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Úvod 
 

Traumatologický tým České republiky (zkráceně Traumateam ČR) je skupina lidí, 

která se vydává do míst zasažených katastrofami, aby zachraňovala lidské životy. 

Můj hlavní důvod k vybrání tohoto tématu byl, že má teta je jedním z 53 členů týmu. 

Informace o této skupině mě velmi zaujaly. Ve své práci se vám budu snažit popsat, 

jak vypadají zasažené oblasti, poskytnu fakta o zahraničních misích Traumateamu a 

dalších tématech souvisejících s týmem. 
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1. Základní informace 
 

Původcem pro vznik mobilního chirurgického Trauma týmu byl v roce 1987 MUDr. 

Petr Zelníček, CSc., ředitel Úrazové nemocnice v Brně. Stal se také prvním 

vedoucím mobilního chirurgického týmu. 

 
V roce 1987 se tým zapojil do mezinárodní humanitární pomoci v Nikaragui. Poté 

následovala v roce 1989 humanitární pomoc po zemětřesení v Arménii, Íránu, 

Maďarsku a v roce 2005 v Pákistánu, kde došlo k první spolupráci s USAR 

(Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí, dále už jen USAR), odřad hl. 

města Prahy. 

 

Po přesunu Traumacentra z Úrazové nemocnice v Brně vznikl v roce 2010 druhý 

Trauma tým při Fakultní nemocnici Brno. Vedoucím lékařem tohoto týmu byl 

jmenován MUDr. Petr Nestrojil, CSc. V současné době je Trauma tým ČR zařazen a 

vybaven jako předsunutá zdravotnická jednotka (Advanced Medical Post, dále už jen 

AMP). Je složen z lékařů a sester úrazové chirurgie, anesteziologie i resuscitace a 

urgentní medicíny. Úzce spolupracuje s USAR, odřad HZS hl. m. Prahy, který 

zajišťuje logistiku (přepravování, týlové zásobování), technickou podporu a současně 

spolupracuje s AMP při činnosti na místě mimořádné události. Díky tomu je 

nezávislou, soběstačnou nebo samostatnou jednotkou. 

 

Na zahraničních cvičeních a v případě nasazení na misi vystupuje pod hlavičkou 

AMP CZERT Czech Republic (Advanced Medical Post- Czech Emergency Response 

Team: v překladu - Předsunutá zdravotnická jednotka - Český nouzový havarijní 

tým). Trauma tým ČR se rozvinuje v polních podmínkách přímo v místě události nebo 

v její těsné blízkosti, pro jeho činnost jsou k dispozici speciální zdravotnické stany. Je 

schopen zásahu do jedné hodiny po příjezdu na místo. 

 

  

http://www.usar.cz/webmagazine/home.asp?idk=1 
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2. Fakultní nemocnice Brno 
 

Fakultní nemocnice Brno je základnou Traumatologického týmu už od roku 2010. Je 

největším zdravotnickým zařízením na Moravě. Pacientům všech věkových kategorií 

poskytuje specializovanou péči ve všech oborech medicíny se shodou s dostupnými 

poznatky současné lékařské vědy. Moderní vybavení, týmy odborníků, komplexní 

diagnosticko-léčebné zázemí a vědecko-výzkumná spolupráce s Masarykovou 

univerzitou v Brně řadí nemocnici na jedno z předních míst českého zdravotnictví. Je 

rozdělena ve třech různých areálech - v Bohunicích, v Černých Polích a v centru 

města na Obilním trhu. Má celkem 56 medicinských útvarů - klinik a oddělení. 

Ředitelem je od roku 2007 MUDr. Roman Kraus.  

 

3. USAR- Vyhledávací a záchranná jednotka 
 
Je to skupina předurčená pro vyhledávací a záchranné práce v obydlených oblastech 

- zejména po zemětřeseních. Působí také na území ČR při zřícení budov.  

 

Historie se začala psát v roce 1999, kdy svět soustředil všechny dostupné 

záchranářské jednotky do oblastí postižených zemětřeseními v Turecku a Tchaj-

wanu. USAR byl vyslán již do 28 zemí, kde poskytoval své služby. V České republice 

má USAR své základny v Praze a Ostravě. 

 

Příklady zásahů jednotky USAR: 

 Rakouská republika (2002) – povodně 

 Stát Izrael (2006) – válečný konflikt 

 Filipínská republika (2006) – nehoda tankeru s ropou 

 Čína (2008) – zemětřesení 

 Slovensko (2010) – povodně 

 Bulharsko (2013/2014) – velký příliv syrských uprchlíků 

 Západní Afrika (2014) – Ebola 

 Nepál (2015) – zemětřesení, Traumateam ČR 

 

Název vyhledávací a záchranné jednotky, tedy USAR, je z anglického Urban Search 

and Rescue = vyhledávání a záchrana v obydlených oblastech. Mezinárodně se 

několik let používalo označení SAR. Okolo roku 2002 však bylo v rámci pravidelných 
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jednání Mezinárodní poradní skupiny pro vyhledávací a záchranné práce rozhodnuto 

o upřesnění názvu USAR z toho důvodu, že název SAR byl používán zároveň pro 

službu pátrání a záchrany v případě zmizelých letadel, aby nedocházelo k záměně 

těchto dvou odlišných problematik. 

 

  

Bedny se zásoby od jednotky USAR 



8 

 

4. Mise v Nikaragui  
 

První zkouškou činnosti Trauma týmu ČR bylo jeho nasazení na podporu 

zdravotnictví v Nikaragui, kde stály proti sobě dva politické režimy. Kapitalistický 

režim, podporovaný Spojenými státy americkými, a socialistický, podporovaný 

především Sovětským svazem a dalšími lidově-demokratickými státy Evropy 

(Německá demokratická republika, Československo, Polsko a Maďarsko). Nasazení 

Trauma týmu ČR v Nikaragui bylo předem naplánováno a tím mohly být vytvořeny 

dobré podmínky pro jeho činnost, ale i pro odpočinek pro účastníky mise. 

4.1. Vyčlenění Trauma týmu a odlet z ČR 

 

Tým vyslaný na misi v Nikaragui měl celkem 21 členů a byl složen z 9 lékařů (6 

chirurgů a traumatologů1, 2 anesteziologové, 1 internista2), 10 sester (3 

instrumentářky, 3 sestry anestezie, 4 sestry chirurgie), 1 techničky a 1 tlumočnice, 

pomáhal jim nikaragujský lékař, pracující v té době jako anesteziolog v Mladé 

Boleslavi. Tým s kompletním zdravotnickým vybavením odlétal dne 28. 10. 1987 

z Prahy s mezipřistáním na Kubě v Havaně a speciál přistál dne 30. 10. 1987 

v Managui, hlavním městě Nikaraguy. Po přivítání velvyslancem ČSSR a zástupci 

správy následoval přesun autobusem a nákladními automobily do města Matagalpa, 

místa dočasného působení Trauma týmu ČR. 

 

4.2. Místo působení Trauma týmu 

 
Trauma tým byl nasazen ve městě Matagalpa, přibližně 130 km severovýchodně od 

hlavního města Nikaraguy Managuy. Matagalpa je historické, původně indiánské 

město, které má více než 100 000 obyvatel, leží v nadmořské výšce 750 metrů. 

Region Matagalpa má přibližně 485 000 obyvatel, je nejhornatějším regionem 

Nikaraguy s pohořím dosahujícím nadmořské výše kolem 1 500 metrů. Tým pracoval 

v městské nemocnici Hospital Cesar Amador Molina, ležící těsně za městem. 

Nemocnici pavilonového typu, kterou postavily Spojené státy americké. 

  

                                                 
1
 Traumatolog: lékař zabývající se především pohybovým ústrojím 

2
 Internista: lékař zabývající se vnitřními orgány 
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4.3. Činnost Trauma týmu 

 
Činnost týmu se soustředila na příjem, ošetření a léčení poranění místních obyvatel, 

dospělých i dětských, způsobených neklidnými podmínkami v zemi při ozbrojených 

potyčkách v rámci boje o moc v zemi. V nemocnici měl tým vyčleněno 1 oddělení se 

30 lůžky, na kterém pracovaly 4 české sestry, které měly k dispozici 10 vybraných 

sester z Nikaraguy. Cílem této spolupráce mělo být získání zkušeností a praxe 

z práce českých sester a její přenesení do praxe mateřských nemocnic 

nikaragujských sester. Na českém oddělení byli hospitalizováni pacienti po prvotním 

ošetření nebo po operacích po dobu 2-4 dnů, do prvního převazu, a poté byli 

předávání k doléčení na standardní oddělení místní nemocnice. Úroveň zdravotní i 

ošetřovatelské péče týmu výrazně převyšovala úroveň místní nemocnice, proto 

někteří pacienti docházeli denně na oddělení Trauma týmu ČR na převazy. 

Vzhledem k místnímu klimatu (subtropy) bylo nutné dodržovat pitný režim pacientů, a 

tak se vzácným a vyhledávaným předmětem stávaly prázdné sklenice od infuzí. 

Chirurgové a traumatologové kromě práce na oddělení prováděli denně 5 - 6 

operací, převážně otevřených, nebo infikovaných zlomenin končetin. Během práce 

v místní nemocnici členové týmu operovali i střelná poranění hrudníku a končetin, 

včetně poranění cév a při stabilizaci zlomenin byly využívány zevní fixatéry a 

v několika případech i stabilizace zlomenin dlahou nebo nitrodřeňovým hřebem3. 

 

Další činnost členů týmu byla soustředěna na každodenní ambulanci, kde se lékaři 

každý den střídali a k dispozici měli tlumočníka, člena týmu. S místními obyvateli byla 

velice obtížná komunikace a někteří z nich přicházeli na ambulanci k vyšetření i 

s poraněními a onemocněními, se kterými lékaři nebyli schopni pomoci. Jednalo se 

zejména o následky po závažných poraněních mozku s neurologickým postižením, 

deformity končetin a páteře po předcházejících úrazech a podobně. Ambulancí 

denně prošlo kolem 30 - 50 nemocných. 

 

Tým pracoval v místní nemocnici od 1. 11. 1987 do 17.12 1987 a lékaři provedli přes 

150 operačních výkonů, na oddělení bylo hospitalizováno přes 350 dospělých i 

dětských pacientů a ambulantně bylo vyšetřeno přes 1000 poraněných a 

postižených. Během pobytu v Matagalpě měli někteří členové týmu, v doprovodu 

vojáků, možnost navštívit i polní nemocnici, kde byli léčeni poranění příslušníci 

nikaragujské armády, z nichž nejmladším z nich nebylo ani 15 let. 

                                                 
3
 Nitrodřeňový hřeb: speciální dlaha, která srovnává zlomeninu pomocí navrtaných hřebů 
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4.4. Závěr mise v Nikaragui 

 
Za svoji práci byli členové týmu po zásluze odměněni víkendovými zájezdy za 

poznáním přírodních krás Nikaraguy a víkendovými pobyty ve zchátralých letoviscích 

na pobřeží Tichého oceánu. Účastníci mise tak měli možnost vidět nádherná jezera, 

činné sopky a při krátkých vycházkách poznat i subtropický prales. Činnost týmu 

výrazně podporoval a průběžně sledoval velvyslanec ČSSR v Nikaragui společně se 

všemi členy velvyslanectví. Poslední tři dny mise strávil tým v Managui, kde jeho 

členové s nedočkavostí očekávali přílet speciálu, kterým se tým přepravoval zpět do 

České republiky. Odlet z Managuy byl dne 18. 12. 1987, poté mezipřistání v Havaně 

na Kubě, přílet do Prahy byl dne 20. 12. 1987 a návrat autobusem do Brna kolem 20. 

hodiny. 

 

Činnost Trauma týmu ČR v Nikaragui byla hodnocena velmi pozitivně a členové týmu 

si tak ověřili dobrou připravenost všech na práci ve ztížených a zvláštních 

podmínkách a především dostatečné technické i zdravotnické vybavení týmu, 

od

po

vídající jeho činnosti. 

Základna Trauma týmu 
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5. Zemětřesení v Arménii 
 

Dne 7. 12. 1988 místního času postihlo Arménii ničivé zemětřesení o síle 6,8 

Richterovy stupnice v hloubce 500 metrů s epicentrem poblíž města Širakamud, 

přibližně 75 km severně od hlavního města Arménie Jerevanu. Zemětřesení a 

následné otřesy těžce zasáhly celou okolní oblast v okruhu 80 km. Nejvíce 

zasaženými městy byl Spitak, Leninakan a Kirovakan. Zemětřesení postihlo přibližně 

517 000 obyvatel, když většina z nich přišla o přístřeší nad hlavou, bylo registrováno 

25 000 mrtvých a 130 000 raněných. Díky včasnému zásahu záchranářů se podařilo 

ze sutin vyprostit nejméně 15 000 lidí, jinak by počet mrtvých byl výrazně vyšší. Byly 

odhadnuty škody ve výši 14,2 miliónů amerických dolarů (355 miliónu českých 

korun). 

 

 

 

Likvidace následků zemětřesení a obnova měst zasažených zemětřesením si 

vyžádala rozsáhlou humanitární pomoc a k této pomoci přispěla i tehdejší ČSSR. 

Rozhodnutím vlády ČSSR byl městu Kirovakan věnován humanitární dar, což byl 

mobilní operační sál a RTG pracoviště umístěné na návěsu s tahačem Liaz, 

vyrobené v Chiraně v ceně přibližně 1,5 milionu Kč. Trauma tým ČR byl vyzván, aby 

vytvořil tým zdravotníků, který se ve spolupráci s techniky Chirany, bude podílet na 

Zničený kostel v Leninakanu 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Surb_Amenaprkitch.jpeg 
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uvedení mobilní jednotky do provozu a její předání zástupcům místních orgánů a 

nemocnice. 

 

5.1. Činnost Trauma týmu 

 
Zdravotnický tým ve složení 2 chirurgové, lékař RTG a instrumentářka operačního 

sálu odcestoval letecky z Prahy přes Moskvu do Jerevanu a poté dále autem do 

zemětřesením zasaženého Kirovakanu. Během pobytu v Jerevanu, ale především 

cestou do Kirovakanu, měli účastníci mise možnost přímo vidět následky 

zemětřesení a navštívit místa největších škod. Nemocnice v Kirovakanu byla 

zemětřesením téměř zničena a v jejím areálu vybudováno improvizované dočasné 

pracoviště sestavené z lehkých smontovaných buněk. V těchto buňkách bylo 

umístěno 12 lůžek pro dospělé i dětské pacienty, lehce vybavený operační sál a malá 

místnost pro personál. Lékaři zde v improvizovaných podmínkách prováděli pouze 

akutní a nezbytné jednoduché operační výkony. Jediný zdroj tekoucí vody, včetně 

sprch, byl v suterénu polozbořené zděné budovy nemocnice.  

 

Během 2 dnů čekání na příjezd tahače s mobilní jednotkou, který jel po vlastní ose, 

se členové zdravotnické části setkali s představiteli města, nemocnice a jejími 

zaměstnanci a nabídli spolupráci chirurgů a instrumentářky (zdravotní sestry) při 

operacích. Členové týmu v doprovodu místních lékařů měli možnost vidět přímo na 

vlastní oči následky zemětřesení, zbořené domy, prašné silnice a provizorní obydlí 

místních obyvatel. Po příjezdu tahače s mobilní jednotkou celý tým pracoval 

společně na zprovoznění jednotky a po několika dnech usilovné byla jednotka 

slavnostně předána zástupcům města a nemocnice byla v provozu. 

 

5.2. Závěr mise v Arménii 

 
Odměnou za činnost týmu a humanitární dar byly společné vyjížďky týmu a místních 

lékařů za krásami přírody, na jezero Sevan a ke starobylým klášterům z doby prvního 

a počátku druhého tisíciletí našeho letopočtu. Nic z toho ale nevyvážilo hrůzy a 

neštěstí, které za sebou zanechalo ničivé zemětřesení v Arménii. Dar lidu ČSSR byl 

přijat s velkými díky, ale následky zemětřesení jsou v Arménii patrny a likvidovány 

dodnes. 
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6. Zemětřesení v Pákistánu 
 
Dne 8. 10. 2005 v čase 8:50 místního času zasáhlo horskou oblast Pákistánu 

v oblasti Azad Kašmíru zemětřesení o síle 7,6 Mercalliho stupnice s epicentrem 

v hloubce 15 kilometrů, ve vzdálenosti přibližně 50 kilometrů severovýchodně od 

města Muzaffarabadu. Území Kašmíru leží v oblasti spojení Euroasijské a Indické 

tektonické desky a jejich vzájemný posun, který způsobuje masiv Himalájského 

pohoří, dává předpoklad pro intenzivní seismické aktivity. 

 

Zemětřesení dne 8. 10. 2005 bylo nejhorší, které zasáhlo tuto oblast a způsobilo 

rozsáhlé škody nejen na území pákistánské části Kašmíru, ale i v jeho indické části a 

dále v Kašmírském údolí (Kashmir Valley), severním Pákistánu a škody způsobené 

zemětřesením zasáhly i severní Indii a Afghánistán. 

 

 

Největší škody byly v horské oblasti, kde byla nejzávažněji postižena a téměř zničena 

města Muzaffarabad, Balakot a také Rawalakot, kde byla z větší části zničena 

vojensko - civilní nemocnice (Combined Military Hospital) se 400 lůžky, která ale 

přijímala první postižené z této oblasti. Nemocnice neměla elektrickou energii, 

Následky zemětřesení 
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nefungovalo telefonní spojení a k dispozici nebyly ani pohonné hmoty, benzín a 

nafta, které byly potřeba pro dopravní prostředky. Zdravotníci v nemocnici prováděli 

pouze malé chirurgické výkony, obvazy ran a podávali injekce s antibiotiky. Pacienti 

byli umístěni pouze v přízemí nemocnice a leželi na zemi, jen málo z nich mělo 

možnost ležet na nemocničním lůžku. 

 

Zemětřesení zasáhlo zemi těsně před začátkem kruté zimy, která mohla zhoršit 

následky zemětřesení. Mnohočetné a masivní sesuvy půdy zavalily v horách místní 

cesty a silnice, a znemožnily tak přístup záchranářů do těchto odříznutých oblastí a 

také znemožňovaly dopravu raněných a postižených k lékařskému ošetření. Tato 

situace trvala ještě i třetí týden po zemětřesení. Při zemětřesení zahynulo téměř 90 

000 obyvatel, zraněno bylo více než 100 000 obyvatel a téměř 4 miliony lidí zůstalo 

bez přístřeší v 1083 osadách Azad Kašmíru. Ještě dlouho po zemětřesení lidé bydleli 

v provizorních přístřeších a stanech, které zajistily jednotky a organizace humanitární 

pomoci. 

 

Zemětřesení postihlo Pákistán v sobotu, dne 8. 10. 2005, v ranních hodinách a první 

zprávy o katastrofě byly v Evropě prezentovány následující den v dopoledních 

hodinách. Vláda Pákistánu požádala cestou ministerstva zahraničí vlády celého 

světa o humanitární pomoc. 

 

6.1. Vyčlenění Trauma týmu 

 
Trauma tým byl v té době v pohotovosti a připraven k možným nasazením. 

Rozhodnutí vlády ČR o poskytnutí humanitární pomoci zemětřesením postiženého 

Pákistánu padlo dne 10. 10. 2005 ve večerních hodinách a volba padla na Trauma 

tým ČR. Pokyn k rychlému nasazení Trauma týmu ČR vydalo telefonicky ministerstvo 

zdravotnictví ČR a o nasazení týmu byl informován ředitel Úrazové nemocnice 

v dopoledních hodinách 11. 10. 2005. Termín odletu byl stanoven na 12. 10. 2005 

v poledne. Humanitární mise pro pomoc při likvidaci následků zemětřesení 

v Pákistánu byla složena z Trauma týmu ČR (5 lékařů a 4 sestry), USAR tým HZS hl. 

m. Praha (5 členů), zástupců 8. polní nemocnice AČR (armáda České republiky) - (2 

lékaři a 3 sestry) a jako bezpečnostní doprovod byli určení 4 členové URNA (Útvar 

pro rychlé nasazení). 
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6.2. Činnost Trauma týmu 

 
Odlet z Prahy se konal 12. 10. 2005 v 13:00 hodin, poté tým přiletěl do Islamabádu, 

hlavního města Pákistánu, 13. 10. 2005 v 5:00 hodin. Ihned na letišti vedení týmu 

provedlo registraci jednotky na RDC (Registration and Departure Center) a současně 

tým obdržel lokalitu pro nasazení. Určeno bylo město Rawalakot, vzdálené asi 30 

kilometrů od epicentra zemětřesení, tedy v nejvíce postižené oblasti, kde byla téměř 

zbořená nemocnice (Combined Military Hospital). Kolona týmu, 3 kamiony, autobus a 

dva jeepy s ochrankou, se vydala na cestu pozdě odpoledne, a tak se cesta v délce 

kolem 120 kilometrů protáhla do nočních hodin a v Rawalakot u místní nemocnice 

zastavili těsně před půlnocí. Tým byl na místě nasazení a následovalo vyjednávání o 

umístění jednotky a o spolupráci s místní nemocnicí. 

 

Rawalakot je regionální město, ležící v nadmořské výšce 1638 m. n. m. V hornatém 

regionu o rozloze 1010 km2 žilo v době zemětřesení přibližně 400 000 obyvatel. 

Samo město mělo přibližně 30 000 obyvatel a další obyvatelé žili v menších 

vesnicích a především ve staveních roztroušených po horském pohoří regionu. 

Okolní hory dosahují do výše až 2000 m. n. m. 

 

Jasné místo pro rozvinutí jednotky bylo určeno v areálu polozbořené vojenské 

nemocnice CMH Hospital a za asistence místních obyvatel i zdravotníků byla 

vystavěna kompletní jednotka, kterou tvořilo 6 vybavených stanů: 2 stany pro 

ambulanci ve spojení a operačním sálem, sklad a současně ubikace pro část 

zdravotníků, 2 stany pro ubytování personálu a velitelský stan společný i pro kuchyni. 

První postižení byli ošetřeni dne 14. 10. 2005 v 15 hodin. Denně od 7 hodin do 17 

hodin a potom pro akutní postižení byla v provozu ambulance a v dopoledních a 

někdy i v časných odpoledních hodinách operační sál. První 2 týdny byl pro jejich 

operace vyčleněn operační sál v nemocnici a současně byli pacienti po operacích a 

závažnější pacienti uloženi na JIP (Jednotka intenzivní péče) nebo smíšeném 

oddělení nemocnice. Během pobytu v Rawalakotu následovalo velké množství 

následných otřesů (aftershocks) různé velikosti, operování ve zděné budově 

nemocnice se během otřesů stávalo rizikovým. Operační tým byl vždy, stejně jako 

hospitalizovaní pacienti, evakuován před nemocnici a pacienti byli přesunuti do 

stanů, které byly umístěny vedle nemocnice. Následné otřesy se objevovaly denně, a 

tak nezbylo nic jiného, než operace přesunout na operační sál, který byl umístěn 

v jednom ze stanů jednotky. Všechny další operace po dobu téměř 3 týdnů byly 



17 

 

prováděny v polních podmínkách, na operačním sále založeném ve stanu. Pacienty 

přinášeli z oddělení nemocnice, vzdálené něco více než 60 metrů, a po operaci opět 

odnášeli na nosítkách zpět členové HZS (Hasičský záchranný sbor). 

 

Během působení Trauma týmu ČR v nemocnici Rawalakotu byla do areálu 

nemocnice nasazena Izraelská polní chirurgická nemocnice. Všechny tři jednotky 

úzce spolupracovaly a Izraelci po ukončení mise Trauma týmu pokračovali dále 

v činnosti. 

 

Vzhledem ke špatné dostupnosti vesnic a obydlí v horách, což bylo způsobeno 

velkými závaly a častými přerušeními horských cest a silnic během zemětřesení i 

následných otřesů, se postižení těžce dopravovali k ošetření. S postupujícím časem 

od zemětřesení byly jejich úrazy staré i více dnů a rány byly zasažené infekcí. 

Příbuzní dopravovali svoje rodinné příslušníky z horských osad a stavení k ošetření 

různými způsoby, často i na lůžku naloženém na valníku dodávky, nebo také pěšky, 

jen na ramenou. Komunikace s místními obyvateli byla velmi obtížná, jen málo dětí 

umělo anglicky a proto veškerá komunikace s pacienty a jejich příbuznými probíhala 

ve spolupráci 3 místních profesorů angličtiny, kteří tlumočili dále do kašmírštiny. 

6.3. Závěr mise v Pákistánu 

 
V průběhu pobytu a činnosti Trauma týmu ČR ve města Rawalakot jednotku navštívil 

prezident Kašmíru, další významní představitelé oblasti, náčelník generálního štábu 

a další zástupci pákistánské armády. Všichni ocenili práci celého týmu a vyslovili dík 

za poskytovanou pomoc obětem zemětřesení. Trauma tým pracoval v Rawalakotu od 

13. 10. 2005 do 1. 11. 2005 a za tuto dobu bylo ošetřeno téměř 1500 pacientů a bylo 

provedeno 117 operačních výkonů. 

 

Místní Combined Military Hospital byl zbořen a znovu vystavěn za finanční podpory 

městských orgánů v Abu Dabi (Spojené Arabské Emiráty), nese jméno emírského 

šejka Khalifa Bin Zayed al Nahyan a byl slavnostně otevřen v březnu roku 2010. 

 

Humanitární mise určená k likvidaci následků zemětřesení v Pákistánu byla úspěšná 

a dala podnět k vytvoření společné jednotky Trauma tým ČR a HZS hl. m. Praha. 

Zdravotnická část týmu - lékaři a sestry - ošetřují poraněné a postižené, hasiči HZS 

hl. m. Praha, členové USAR se starají o zázemí jednotky - ubytování, stravování, 
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zajištění pitné vody a úpravu užitkové vody, hygienické zázemí (WC, hygienický stan 

se sprchami), obsluhu spojení pro výrobu elektrické energie a topení, odklízení 

odpadu a samozřejmě spolupracují při ošetřování pacientů a jejich transportech po 

jednotce. Tento model se osvědčil na cvičeních společné jednotky a při nasazení na 

humanitární misi po zemětřesení v Nepálu, kde jednotka vystupovala pod názvem 

AMP CZERT- Czech Emergency Team. 

 

Za humanitární misi byl Trauma tým ČR odměněn v roce 2006 cenou vlády ČR za 

nejlepší humanitární čin v zahraničí a vedoucí týmu byl přijat prezidentem republiky, 

panem Václavem Klausem. 
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7. Zemětřesení v Nepálu 
 

Dne 25. 4. 2015 v 11:56 hodin zasáhlo Nepál zemětřesení o síle 7,8 Richterovy 

stupnice s epicentrem cca 80 kilometrů severozápadně od Káthmándú a další otřes 

následoval v 12:30 hodin o síle 6,6 Richterovy stupnice. Následující den v 12:54 

hodin následovaly další otřesy o síle 6,7 Richterovy stupnice. Z celkového počtu 75 

regionů bylo postiženo 30 regionů, zejména v západní a centrální oblasti Nepálu. 

První informace hovořily o 5000 mrtvých a tisících zraněných. Zemětřesení zasáhlo i 

základní tábor pod Mount Everestem, kde zahynulo kolem 30 horolezců a šerpů.  

V nočních hodinách dne 25. 4. 2015 na místě katastrofy začaly pracovat záchranné 

složky z Indie, Číny a dne 26. 4. 2015 požádalo ministerstvo zahraničí Nepálu 

Světovou zdravotnickou organizaci (WHO- World Health Organisation) a Civilní 

ochranu Evropského společenství o humanitární pomoc. Ministerstvo zahraničních 

věcí ČR obdrželo také žádost o vyslání humanitární pomoci, konkrétně 

Traumatologický tým ČR, který je registrován v Civilní ochraně Evropského 

společenství jako AMP. Nasazení týmu na humanitární misi schválila vláda ČR 

v dopoledních hodinách 27. 4. 2015 a odlet jednotky byl předběžně stanoven na 

24:00 hodin dne 27. 4. 2015. Jednotka byla sestavena z 19 zdravotníků, 9 lékařů, 10 

sester a 15 členů USAR HZS hl. m. Praha. 
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7.1. Odlet a přílet Trauma týmu  

 
Tým neměl povolené přistání v Káthmándú, a proto musel vyčkávat na stanovišti 

v Praze. Po svolení na přistání v Káthmándú odletěl 29. 4. 2015 v 1:00 hodin z Prahy 

a mezipřistání bylo v Dillí. Do Káthmándú přiletěli 30. 4. 2015 v 4:15 hodin 

nepálského času. Po příletu musel být tým registrován a začalo vyjednávání na 

ministerstvu zdravotnictví v Nepálu o místě nasazení Trauma týmu ČR. Byla 

zajištěna přeprava - autobus, dva kamiony. Tým se zajistil na místě nasazení, měli 

k dispozici balenou pitnou vodu (cca 100 litrů na den), pohonné hmoty, a také 

elektrický agregát i topení. Tým musí být v nepříznivé situaci soběstačný minimálně 

96 hodin. Nasazení bylo v blízkosti místního zdravotnického zařízení (Primary Health 

Care Center Melamchi). 

 

7.2. Činnost Trauma týmu 

 
Tým spolupracoval s místními zařízeními, 

Japonci a okolními jednotkami. Mezi jednotky se řadila armáda a zdravotnické 

jednotky, do kterých patřilo Polsko, Německo, poté jednotky v horách (Kanada, 

USA), ministerstvo zdravotnictví Nepálu (Ministry of Health and People). 

Spolupracoval i s velvyslanectvím ČR v Dillí a konzulátem ČR v Káthmándú. Na 

návštěvu se přijela podívat i organizace WHO (Světová zdravotnická organizace). 

Přes péči Trauma týmu ČR prošlo 1416 pacientů, ošetřeno bylo 1131 pacientů. 

Lehkých poranění bylo cca 1120 a těžkých kolem 11. Na jednotce intenzivní péče 

bylo 50 pacientů. Na výjezdech tým ošetřil 387 pacientů. 

 

7.3. Závěr mise v Nepálu 

 
Traumatologický tým ČR byl za svoji misi v Nepálu oceněn Zlatým záchranářským 

křížem - humanitární čin v zahraničí. Vedoucí Trauma týmu ČR MUDr. Petr Nestrojil, 

byl přijat prezidentem České republiky Milošem Zemanem. Tým byl přijat premiérem 

Bohuslavem Sobotkou a ministrem vnitra panem Chovancem na Úřadu vlády. 

Hejtman Jihomoravského kraje udělil zlaté medaile za humanitární čin. Bylo jim 

uděleno ocenění humanitární pomoci ministrem zdravotnictví panem Němečkem. 

  

Následky zemětřesení v Nepálu 
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Závěr 
 
Ve své ročníkové práci na téma Traumateam ČR jsem se zabýval informacemi a 

fakty o týmu, misích a dalších pojmů souvisejících s tématem. Krátce jsem shrnul 

sídlo týmu, a to Fakultní nemocnici v Brně. Popsal jsem USAR, který aktivně 

spolupracuje s týmem a pomáhá mu na humanitárních misích v zahraničí. Vylíčil 

jsem fakta o důležitých misí v Nikaragui, Arménii, Pákistánu a Nepálu. Když jsem se 

lidí v okolí ptal, jestli znají téma, na které vypracovávám ročníkovou práci, většina 

nevěděla, co to vlastně Trauma tým ČR je. Doufám, že se po mém výkladu 

dozvěděli, co znamená Traumatologický tým České republiky. Díky této práci jsem se 

o týmu dozvěděl mnoho zajímavých informací. 

 

Resumé 
 

For my coursework, I have chosen as a topic the Traumateam Czech Republic. It is a 

group of people who have been sent to places planted by catastrophe to save human 

lives. I was interested in information and facts about team, missions and other 

notions related with the topic that I have shortly summarized.  
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