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Terorismus v Evropě –
mechanismus vybraných útoků

Město Datum Místo útoku Způsob 

útoku

Počet 

obětí

Počet 

poraněných

Madrid 11.3.2004 vlaky bomby 191 2000

Londýn 7.7.2005 metro, 

autobus

bomby 52 700

Oslo, 

ostrov Utøya

22.7.2011 vládní čtvrť, 

tábor mládeže

bomby, 

střelba

8      

69

69               

62

Paříž 13.11.2015 restaurace, 

koncertní sál

střelba, 

bomby

133 300

Brusel 22.3.2016 letiště, metro bomby 34 340

Nice 14.7.2016 pláž - oslavy kamion 84 200

Berlín 22.12.2016 vánoční trhy kamion 15 56

Manchester 22.5.2017 koncertní sál bomby 22 120

Londýn 3.6.2017 most a ulice dodávka, 

nože

8 48
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Útok střelce v Las Vegas, USA

Dne 1.10.2017 v 22:08 – střelba z okna hotelu 

do davu 22 000 účastníků country koncertu 

hudebního festivalu Route 91 Harvest.

-9 minut trvající střelba

-58 mrtvých, 527 poraněných
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Situace na místě neštěstí

• vysokorychlostní střely = velký počet těžkých 

a devastujících poranění

– dosud nikdy nebylo ošetřováno v USA tolik 

střelných poranění současně

• kapacity záchranných služeb nestačily –

pacienti byli v řadě případů odváženi civilními 

vozidly

• pomoc nezraněných účastníků – shromáždění 

raněných a zajištění dopravy do nemocnic, 

také nákladním vozidlem
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Situace v nemocnicích

• University Medical Center of Southern Nevada

trauma centrum 1.stupně, 541 lůžek

příjem více než 100 poraněných

třídění dle závažnosti – také sk.4

(4 zemřelí v nemocnici)

• Sunrise Hospital – nejbližší nem., TC 2, 751 lůžek

ošetřeno 214 pacientů, 15 zemřelo v nemocnici

• Dignity Health-St. Rose Dominican – 326 lůžek

ošetřeno 79 pacientů, 3 v kritickém stavu
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Situace v nemocnicích

• Proud pacientů neustával po 2 – 3 hodiny

• Nejprve přiváženy kritické stavy záchrannou službou, 

poté řada pacientů v méně závažném stavu dopravena 

civilisty

• Třídění – kritické stavy jako priorita

• U středně těžkých poranění - nejčastější poranění 

končetin, fraktury

• Kromě střelných poranění také několik úrazů při 

útěku z ohrožených míst, vč. dopravních úrazů

• Dotazy příbuzných
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Útoky aktivního střelce 

– dopady a zkušenosti

Studie srovnávající 17 útoků z let 1994 – 2015 v USA, 

Evropě i Africe z pohledu přednemocniční péče    Turner, 

C.D.A., Lockey, D.J., Rehn, M.: Pre-hospital management of mass casualty civilian shootings: A 

systematic literature review. Critical Care (2016) 20:362 (p.1-11)

(autoři z lékařských fakult a LZS ve Velké Británii a Norsku)

Analýza zpráv o 17 civilních útocích s hromadnou střelbou (USA, 

Francie, Norsko, Velká Británie, Keňa)

celkem zabito 578 osob, poraněno 1649 osob

Definice hromadné střelby dle výzkumu Kongresu v USA: zabito 

4 a více osob současně na veřejném místě

Útok nemusí být projevem duševní choroby pachatele.
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THREAT – klíčové úkoly pro přednemocniční 

péči při hromadné střelbě

• T threat suppression (potlačení hrozby)

• H haemorrhage control (stavění krvácení)

• R E rapid extraction (rychlý odsun do 

bezpečí)

• A assessment (zdravotnické zhodnocení 

situace)

• T triage, transport (třídění a transport do ZZ)
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T H R E A T

Bezpečnost místa útoku 

– zdržení poskytnutí péče ZZS

Norsko 2011 – ranění na ostrově Utøya

Columbine (USA) 1999 – poranění ve škole ještě 

2 h. po sebevraždě útočníka bez pomoci

Cumbria (V.Brit.) 2010 – velké zpoždění ZZS, 

ranění převáženi policií

Doporučeno vytvořit „bezpečné koridory“ 

pro rychlejší odsun raněných. 14



T H R E A T

Včasné a účinné 

zajištění krvácení u úrazů

-30% až 40% úmrtí lze předejít

Paříž 2015 – damage control strategy 

zachování arteriálního tlaku nad 60 mm Hg -

turnikety, podání TXA, chránit před 

podchlazením

Význam cvičení a školení - také policistů a 

občanů.
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T H R E A T

Metody třídění

U hromadné střelby problematické 
(okolní nebezpečí, mechanismus poranění)

- Malé rány mohou skrývat rozsáhlé vnitřní poranění,    

velké rány nemusí být kritické.

-Speciální přístup u dětí

-Over-triage - až 69% poranění zbytečně hodnoceno jako 

kritické, pak chybí pomoc skutečně potřebným.

Význam zkušených chirurgů, co nejjednodušší postupy. 

Vyvážená distribuce do nemocnic – komunikace!
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Hlavní poučení –

hromadná střelná poranění

• Bezpečnost na místě – bezpečné koridory

• Zástava masivního krvácení prioritou!

• Odloučit neporaněné pacienty zvlášť.

• Třídění by měl provádět zkušený chirurg.

• Cvičení – spolupráce ZZS a policie.
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Děkuji za pozornost

www.unbr.cz

v.neklapilova@unbr.cz
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