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UHPO - lekce 1: 
Co dělat, když vznikne UHPO…



jenže.. co vlastně bylo před tím?









UPOZORNĚNÍ

Následující příběhy nejsou založené na 
úředních protokolech, ale na osobních 

informacích pamětníků a 
nepublikovaných zvěstech...

Přesto stojí za pozornost, protože i kdyby 
se takto nestaly, stát se takto mohly...   



4 příběhy ze života….
nehoda autobusu 
8.3.2003

Letecká katastrofa
30.10.1975

Masový kolas běžců
2.9.2011

Nehoda autobusu
16.7.2006



Případ první

30.10. 1975
Letecká katastrofa - 79 obětí, 41 zraněných



CRASH
CRASH

• Předpověď počasí - slunečno
• Realita – hustá mlha
• Zcela nový, moderní letoun 

vybavený radiovýškoměrem

Pravděpodobná příčina nehody

• Chyba posádky – nedodržení 
standardní trati

• Sestup pod bezpečnou výšku, zřejmě 
na základě údajů radiovýškoměru

• Letadlo připravené k přistání –
relativně menší intenzita nárazu

150 m





• Nehoda (nebo spíše „překvapivé přistání“ se odehrála v zahrádkářské kolonii na 
relativně rovném terénu

• Bez obětí na životech na zemi (byla hustá mlha, zahrádkáři tam nebyli)
• Vlastní nehodu nikdo neviděl
• První volající (obyvatelka blízkého rodinného domku) slyšela „divný zvuk“, vyhlédla z 

okna, ale nic neviděla – vydala se podívat se, co se stalo









Emergency response

- 10:05 - První (a jediné) volání na linku 155, volající hlásí, že 
vidí „spoustu lidí v mlze, asi spadl nějakej Čmelák“

- 10:20 – Další volání – aktivace „IZS“

- 10:10 – Vyslaná 1 posádka – výzva „psychóza“



Případ druhý

Březen 2003 
Nehoda autobusu -17 obětí, 31 zraněných



E55 – Dolní Dvořiště, hlavní tah směr Alpy



• Zimní období, 
bezměsíčná noc

• Řidič usnul
• Autobus se vychýlil 

doprava
• Řidič se probudil a v 

panice strhnul řízení 
doleva

• Autobus dostal smyk
• Prorazil svodidla a 

sjel z náspu cca 10 m
• Během pádu se 2x 

otočil kolem podélné 
osy a nakonec 
skončil pod svahem 
střechou dolů



E55:
4 500 000 osob ročně, 150 autobusů denně













Záchranná akce

- 21:30 - První volání (pevná linka -> okresní ZZS) – „došlo k 
nehodě, na silnici jsou nějaké děti, nemají žádná viditelná 
zranění“ -> vyslaná skupina RLP (lékařka z dětské LSPP)

- 21:45 – První posádka přijíždí na místo, nakládá 4 děti a odváží 
je do okresní nemocnice, aniž by zjistila, co přesně se stalo

- 21:45 – Další volání (via GSM -> na krajské středisko) –
upřesnění situace – nehoda autobusu, vyslané další (krajské) síly 
a prostředky 

- 22:00 – Další jednotky na místě (HZS, ZZS), informace 
krajskému ZOS, rozjezd „traumaplánu“.



Případ třetí

Červen 2006
Nehoda autobusu - 6 obětí, 8 zraněných



• Řidič ranního autobusu 
během jízdy po dálnici 
těsně před Prahou usnul

• Autobus pokračoval vpravo 
na krajnici, kde najel na 
svodidla „chránící“ před 
nárazem do mostu

• Pravá strana autobusu byla 
zdemolovaná o mostní pilíř

• Levá strana zůstala zcela 
nepoškozená









Záchranná akce

- 08:30 - První (a jediný!!!) volající (řidič autobusu) hlásí 
dopravní nehodu, informace jsou zmatené (je v šoku)

- 08:50 – RZP na místě, aktivace traumaplánu

- 08:30 – 08:50 kolem nehody projelo cca 500 vozidel bez 
jediného dalšího volání

- 08:35 – vyslaná posádka RZP k ověření situace (divné - nikdo 
další nevolá…)



Případ čtvrtý

Září 2011
Masový kolaps - 0 obětí, > 100 zasažených



The Nike Run

• Typický městský běh, > 5000 účastníků

• „Běh pro každého“ – netrénovaní jedinci

• Všichni běžci dostali od organizátorů stejná 
trička pro povzbuzení „týmového ducha“

• Neobvyklé horko (>34oC )

• Pořadatelé nezajistili vodu na trati

• V posledním úseku zkolabovalo cca 100 
běžců během 30 minut



2,5 km



14:55 - ŽLUTÉ LÁZNĚ

14:57 - VÝTOŇ

14:56 - KUBLOV

14:58 – RAŠÍNOVO NÁBŘ.

15:05 – PODOLSKÁ VODÁRNA

15:12 – VYŠEHRADSKÝ TUNEL

15:21 – TANČÍCÍ DŮM

Tísňová volání – čas prvního volání ze 7 klíčových míst



2,5 km
7 základních míst

119 volání / 30 min.
(standardně v sobotu < 10 volání 

za hodinu) 

TANČÍCÍ DŮM

ŽLUTÉ LÁZNĚ







• Všichni volající hlásí „kolaps běžce v bílém tričku“

Reakce záchranné služby

• Po 30 – 40 minutách se situace stabilizovala (spontánně ubylo
postižených), podařilo se obnovit racionální činnost ZOS. Nikdy v
průběhu celého incidentu nebyl aktivován traumaplán, ani ze
strany ZOS, ani zasahujícími posádkami.

• Zasahující posádky nebyly informovány o masovém výskytu
kolapsů, snažily se najít „svého“ pacienta a poskytovat
individuální péči.

• Mnoho opakovaných volání (kvůli zmatkům na místě) vedlo k
přetížení ZOS, vyčerpání zdrojů, velkému stresu operátorů a k
úplné ztrátě „situačního povědomí“ v prvních 30 minutách .





• Rozpoznání UHPO nemusí být tak snadné, jak to může na
první pohled vypadat (zejména u UHPO „plošného“ typu)

Lessons learned

• Klíčové je udržet si situační povědomí (jeden ze základních
kamenů CRM ):
• Opakovaná analýza situace
• Hledání všech možných alternativ
• Predikce

• Cíl: být „pár minut napřed“, nikoliv „ve vleku událostí“



• Neignoruj informace, které se nehodí do tvé
představy o události

Práce s informacemi

• Nespoléhej se na „nevyřčené předpoklady“

• Ověř, co je možné ověřit – vysvětlení „to se asi spletl“ je
poukázkou na potíže

• Ne každý, kdo líčí neuvěřitelnou věc, musí být „blázen“

• Ne každou katastrofu vidí spousta lidí



Doufej v nejlepší
ale buď připraven 

na nejhorší



Děkuji za pozvání i za Vaši pozornost!

Dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP, ondrej.franek@zzshmp.cz


