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Zdravotnické zajišt ění 
kulturních a sportovních akcí

Doporučený postup České lékařské společnosti   
J. E. Purkyně – Společnosti urgentní medicíny a 
medicíny katastrof

• Cílem je nejen zodpovědně 
zdravotnicky zajistit pořádanou akci, 
ale zároveň neohrozit poskytování 
přednemocniční neodkladné péče v 
daném regionu pro ostatní občany. 



• Benefi ční utkání Petra Švancary - Brno,              

Za Lužánkami – 27. 6. 2015

• Zimní hokejové hry – Brno, Za Lužánkami –

3. – 8. 1. 2016



Zdroj: http://brno.idnes.cz/foto.aspx?r=brno-zpravy&c=A150223_2141878_brno-zpravy_daj&foto=JDA595f98_luzankystadion.jpg



Zdroj: http://www.dejmeluzankamsvanci.cz/



1. schůzka 15.6.2015 – svolána na základ ě informací mezi složkami
IZS (PČR, HZS) o konání akce velkého rozsahu s rizikem vzniku
mimo řádné události ) poskytnuty základní údaje s velmi „hrubou
představou“ o organizaci a zvládnutí celé akce (velice silná apelace
na organizátora akce k zajištění organizátorské struktury s
upozorněním na možná rizika s ohledem na špatný stav stadionu a
koncentraci velkého počtu osob, požadavek na přípravu krizových
variant,

2. schůzka 23.6.2015 – v sídle HZS JmK – organizátorem akce
částečně doplněny informace, které byly po něm požadovány

3. schůzka 24. 6. 2015 – ZZS JmK, VZS Brno – město, pořadatelská
agentura – zdravotnické zajištění akce ZZS JmK s participací VZS –
definitivní domluva na rozsahu, žádost o definitivní mapové podklady





Zdravotnické zajišt ění
• Vedoucí zdravotnické složky – inspektor provozu
• Vedoucí léka ř (RLP)
• RLP posádka
• RZP posádka
• Vozík pro MU, plocha pro LZS, operátorka KZOS - otevření 

vlastního kanálu (MU)
• Koordinátor VZS ČČK Brno – město
• DRNR posádka
• Stan s personálem VZS – až pro 8 pacientů
• 4x dvojice – „pěší hlídka“ VZS ČČK











Vývoj rizikové situace a její 
řešení složkami IZS

• 15.00 kontakty s hlavním pořadatelem s upozorňováním na vývoj
situace a nutnosti nastolit krizový scéná ř - snahy pořadatelů o
regulaci na vstupech na stadion, oslovování návštěvníku v sektorech
/organizáto ři si uv ědomují, že akci nejsou schopni sami
zvládnout/

• 15.20 sektory jsou zaplněny, ucpávání vstupů na stadion, přelézání
zábradlí na stadion, selhávání pořadatelské služby (formální činnost na
vstupech)

• 15.25 hlavní pořadatel a organizátor nejsou dostupní, nejsou součástí
štábu IZS, mobilní síť začíná kolabovat,

• 15.30 ucpaná přístupová schodiště do sektoru diváků a vytváření 
velkých shluků osob na obslužné komunikaci kolem stadionu, vylézání 
na střechu tenisové haly,













� 15.30 povolány další síly Policie České republiky a Městské policie
Brno z běžného výkonu služby na podporu policejních sil,
� 15.35 povolány další síly PČR, předjednán přesun SPJ KŘP

MSK z fotbalového utkání
� 15.30 povolány další výjezdové skupiny Zdravotnické

záchranné služby JmK (1x posádka RLP RV, 1x posádka RZP) +
uvedení do pohotovosti Letecké záchranné služby, avízo vše m
DZS v městě Brno – žádost o spolupráci

� 15.30 povolány další síly Hasičského záchranného sboru JmK

� 15.40 jednání s hlavním pořadatelem po jeho stažení do štábu
IZS (upozorněn na nedostatečnou činnost pořadatelské služby -
navrženy alternativy řešení) - tento po seznámení se situací žádá
policii o zajišt ění veřejného po řádku a uzav ření vstupu na
stadion + řešení situace uvnit ř areálu





• 15.40 - 18.30 zákrok policie, uzavření přístupových cest 
na stadion, vykazování osob z komunikace kolem 
stadionu mimo areál konání akce, vykazování osob ze 
zakázaných prostor stadionu, regulace počtu osob o 
přestávce, řízení dopravy po ukončení akce

• 15.45 tiskoví mluvčí  složek IZS komunikují s médii; 
informace k divákům a veřejnosti přes media a sociální 
sítě

• během akce ošetřeno 23 pacient ů – během největšího 
náporu (20 pacientů během 45 minut) – 2 pacienti 
transportováni do ZZ (přivolány posádky RZP)







Zdroj:http://brno.idnes.cz/utkani-komety-pod-sirym-nebem-za-luzankami-f2o-/brno-zpravy.aspx?c=A151111_160550_brno-zpravy_tr



Zdroj: http://brno.idnes.cz/foto.aspx?r=brno-zpravy&c=A151203_2209855_brno-zpravy_zde&foto=ZDE5fad47_08.jpg



1. Schůzka 7. 10. 2015 – iniciována organizátorem a pořadatelskou
firmou, představen mapový podklad, přizvány všechny složky IZS.
Snaha o dohodu na rozsahu zdravotnického zajištění celé akce –
vysvětlena nedostatečnost navrhovaného řešení.

2. Schůzka 26. 11. 2015 – svolána schůzka – pořadatelská organizace a
organizátor – bez jasných výstupů pro IZS – mnoho nezodpov ězených
otázek

3. Schůzka 29. 11. 2015 – setkání zástupců složek IZS (vlastní linie
přípravy) – seznámení se stavbou a okolím provizorního stadionu

4. Schůzka 1. 12. 2015 – setkání iniciováno složkami IZS – již dohodnut
definitivní rozsah zajištění, vymezena spolupráce s lékaři Komety Brno.
Ještě není ani pořadatelské agentuře plně znám doprovodný program.

5. Setkání 28. 12. 2015 – setkání zástupců všech zasahujících složek v
místě akce, seznámení se zázemím. Představeno specifické vybavení
pro PČR, HZS – vozík MU. Prověření postup ů bezpečnostní služby na
vstupních branách do areálu (prostupnost při prohlídkách, kvalita
prohlídek osob se zaměřením na vnášené věci)









3. ledna 2016

• Zápas Tipsport ELH : 
HC Kometa Brno – HC Škoda Plze ň

– 18 514 diváků

• Zápas 2. ligy: 
HC Technika Brno – SHK Hodonín

– 4136 diváků

• Počasí: - 8°C (při večerním utkání až -12°C)



Zdravotnické zajišt ění - 1. fáze

• Vedoucí zdravotnické složky 
• Vedoucí lékař (RLP)
• Stan pro 8 pacientů vč. personálu (lékař, zdravotnický 

záchranář)
– RLP posádka v těsné blízkosti stanu

• RZP posádka („Boby centrum“)
• Stan pro 4 pacienty vč. personálu (lékař, zdravotnický 

záchranář)
– RZP posádka v těsné blízkosti stanu

• 4x RZP posádka u hrací plochy
• 1x operátorka KZOS pro potřeby akce
• 2x vozík pro mimořádnou událost



Zdravotnické zajišt ění – 2. fáze

• Utkání HC Technika Brno – SHK Hodonín:

• Vedoucí zdravotnické složky (RLP)
• Vedoucí lékař (RLP)
• Stan pro 8 pacientů vč. personálu (lékař, zdravotnický 

záchranář)
• RLP posádka v těsné blízkosti stanu

• 2x RZP posádka u hrací plochy
• 1x operátorka KZOS pro potřeby akce

• Posílení směny (12.00 – 24.00) o 1 posádku RZP pro 
Brno město







• Během utkání ošet řeno 14 pacient ů – stavy zejména spojené s 
mrazivou venkovní teplotou – možnost observace (zajištění 
tepelného komfortu) ve stanech znamenala nutnost transportu 
do ZZ pouze 1 pacienta.

• Komunikace během celé akce na vlastní kanálu (MU) –
posílení směny o 1 operátorku KZOS pro potřeby akce.

• V místě akce došlo k výpadku mobilních sítí GSM, což mělo 
za následek úplnou absenci tísňových volání z místa události. 

• Po utkání svolána schůzka 4. 1. 2016 – vydiskutovány 
nedostatky, ponaučení pro další zápasy.



7. ledna 2016

• Utkání univerzit :
Masarykova univerzita – Univerzita Karlova
– 7826 diváků

• Počasí: - 3°C

• Velmi poklidné utkání – ošetřeni 2 pacienti



Zdravotnické zajišt ění

• Vedoucí zdravotnické složky – inspektor provozu
• Vedoucí lékař (RLP)
• Stan pro 8 pacientů vč. personálu (lékař, zdravotnický 

záchranář)
• RLP posádka v těsné blízkosti stanu

• 2x RZP posádka u hrací plochy
• 1x operátorka KZOS pro potřeby akce



8. Ledna 2016

• Doprovodný program:
– Koncert kapely Kabát

• Zápas:
– HC Kometa Brno – HC Sparta Praha

• 21 500 diváků

• Vnímáno nejvyšší riziko ze všech zajišťovaných akcí.

• Během akce ošetřeno 8 pacientů (2 převozy do ZZ).



Zdravotnické zajišt ění
• Vedoucí zdravotnické složky 
• Vedoucí lékař (RLP)
• Stan pro 8 pacientů vč. personálu (lékař, zdravotnický záchranář)

– RLP posádka v těsné blízkosti stanu

• RZP posádka („Boby centrum“)
• Stan pro 4 pacienty vč. personálu (lékař, zdravotnický záchranář)

– RZP posádka v těsné blízkosti stanu

• 4x RZP posádka u hrací plochy
• 2x operátorka KZOS pro potřeby akce
• 2x vozík pro mimořádnou událost
• Vedoucí odsunu - Inspektor provozu
• Vyhlášena pohotovost pro ÚO Brno, ÚO Vyškov
• 7 vozů RZP pro možné zapojení - připraveno na základnách v Brně 
• Posílení směny (12.00 – 24.00) o 1 posádku RZP pro Brno město









Závěr 1.

• Sledování spole čného cíle  - ochrana 
zdraví a života lidí

• Vzájemná spolupráce a důvěra složek IZS
• Role vedoucího zdravotnické složky
• Principy používané při zvládání 

mimořádných událostí 
• Zřízení štábu IZS - předávání informací



Závěr 2.

• Nízký počet ošetřených a zraněných 
• Aktivace vlastního kanálu a zajištění vlastní 

operátorky na KZOS vedla k separaci této 
akce od standartního provozu

• Tiskoví mluvčí přímo v místě zásahu
• Připravenost na velký počet zraněných na 

místě předem – materiálně, technicky



Děkujeme za pozornost.

… třeba příště…


