
Spolupráce lékařů ÚN Brno se záchrannými hasičskými týmy USAR a WASAR 
 

Bližší spolupráce lékařů ÚN Brno a HZS České republiky probíhá již od roku 2005, kdy se 

traumatým Úrazové nemocnice, za logistické podpory hasičů, účastnil humanitární mise po 

zemětřesení v Pákistánu. Tam bylo během tří týdnů chirurgicky ošetřeno asi 900 pacientů a mise 

byla velmi oceňována jak pákistánskými úřady, tak i českým ministerstvem vnitra.  

Od té doby se spolupráce postupně rozvíjela a nyní jsou lékaři ÚN nedílnou složkou USAR odřadu 

ČR, tj. týmu pro vyproštění a záchranu postižených při katastrofě. Český USAR odřad a s ním i 

lékaři ÚN Brno získali již v roce 2010 certifikát INSARAG (Mezinárodní dozorčí komise pro 

vyhledávání a záchranu).  

Úkolem lékařů v USAR odřadu je zabezpečovat zdravotní péči v nejširším slova smyslu, zejména 

pro účastníky mise, a to na všech úrovních jednotlivých fází cvičení či reálné operace. Jedná se o 

preventivní opatření spočívající v kontrole a monitoraci zdravotního stavu jednotlivých účastníků 

akce, poskytnutí ošetření v případě zranění či akutního onemocnění. Ve spolupráci s velitelem 

odřadu se lékaři podílí na tvorbě a dodržování hygienických zásad a opatření v místě pobytu a 

současně ve spolupráci s kynology zajišťují základní veterinární pomoc pro případ zranění či 

onemocnění vyhledávacích psů. V neposlední řadě se jedná o poskytování neodkladné péče a 

zajištění životních funkcí v případě vyproštění živých obětí do doby než jsou předány místním 

záchranným složkám.  

Během února 2013 se v ÚN Brno vystřídalo 8 hasičů z USAR Praha na týdenních stážích, při 

kterých se seznámili s provozem operačních sálů, lůžkových oddělení a účastnili se práce na 

urgentním příjmu nemocnice. 

Ve dnech 20.-28. března 2013 proběhlo mezinárodní cvičení MODEX, kterého se v řadách USAR 

odřadu účastnil jako lékař MUDr. Ivan Melichar, CSc. Mezinárodního cvičení POLEX, které se 

konalo ve dnech 23.-26. dubna 2013 v Polsku, se účastnil MUDr. Tomáš Ráček. V obou případech 

šlo o nácvik vyprošťování zasypaných osob. 

V roce 2013 se náš lékař účastnil poprvé také cvičení WASAR odřadu z Ostravy, který se věnuje 

záchranným pracím při povodních. Cvičení proběhlo ve dnech 10.-13. září 2013 za účasti MUDr. 

Radomíra Suchomela. 

MUDr. Martin Kelbl, lékař ÚN Brno, se 7.-11. října 2013 účastnil jako klasifikátor akreditačního 

cvičení švédského USAR odřadu SWIFT, při kterém švédský tým získal certifikát INSARAG pro 

vyhledávací a záchrannou činnost při zřícení budov (heavy USAR team). 
 

Účast lékařů ÚN na cvičeních USAR nebo WASAR týmu ČR : 

Cooperation 2008 – Polsko 

Ostrava 2008 

Polsko 2009 

Destruction 2010, Most 

Meridiem 2011 

Ostrava 2012 

Bulharsko 2013 

Polex 2013 – Polsko 

Košice 2013 

Polsko 2014 

Výzva při záplavách Srbsko – červen 2014 

Reklasifikační cvičení USAR týmu ČR 2015 

  

Členové  klasifikačních týmů (INSARAG External (Re)Classification - IEC/IER) pro oblast 

Medical – dr. Veselý, dr. Kelbl 

Maďarsko 2012, Švédsko 2013, Dánsko 2014, Francie 2015 

 


