavit tyto vozidla pot�ebnými prost�edky. 

Jednotka požární ochrany Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky Velké Mezi�í�í má ve svém 
vozidle rychlého zásahového automobilu zastaralé, 15 let používané, vyproš�ovací za�ízení. Z toho 
d�vodu se �as vyprošt�ní zaklín�né osoby prodlužuje. Je pot�ebné této jednotce požární ochrany 
zakoupit nové výkonn�jší za�ízení. 

Policisté zasahující u dopravní nehody situaci vy�ešili. Trvalo to však dlouhou dobu. Jistým 
vylepšením situace bylo ihned povolat na místo události další v�z se �ty�mi policisty. �as policejního 
zásahu by se tak zkrátil o t�etinu. 

Velitel zásahu se dopustil n�kolika chyb p�i vedení zásahu. Nelze p�ehlédnout pozdní vydání p�íkazu 
k odvedení osob za havarovaných vozidel stojících na dálni�ním most�. Dalším nedostatkem bylo 
opožd�né na�ízení jednotce požární ochrany odpojit akumulátory havarovaných vozidel. Žádost o 
p�istavení náhradního autobusu m�la být oznámena d�íve. Odstran�ní takovýchto chyb lze dosáhnout 
neustálým opakováním jak odbornou p�ípravou, tak provád�ním prov��ovacích cvi�ení. Hlavn� je 
pot�ebné, aby zasahující velitelé získávali co nejvíce životních zkušeností u opravdového zásahu. 

Velkým nebezpe�ím a problémem p�i havárii na dálni�ním most� ve Velkém Mezi�í�í (dálnice D1, 
144 km) je skute�nost, že jízdní pásy ve sm�ru na Brno a ve sm�ru na Prahu jsou navzájem odd�lené 
t�ímetrovou mezerou. První problém je ten, že lidé jsou zvyklí p�i vzniku dopravní nehody kv�li 
vlastní bezpe�nosti odejít od svého automobilu za svodidla. Tady to nelze. V praxi se p�i nehod� na 
dálni�ním mostu za snížené viditelnosti stává, že lidé ve stresu mají snahu p�elézat svodidla. Nev�dí 
však, o 73 metrovém údolí pod mostem. Ješt� v�tší problém nastává p�i dopravní nehod�, kdy jeden 
taha� s náv�sem havaruje na za�átku a druhý na konci dálni�ního mostu. V takové situaci lidé ve 
vozidlech stojících na dálni�ním most� nemají žádnou možnost úniku. Navrhovaným vylepšením by 
bylo vytvo�it mezi mosty po každých deseti metrech p�estupní m�stky. Ty by musely být vyrobeny dle 
bezpe�nostních p�edpis� a norem. P�edstavovali by jistou pomoc za p�edpokladu, že by prot�jší jízdní 
pás byl uzav�en. Druhým navrhovaným vylepšením je v prostoru mezi ob�ma mosty vytvo�it po celé 
délce tubus. Do n�ho by po dvaceti metrech byly ozna�ené cedulkou a osv�tlením vstupy. Tubus by 
vyús�oval u patky prvního a posledního pilí�e mostu. Na rozdíl od první varianty by se nemusela 
zastavovat doprava v prot�jším jízdním pásu. Úniková cesta by celoro�n� byla chrán�ná p�ed dešt�m a 
sn�hem. Osoby nacházející se na dálni�ním most� by pak mohly bezpe�n� tento prostor opustit. 
Zárove� by takovýto tubus sloužil i jako možnost pro p�ístup záchraná�� k lidem uv�zn�ným 
v prostoru mostu. 

Ke zlepšení efektivity zásahu za strany Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky je výhodn�jší 
nakupovat taková vozidla rychlých záchranných automobil�, v kterých by k zásahu p�ijeli minimáln�
t�i p�íslušníci Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky. Dosavadní posádka vozidla dvou osob 
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je v�tšinou nedosta�ující. Navýšení po�tu posádky po p�íjezdu na místo vylepší možnosti na záchranu 
osob a majetku.  

Vytvo�ení dalšího druhu typové �innosti, zejména „ Soubor typové �innosti složek integrovaného 
záchranného systému u zásahu s únikem nebezpe�né chemické látky“ rozší�í varianty spolupráce. 
Tato �innost není zpracovaná a její vytvo�ení by znamenalo p�ínos pro lepší zásah. 

Za další návrh mám z�ídit funkci nazvanou „Vedoucího záchraná� složitých událostí“. Do jeho 
kompetence za�adit �ízení zásahu všech složek integrovaného záchranného systému. Vylepšovat 
záchranné metody a specializovat se p�edevším na oblast velení všem složkám integrovaného 
záchranného systému u složitých zásah�. Každou složku by �ídil její specializovaný vedoucí 
pracovník a nad nimi na celý chod záchranných i likvida�ních prací dohlížel tento vedoucí záchraná�
složitých situací. Ten by využíval své zkušenosti z praxe u takovýchto typ� zásah�.  

Pro integrovaný záchranný systém je nutné i nadále vylepšovat metodiky provedení zásahu. Podle 
vývoje nejr�zn�jších typ� mimo�ádných událostí na danou situaci reagovat a vypracovat pro zasahující 
složky ty nejlepší strategie, aby zásah byl následn� na co nejlepší úrovni. Velký význam pro záchranu 
toho nejd�ležit�jšího, lidského života, má prostor, v n�mž m�že mimo�ádná událost vzniknout. 
Navrhoval bych stav�t silnice, dálnice a komunikace tak, aby byly co nejbezpe�n�jší. Po pravidelných 
úsecích vytvo�it záchytná parkovišt� pro odstavená vozidla, jenž na dálnici tvo�í p�ekážku. 
Nenechávat ležet obrovské kameny a nestav�t reklamní tabule v t�sné blízkosti dálnice apod.  
Záchraná�i by m�li mít k místu události vytvo�en co nejlepší p�ístup. Navrhovaným �ešením je 
komunikace soub�žn� vedená podél dálnice. Záchranná vozidla by po ní v p�ípad� kolon p�ijela 
k místu události. Integrovaný systém je stále �ast�ji používán p�i �ešení událostí. Je pot�ebné ho 
neustále rozvíjet jak po stránce právní tak finan�ní. Zdokonalovat teoretické znalosti a praktické 
dovednosti zasahujících složek. 
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7 P�ÍLOHA �. 1 - SEZNAM ZKRATEK

CO Civilní ochrana 

IZS Integrovaný záchranný systém 

OPIS IZS Opera�ní a informa�ní st�edisko integrovaného záchranného systému 

HZS �R Hasi�ský záchranný sbor �eské Republiky 

HZS kraje Hasi�ský záchranný sbor kraje 

P�R Policie �eské republiky 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

PO Požární ochrana 

JPO Jednotka požární ochrany 

SDH Sbor dobrovolných hasi��

Jednotka SDH obce 

 Jednotka sboru dobrovolných hasi�� obce 

ST� Soubor typové �innosti 

T� Typová �innost 

VZ Velitel zásahu 

NŠ Ná�elník štábu 

MV Ministerstvo vnitra 

KOPIS Krajské opera�ní a informa�ní st�edisko Hasi�ského záchranného sboru kraje, 
které je sou�asn� opera�ní a informa�ní st�edisko integrovaného záchranného 
systému 

OPIS Opera�ní a informa�ní st�edisko 

ZOS ZOZ Zdravotnické opera�ní st�edisko zdravotní záchranné služby 

KOS ZZS Krajské opera�ní st�edisko zdravotnické záchranné služby 

LZS Letecká záchranná služba 

RLP Rychlá léka�ská služba 

START Snadné T�íd�ní A Rychlá Terapie 

MU Mimo�ádná událost 

HN Hromadné nešt�stí 

DN Dopravní nehoda 

OA Osobní automobil 

NA Nákladní automobil 

DA Dodávkový automobil 

Km Kilometr 

D Dálnice  

P�R Policie �eské republiky 

DO P�R Dálni�ní odd�lení Policie �eské republiky 

NDCI Národní dopravní a informa�ní �ídící centrum 
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SSÚD St�edisko správy a údržby dálnice 

UN kód Zna�ení chemických látek 

CTV Centrum tís�ového volání 
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