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Úvod

Během akademického roku 2006/2007 jsem měla příležitost studovat na 

University of Iceland v Reykjaviku.

V průběhu studijního pobytu mě zaujal neohrožený a tvůrčí postoj Islanďanů

k náročným situacím. Schopnost překonávat překážky je pro ostrovany zdrojem vnitřní 

síly, hrdosti a vysoké sebeúcty. Je spojena s respektem k lidskému životu i k přírodě.

Životní podmínky na vulkanickém ostrově v Severním ledovém oceánu byly 

vždy mimořádně náročné a přežili jen ti nejsilnější a nejodolnější. Ne nadarmo se 

Islandu dodnes říká „Země ohně a ledu“. Dlouhodobá historická zkušenost islandského 

národa mě inspirovala k volbě tématu diplomové práce.

Diplomová práce s názvem Islandská zkušenost - Sonda do zvládání hromadných 

neštěstí a katastrof se zřetelem na psychosociální služby je sondou do integrovaného 

záchranného systému na Islandu a prvním zmapováním terénu. Klade si za cíl přiblížit 

organizaci záchranných operací, zkušenosti profesionálů i dobrovolníků a připravenost 

obyvatel i veřejné správy čelit přírodním neštěstím a katastrofám.

Pro dosažení cíle práce jsem uskutečnila kvalitativní výzkum zaměřený na 

polořízené rozhovory a dotazníkové šetření mezi profesionály a dobrovolníky. Výzkum 

jsem doplnila anketou v ulicích hlavního města Reykjaviku, která je sondou do 

povědomí veřejnosti o preventivních a ochranných opatřeních v případě přírodní 

katastrofy.

V práci nejdříve přibližuji téma přírodních neštěstí a katastrof obecně na základě 

české odborné literatury. Uvádím kategorizaci přírodních neštěstí a katastrof, jejich 

sociální, psychologické i materiální následky na obyvatelstvo a terapeutické metody 

směřující k jejich zmírnění. Součástí kapitoly jsou doporučení pro pomáhající 

pracovníky během záchranných operací.

Následuje historie a struktura integrovaného záchranného systému na Islandu 

doplněná rozhovory a dotazníky s profesionály. Některé rozhovory jsem učinila ještě 

během pobytu na Islandu, jiné dodatečně během psaní práce elektronicky -  formou 

dotazníku.
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Významnou složkou integrovaného záchranného systému na Islandu jsou 

nestátní neziskové organizace a sdružení dobrovolníků. Pro bližší seznámení se s 

nej větší záchranářskou organizací v zemi Landsbjorg jsem provedla dotazníkové šetření 

mezi jeho dobrovolníky. Členům Landsbjorgu jsem rozeslala dotazníky elektronicky 

s pomocí Ólóf Snaehólm Baldursdóttir vedoucí oddělení pro komunikaci s veřejností. 

Přes to, že mi ze 4000 dobrovolníků odpovědělo pouze 82, jsou výpovědi cennou 

sondou do zákulisí organizace.

Nezbytnou součástí ochrany obyvatelstva je uplatňování preventivních opatření, 

která předcházejí ničivým dopadům přírodních neštěstí a katastrof. Na výsledcích 

ankety v ulicích hlavního města Reykjaviku je mimo jiné přiblíženo, jak jsou obyvatelé

o preventivních opatřeních informováni a z jakých zdrojů. Kapitolu o prevenci doplňuji 

konkrétními doporučeními pro civilní obyvatelstvo.

Na závěr zařazuji 2 případové studie. Krok za krokem přibližují, jak integrovaný 

záchranný systém fungoval v praxi při posledních dvou katastrofách, které způsobily 

smrt několika desítek lidí. Zaměřuji se na klíčové body v poskytování pomoci obětem 

katastrofy v pozitivním i negativním smyslu a následná organizační i technická 

opatření.

Bohužel jsem se nenaučila islandsky natolik, abych mohla studovat odbornou 

literaturu v originále. Hlavním informačním zdrojem je proto literatura v anglickém 

jazyce, především materiály CRISMART (Centrum pro krizový management, výzkum a 

výcvik sídlící v institutu národní ochrany ve Stockohmu ve Švédsku) webové stránky a 

propagační materiály složek integrovaného záchranného systému, rozhovory, dotazníky 

a anketa. Ve výzkumech CRISMARTu je Islandu vytýkáno, že zkušenosti s přírodními 

katastrofami nejsou dostatečně zaznamenávány, reflektovány a vyhodnocovány. Proto 

je praktický výzkum založený na rozhovorech a dotazníkovém šetření pro dosažení cíle 

diplomové práce nezbytný.

Island je mimořádně dynamickou zemí, kde se vše velmi rychle mění. Co je 

aktuální dnes, nemusí být aktuální zítra. Platí to i pro integrovaný záchranný systém. 

Jeho vývoj i současná podoba, klady i nedostatky jsou však natolik specifické, že 

mohou být významnou inspirací i pro ostatní země.
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AOD - úřad pro zkoumání výskytu lavin při islandské meteorologické stanici 

ARS - akutní reakce na stres

AVRIK - Almannavamir ríkisins = CPD The Civil Protection Department/Oddělení 

civilní ochrany

CDC - Civil Defence Comitee/úřad civilní ochrany

CDFARS - The Capital District Fire and Rescue Service/Hasiči a záchranáři hlavního 

města

CG - Coast Guard /pobřežní hlídky

DEP - The Disaster Emergency Plan /nouzový plán v případě hromadného neštěstí při 

městské nemocnici v Reykjaviku

DMHT - The Disaster Mental Health Team/psychosociální záchranný tým působící při 

městské nemocnici v Reykjaviku

EMS -  Emergency medicine services/ první záchmná zdravotnická služba; paramedici 

ICE-SAR - The Icelandic Association for Search and Rescue/ Islandská asociace 

záchranářů

ICG - The Icelandic Coast Guard/ Islandské pobřežní hlídky 

IMO - The Icelandic Meteorological Office/ Islandská meteorologická stanice 

IMTS - The Icelandic Maritime Traffic Service/Islandská námořní dopravní stanice 

IRC - The Icelandic Rec Cross/Islandský červený kříž

JRCC - The Joint Rescue and Coordination Centre/ Spojené záchranářské a koordinační 

centrum

KI -  krizová intervence

MKN -  Mezinárodní klasifikace nemocí

NDRT -  The National Directorate of Rescue Troops/ Národní ředitelství záchranných 

jednotek

NCIP - The National Commissioner of the Icelandic Police/Národní komisař islandské 

policie

PF A -  Psychological Firs Aid/Psychologická první pomoc

PNCC - Police National Communicational Centre/ Státní policejní centrum komunikací

PP - psychologická pomoc

PTSD -  posttraumatická stresová porucha

WHO - The World Health Organization/ Světová zdravotnická organizace

Seznam zkratek
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Slovníček pojmů:

Akutní reakce na stres/ přechodné narušení psychických a somatických funkcí 

v důsledku traumatizujícího zážitku. Projevy:zhroucení adaptačních mechanismů, 

změny v chování i prožívání.1 Více viz.s.10 - 11

Defusing/ zbavení výbušnosti, psychologická technika často používaná mezi záchranáři 

bezprostředně po náročném zásahu, spontánní odreagování ve skupině, jejíž členové si 

poskytují vzájemnou podporu. Blíže viz.s. 13

Debriefing / z anglického jazyka deinstruktáž, závěrečný rozhovor, skupinová terapie
v  •  v  •  •  •  2  •zaměřená na zpracování předchozí traumatickou zkušenost/ snižuje riziko PTSD. Viz.s. 

13-14

Depersonalizace/ ztráta sebereflexe a schopnosti vnímat sebe sama/ odosobnění/ 

sebeodcizení. Často spojena s derealizací. Zážitek, jako by se netýkal osoby která jej 

prožívá, je vzdálený.3

Derealizace/ jedna z forem depersonalizace. Svět se jeví jako nereálný, vzdálený, cizí, 

bez významu4

Disociace/ oddělení, rozpolcení psychických funkcí. Může se projevit ztrátou paměti po 

traumatizující události5

Časová distorze/ subjektivně prodloužené vnímání času; i krátký časový úsek je 

jedincem vnímán jako nekonečně dlouhý. Objevuje se při traumatizujícím zážitku 

obzvláště pokud u ohroženého člověka nastane Pasivní reakce na stres.

Krize / narušení psychické rovnováhy, vyhrocení psychické zátěže, které předchází 

kumulace problémů, stresu i náhlá mimořádně náročná událost. Projevuje se selháním 

adaptačních mechanismů, člověk v krizi musí hledat nové způsoby nastolení vnitřní 

rovnováhy.6 Krize je příležitostí k vnitřnímu růstu. Její překonání provází často 

pozitivní změny v přístupu k sobě a k okolí.

Projevy:ochromení, deprese, tenze, úzkost, bezradnost...

Krizová intervence/ psychologická metoda práce s klientem v mimořádně zátěžové, 

ohrožující situaci. Jejím cílem je zpřehlednit situaci, strukturace klientova prožívání,

1 Vágnerová, M: Psychopatologie pro pomáhající profese. 3.rozšířené vyd., Portál, Praha 2004, s.429
2 Hartl P., Hartlová H.:Psychologický slovník. 1. vyd., Portál, Praha 2000, s.97
3 Tamtéž, s.104
4 Tamtéž, s. 107
5 Tamtéž, s. 116
6 Vágnerová, M: Psychopatologie pro pomáhající profese. 3.rozšířené vyd., Portál, Praha 2004, s.53
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zabránit tendencím klienta k sebedestrukci a omezit kontraproduktivnímu chování. 

Pomoc se cíleně zaměřuje jen na krizovou situaci a to, co s ní bezprostředně souvisí. 

Pracovník zplnomocňuje klienta k řešení situace vlastními zdroji, silami a za pomoci
n

přirozené vztahové sítě.

Mitigace / snižování negativních důsledků neštěstí a katastrof 

Posttraumatická stresová porucha /vyvíjí se po mimořádně traumatickém zážitku 

(válka, katastrofa, bezprostřední ohrožení zdraví a života...) okamžitě, či do několika 

měsíců až let. Projevuje pocity otupělosti, nočními můrami, znovuprožíváním události,
• • r r •  r 8pocity viny, zvýšenou ostražitostí, nesoustředěností, sociální fóbií...

Psychosociální / centrem intervence je jedinec v konkrétní sociální situaci 9 

Hromadné neštěstí/ náhle vzniklá ohrožující událost, která postihuje méně než 50, ale 

více než 10 jedinců.

Katastrofa/ Náhle vzniklá ohrožující událost, které postihne 50 a více lidí.

Syndrom vyhoření/ ztráta profesního zaujetí pro práci pomáhajícího pracovníka. 

Projevuje se nedostatkem energie, činorodosti, ztrátou pocitu smyslu, pocity zklamání, 

únavy. Setrvání v profesi, ale omezení dalšího vzdělávání a profesního růstu, rutinní 

přístup ke klientům i kolegům.10

Tauma/ vzniká v důsledku náhle vzniklé ohrožující události, která s sebou nese ztrátu. 

Po počátečním šoku nastávají další změny: v emoční oblasti, ztráta pocitu bezpečí ve 

světě a jistoty, obavy z budoucnosti, smutek, truchlení, fyziologické změny.11

7 Vodáčková, D.a kol.:Krizová intervence, l.vyd. Portál, Praha 2002, s.60
8 Hartl P., Hartlová H.:Psychologický slovník. 1. vyd., Portál, Praha 2000. s.431
9 Matoušek, O.rSlovník sociální práce, 1 .vyd., Portál, Praha 2 0 0 3 ,s.l74
l0Hartl P., Hartlová H.:Psychologický slovník. 1. vyd., Portál, Praha 2000, s.586
11 Vágnerová, M: Psychopatologie pro pomáhající profese. 3.rozšířené vyd., Portál, Praha 2004, s. 52
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1 .Hromadná neštěstí

Hromadné neštěstí je nenadálá, neovlivnitelná a traumatizující událost 

postihující větší počet obyvatelstva. Baštecká uvádí Štětinovu klasifikaci hromadných 

neštěstí dle rozsahu z r. 2000:

1) Hromadné neštěstí omezené -  představuje náhlé ohrožení pro maximálně deset 

osob, přičemž minimálně jeden z postižených je v kritickém stavu (ohrožen/a na životě)

2) Hromadné neštěstí rozsáhlé -  je nenadálá událost, při která je zraněno, či jinak 

zasaženo více než deset, ale méně než padesát lidí.

3) Katastrofa (z.řečtiny = Převrat, užívá se též Pohroma) -  je nečekaná mimořádná

událost postihující více než padesát lidí nezávisle na tom, zda se jedná o lehká/ těžká
,  v .  ,  ,  i ?  zraném, ci umrti.

Neštěstí lze kategorizovat i z hlediska příčiny vzniku (WHO) na:

1)Přírodní -  klimatické katastrofy/živelní pohromy: Zemětřesení a jeho 

důsledky (vč.nákaz, nedostatku potravin, požárů...), Sopečná činnost a její důsledky, 

Povodně, Sesuvy půdy, Laviny, Povětrnostní vlivy (větrné, sněhové bouře, krupobití, 

sucho, mrazy...)

2)Katastrofy způsobené činností člověka (sociálně - ekonomické):Válečný 

konflikt a násilné vojensko - politické akty v době míru (násilně potlačené 

demonstrace,občanské války, terorismus, migrační vlny...), civilizační katastrofy
•  * 1 3(havárie v průmyslu a dopravě, ekologické havárie)

1.1. Oběti hromadných neštěstí a katastrof 

Přímé: účastníci události

Nepřímé: jedná se o rodinné příslušníky a jiné blízké osoby přímých obětí 

Záchranáři: Jsou plně vystaveni traumatizující situaci, jsou tedy také ohroženi 

akutní traumatickou reakcí i PTSD

Obyvatelé místa, kde se neštěstí odehrálo, členové postižené komunity.14 

Zvlášť ohrožení jsou starší lidé a děti, obyvatelé kolektivních zařízení a ústavů, 

dlouhodobě psychiatricky nemocní, etnické menšiny (nedůvěra, komunikační bariery)15

l2Baštecká, B. v Vodáčková, D.a koLKrizová intervence, l.vyd. Portál, Praha 2002 s.376
13 Tamtéž, S.377
14 Tamtéž, S.378
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1.2. Následky hromadných neštěstí 

jsou:

1. Hmotné, které dále dělíme na

- Fyzické: zranění, invalidita, snížení pracovní schopnosti

- Materiální: poškození majetku a finanční ztráty s nim související (opravy, 

stěhování, změna povolání, právnické úkony)

2. Nehmotné

- Psychické následky (ztráta pocitu bezpečí a důvěry, strachy, deprese, pocity viny 

a bezmoci, děsivé sny...)

- Sociální následky (sociální fóbie, uzavřenost, změny v rodině a vztazích 

obecně...)16

1.3. Reakce na prožitek hromadného neštěstí

probíhá ve třech fázích a projevuje se symptomy adaptačního syndromu:

1 .Poplachová fáze -  nastává okamžitě po nenadálém ohrožení organizmu. 

Charakteristické znaky jsou excitace sympatiku a zvýšení hormonální činnosti, 

především dřeně nadledvinek.

2.Fáze rezistence = adaptační fáze

3.Fáze vyčerpání17

1.3.1 .Psychické trauma

Je způsobeno extrémně děsivým zážitkem, který přichází z vnějšku a způsobuje 

pocity bezmoci a prožitek ohrožení života, tělesné, nebo duševní integrity. Běžné 

adaptační mechanismy při tak mimořádné zátěži selhávají a mohou způsobit ztrátu 

kontroly, narušit vnitřní rovnováhu a vyvolat následující psychické stavy:

1.3.2. Akutní reakce na stres /ARS
18Jedná se o přechodné narušení psychických i somatických funkcí. Změny 

v chování a prožívání nastávající po traumatizující události bezprostředně, či během 

dvou až tří dnů. Podstatou ARS je mobilizace vnitřních zdrojů sloužící k ochraně 

ohroženého organizmu. Na stres reaguje vegetativní nervový systém dvěma způsoby:

15 Lucká,Y v Matoušek, O a spol.:,Metody a řízení sociální práce, 1 .vyd. Portál, Praha 2003 s. 273
l6Lucká,Y v Matoušek, O a spol.:,Metody a řízení sociální práce, l.vyd. Portál, Praha 2003 s. 272,273
17 Tamtéž s.274
18 Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese.l.vyd.Portál, Praha 2004 S.429
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1) Aktivací sympatiku. Tím vyvolá reakci typu „útěk nebo útok“ aneb aktivní 

obranou reakci. Projevuje se: zrychlením fyziologických funkcí, rudými skvrnami na 

obličeji a krku, psychomotorickým neklidem (bezúčelná činnost), získáním neobvyklé 

fyzické síly, snížení motorické koordinace, svalovou tenzí, proměnlivou a výraznou 

mimikou, silnými emocemi a jejich vyjádřením, obzvláště smutku a zlosti. Postižený se 

může začít nečekaně smát. Objevuje se třes, agresivita i sebepoškozování, 

nesoustředěnost, těkavý pohled, zúžené vnímání času, ztráta sebekontroly, zvýšená 

sexuální aktivita...19

2) Aktivací parasympatiku, která nastává při zvlášť závažných událostech, je méně 

častá a vývojově starší. Říká sejí též reakce typu „mrtvý brouk“. Jedinec se staví do 

pozice „mrtvého“ a chrání tak sám sebe před vnímáním ohrožení, které nemůže 

integrovat. Projevy: mdloba, disociace, zpomalení fyziologických procesů, nedokrvení 

periferních částí těla (bledost, modrá ústa, hladné končetiny), ledový pot, chvění, 

zimnice, strnulost, špatná koordinace, ztráta kontaktu s vlastním tělem, snížení 

citlivosti, které může vést až k sebepoškozování, mimika strnulá, maskovitá, ztráta 

emocí, časová distorze aneb čas se subjektivně prodlužuje, derealizace (oběť nevěří, že 

se událost skutečně stala), depersonalizace (událost se stala někomu jinému), 

neschopnost komunikace a porozumění, chybí oční kontakt -  obrácení se do vnitřního
• 70světa, zdánlivá statečnost, rozumnost nebo i bezcitnost.

1.3.3. Posttraumatická stresová porucha/PTSD

PTSD nastává několik měsíců i let po mimořádně ohrožující události, pokud 

nebyla dostatečně zpracována. Nazývá se opožděnou, nebo protrahovanou reakcí. Podle 

Mezinárodní klasifikace nemocí MKN 10 se řadí pod Poruchy přizpůsobení do 

kategorie F43.21

Provází ji změny fyzické, emocionální a sociální, které si nemocný často nedokáže 

vysvětlit.22

Změny emočního prožívání: úzkostlivé stavy, vnitřní napětí, noční můry, 

přecitlivělost, podrážděnost, nepřiměřené úlekové reakce na podněty připomínající 

traumatizující situaci, deprese, sebevražedné sklony, opakované prožívání

19 Lucká,Y v Matoušek, O a spol.:Metody a řízení sociální práce, l.vyd. Portál, Praha 2003 S.275
20 Tamtéž s.277
21 Vizinová,, D.,Preiss,M.:Psychické trauma a jeho terapie -  Psychologická pomoc obětem válek a 
katastrof. 1 .vyd.,Portál, Praha 1999.s. 26
22 Lucká, Y. v Vodáčková, D.a koLKrizová intervence, l.vyd. Portál, Praha 2002 s. 364

10



traumatizujícího zážitku -  může být velmi intenzivní a paralyzující, citová otupělost,
• r  23neschopnost prožívat intimitu, radost a uspokojení.

Změny kognitivních funkcí: opakované vzpomínky na prožité trauma; vytěsnění 

obtížně uchopitelných zážitků; zkratkovité závěry; nepřiměřená generalizace pocitu 

ohrožení -  i neutrální podněty vyvolávají pocity úzkosti; interpretace události 

vztahovačným způsobem, absolutizující černobílé hodnocení světa.24

Změny na fyziologické rovině aneb somatizace: jedná se o bolesti různých částí 

těla bez objektivního podkladu, zažívací problémy, pocit dušení, opary, alergie, infekce,
25sexuální dysfunkce, zvýšená únava.

Výše uvedené změny mají negativní vliv na rodinnou, intimní, ale i pracovní sféru 

života (uzavřenost, nedůvěra, lehká vznětlivost...). Sociální adaptabilita je výrazně 

snížena.

Dále PTSD dělíme na akutní (pokud příznaky odezní během tří

měsíců),chronickou (příznaky trvají déle než tři měsíce) a s odloženým začátkem
26(příznaky se projeví nejdříve půl roku po události)

1.4. Psychologická pomoc obětem neštěstí a katastrof

V terénu: Je nezbytná jasnost rolí, kompetencí a vedení. Lucká profesionálům 

doporučuje odložit bílý plášť, být plně přítomní, aktivně vyhledávat ty, co potřebují 

pomoc, ptát se, co postižení potřebují a jak to mohou získat, pomáhat lidem realizovat 

jejich vlastní nápady a objevovat přirozené zdroje pomoci (rodina, přátelé), rozlišovat 

reálné od nereálného a poskytovat náhled tam, kde jsou představy postižených nereálné. 

Dále je třeba aktivně vyhledávat postižené akutní reakcí na stres, obzvláště ty, u kterých 

převládla parasympatická reakce (jsou nenápadní, tiší, budí dojem, že jsou v pořádku); 

bránit agresivním a autoagresivním projevům; sledovat, zdaje postaráno o děti, staré, 

nemocné a bezmocné.. .Pomoc může být odmítnuta, je důležité, aby se profesionál
27neuzavřel a naopak vyčkal na další příležitost pomoc nabídnout.

Důležité je zajistit Teplo (vlněné přikrývky, vytopená místnost), Ticho, Tekutiny 

(nejlépe teplé), Transport (na bezpečné místo), Tišení bolesti.

23Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese.l.vyd.Portál, Praha 2004 S.432
24 tamtéž s.433
25 Lucká, Y. v Vodáčková, D.a kol.rKrizová intervence, l.vyd. Portál, Praha 2002 s. 365
26 Vizinová,D.,Preiss,M.:Psychické trauma a jeho terapie -  Psychologická pomoc obětem válek a 
katastrof.l.vyd.,Portál, Praha 1999.S. 29
27Lucká, Y. v Vodáčková, D.a kol.rKrizová intervence, l.vyd. Portál, Praha 2002 s. 372, 373
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V krizovém centru: Navození pocitu bezpečí, představit sebe, svoji roli vůči 

klientovi a pracoviště, klient si sám/a volí místo k sezení. Důležité je nechat volný 

průchod emocím a jejich zrcadlení, zdůraznění, že reakce klienta je přirozenou odezvou 

na trauma, které prožil/a. Volíme „uzemňující“, centrující a zpřítomňující techniky; 

práce s dechem („zhluboka se nadechněte a pak dlouze úplně všechno vydechněte“) a 

tělem (,jak se cítíte ve vašem těle, bolí vás někde něco?“), usazení v realitě (,jsme 

v pracovně, na stole máte teplý čaj a kapesníčky“).28 Vhodné je komentovat veškerou 

činnost a pohybovat se pomalu a tiše.

Při práci s traumatem je vysoké riziko syndromu vyhoření. Každý pracovník na 

krizovém pracovišti by měl dbát na péči o sebe sama.

1.5. Techniky pro vyrovnání se s traumatickou situací

Defusing(=zbavení výbušnosti, odreagování) Je technika, která má své 

nezastupitelné místo mezi záchranáři, požárníky,atd., kteří se právě vracejí z akce. Často 

probíhá spontánně. Může ji iniciovat velitel. K jejímu vedení není třeba 

profesionál/psycholog. Významný je prožitek podpory skupiny, která nekritizuje, 

poskytuje pocit bezpečí a přijetí.

Debriefing (= podání hlášení) pracuje s pochopením a pojmenováním prožitků 

během traumatizující události. Pomáhá i tam, kde je potřeba zpracovat delší časové 

období. Využívá se mezi záchranáři, vojáky, hasiči..., ale i přímými oběťmi neštěstí a 

katastrof. Může probíhat individuálně i skupinově (např. při prožitku zahanbující 

události není vhodné pracovat s celou skupinou). Jedná se o druhý stupeň pomoci, když 

událost zůstává nezpracovaná v nitru jedince a nepříznivě ovlivňuje prožívání 

přítomnosti.

Debriefing se provádí nejdříve 48 hodin po události, má jasně stanovenou 

strukturu, délku i počet účastníků. Při větším počtu účastníků je třeba ponechat delší čas 

na práci. Účinnost techniky je prokázána několik měsíců i let po události. Vychází 

z kognitivně - behaviorální terapie. Skupina má velký význam na rovině sdílení prožitků 

a emocí. Traumatizovaný jedinec má možnost si uvědomit, že není se svými pocity sám.

Etapy Debriefingu:

1) Úvod: má zásadní vliv na celé sezení. Jeho součástí je představení vedoucího

skupiny, jeho kompetencí, důvěryhodnosti i schopnosti dávat podporu. Mluví se o

28 Tamtéž, s. 367
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cílech sezení (= porozumět traumatickým příznakům, které jsou přirozenou reakcí na 

mimořádně těžkou situaci/událost). Stanovují se pravidla (délka sezení, zapojení 

účastníků do skupiny, pravidlo mlčenlivosti). Důležité je dát prostor pro otázky.

2) Úsek skutků : Co se stalo, kde....?

3) Úsek myšlenek: Co klienta během situace napadalo

4) Úsek reakcí: Jak klient reagoval a jak se při tom/potom cítil

5) Úsek příznaků: Co klient prožíval po události (pocity, chuť k jídlu, spánek,

tělesné symptomy...)

6) Úsek učení a přípravy : Co klienta zážitek naučil, jak změnil život jeho a 

blízkých lidí, co by příště udělal stejně/jinak...

7) Úsek zakončení29

Baštecká dále uvádí doporučení Hodkinsona a Stewarda k zaručení účinnosti 

debriefmgu:

-jedná se pouze o součást krizové psychologické pomoci

-Skupina musí být sestavena citlivě na základě podobnosti sdílené zkušenosti, či 

vztahů.

- vedení má být v rukou profesionálů kladoucích důraz na kognitivní uchopení 

události a osvětu

- není na místě si stanovovat příliš vysoké cíle

- dopřát sezení dostatek času

- debriefing dává prostor k vytipování ohrožených jedinců a navázání další 

spolupráce s nimi.30

' Baštecká, B. v Vodáčková, D.a koLKrizová intervence. 1 .vyd. Portál, Praha 2002, s. 381 -384
' Tamtéž, s.384

13



2. Island

je ostrov v Severním ledovém oceánu. Leží v místě, kde se setkávají tektonické 

desky evropského a amerického kontinentu, jejichž třením dochází k časté vulkanické a 

geologické aktivitě31. Na ostrově je 35 vulkánů, které byly aktivní v posledních 10 000 

letech.32 Několik vulkánů se nachází pod ledovci a v případě erupce jsou nížiny 

postiženy záplavami.Vulkanickou činnost doprovázejí častá zemětřesení. Většina z nich 

probíhá denně, téměř neznatelně, aniž by jakkoliv poznamenala běžný život ostrovanů. 

Neustále je monitoruje Islandská Meteorologická Stanice (IMO), která má významnou 

roli při oznamování nouzového stavu a navrhuje evakuace obyvatelstva v případě 

nebezpečí. Island je vystaven silným sněhovým a větrným bouřím, které mají za 

následek časté laviny. Laviny jsou nejčastější příčinou úmrtí obyvatelstva v souvislosti s 

přírodními neštěstími na zemi. Střed země je nehostinnou krajinou nikoho. Tvoří jej 

vulkány, lávová pole, písečná pole, nedostupné hory, ledovce, ale i řeky, vodopády a 

termální prameny. Většina obyvatelstva se soustředí v hlavním městě Reykjaviku 

rozkládajícím se na jihozápadě země. K 1.10.2007 bylo celkový počet obyvatel v zemi 

312 851 a v hlavním městě Reykjaviku 117 607.33 Skutečný počet obyvatelstva 

v hlavním městě je však s nej větší pravděpodobností mnohem vyšší. V posledních 

letech dochází k masivní migraci za prací do Reykjaviku a místní lidé udávají počet 

obyvatel města až dvojnásobný. Lidé z menších měst a usedlostí v Reykjaviku žijí a 

pracují, ale trvalé bydliště mají nahlášené jinde. Celý ostrov má rozlohu 103 000 

čtverečních km. Na jednoho obyvatele tedy připadá obytná plocha o rozloze 3sq.km.

2.1. Významné historické momenty

Osídlení Islandu se datuje rokem 874, kdy se na ostrově vylodil norský 

mořeplavec Ingólfur Amarson. Archeologické výzkumy však prokázaly už dřívější 

přítomnost lidí na ostrově a to irských mnichů - poustevníků. V zemi se rychle vyvíjí 

nejstarší světová demokracie s vlastním parlamentem (AIthingi) již od roku 930.

31 Terry G.Lacy: Ring o f Seasons: Iceland its culture and history. 1st ed.,The university od Iceland Press, 
Reykjavik 1998,s.l5
32 http://www.sciencens0ciety.c0m/c0ntent/view/l6/31/
33http://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk
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V roce 1000 je přijato křesťanství na základě usnesení parlamentu. Na konci 14 

století se Island dostává pod nadvládu Norska a Dánska. Obě země byly v té době 

sjednoceny v Kalmarské unii. V následujících stoletích je Island jednou z nejchudších 

zemí v Evropě. V 15 století se přes ostrov dvakrát převalila morová nákaza a pokaždé 

zahubila půlku stávající populace. Během Napoleonských válek se Dánsko-Norská 

monarchie rozdělila na dvě země. Island spadá od té doby pod nadvládou Dánska. 

Během 19. století dochází k hromadné migraci Islanďanů do Severní Ameriky a Kanady 

v důsledku zhoršení klimatu. 1.12.1918 je Island Dánskou korunou uznán za 

svrchovaný stát Dánského království, což je významný krok k nezávislosti, která 

nastává až ke konci druhé světové války 17.6.1944. Poválečné období se vyznačuje 

soustavným ekonomickým růstem v souvislosti s industrializací a rybolovem.34

2.2. Státní a územní uspořádání

Island je parlamentní demokracie.Výkonná moc leží v rukou Prezidenta republiky 

a parlamentu. Státní správu má na starosti kabinet. Legislativní moc je rozdělena mezi 

parlament -  Althingi a Prezidenta. Parlament byl založen již v roce 930, což z něj činí 

nej starší funkční Parlament na světě. Členové Parlamentu jsou voleni na základě 

všeobecného veřejného hlasovacího práva na dobu čtyř let. Parlamentní většina tvoří 

vládu v čele s premiérem vlády jmenovaným Prezidentem republiky po ukončení voleb.
• 35Prezident se přímo nepodílí na činnosti vlády. Je volen na dobu čtyř let.

Základní administrativní jednotkou jsou místní zastupitelstva měst a obcí, kterých 

je od roku 2006 v zemi 79. Mezi rokem 2000-06 jich bylo dokonce 124. Místní 

zastupitelstva spolupracují na regionální i celostátní úrovni a zajišťují základní
• 36 •infrastrukturu na místní úrovni (silnice, zdravotnictví, základní školství) Země je 

rozdělena do 32 zón civilní ochrany a za její výkon zodpovídají velitelé místních
• 37policejních jednotek, kterých je v zemi celkem 26.

2.4. Demografie

34 http://en.wikipedia.org/wiki/Iceland
35 Gudmundur Gudjonsson: The Icelandic Police and Justice System.The National Commisionaire of 
Icelandic Police, Reykjavik, 2005, s. 4
36http://www.almannavamir.is/displayer.asp?cat_id=T32
37 http://www.icdo.org/pdf/struc/iceland-en.pdf
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Island se pyšní jednou z nejvyšších hodnot střední délky života na světě. U žen se 

jedná o 831et u mužů o 791et. Kojenecká úmrtnost je pouze 2,4 promile, což je jedna 

z nejnižších hodnot v celosvětovém měřítku. V důsledku náročných životních podmínek 

(přírodní katastrofy, epidemie, hladomory) se počet obyvatel ostrova až do 18.století 

pohyboval kolem 30 -  50 000. V polovině 20.století bylo napočítáno na ostrově 

144 000 obyvatel a za posledních 57 se počet obyvatel více než zdvojnásobil.

K 1.4.2007 žije na Islandu 309 699 obyvatel. Věková struktura obyvatelstva je stále 

ještě progresivní, i když v posledních letech se mění ve stacionární. Islandu má jednu 

z nejvyšších měr plodnosti v Evropě. Ke stárnutí populace v zemi dochází v důsledku 

prodlužování střední délky života. První dítě se rodí v průměrném věku 26ti let matky a 

29ti let otce, kteří jsou z více než 80ti % nesezdaní. Ženy se v průměru vdávají ve věku 

33ti let, muži v 35 letech. Děti narozené po 30 roce věku matky se v mírné nadpoloviční 

většině rodí v manželství.38 Registrovaná partnerství homosexuálů jsou dle zákona 

možná od roku 1995 a ročně se vdává cca 1 0 -1 5  párů -  mužů i žen.

Pro zajímavost a jako podnět k dalšímu výzkumu uvádím velmi progresivní zákon 

o rodičovské dovolené z roku 2000. Rodičovská dovolená je rozdělena na 3 úseky po 

šesti měsících. 1/3 rodičovské dovolené musí dle zákona využít matka, 1/3 otec a 

zbývajících 6 měsíců záleží na domluvě rodičů. Zákon je kritizován matkami, které 

neznají otce dítěte a nebo těmi, jejichž partner odmítá na péči o vlastní dítě participovat. 

Mohou totiž dle zákona čerpat pouze 2/3 rodičovské dovolené, tedy 1 rok. Zákon byl
o 39velmi pozitivně přijat. Dle výzkumů je s ním spokojena drtivá většina otců i matek.

V roce 1990 zkoumala vysokou míru plodnosti na Islandu švédská parlamentní studijní 

komise. Po návratu do Švédská, byly výsledky výzkumu uvedeny větou:“ Islandské 

ženy milují děti“.40 Dodávám: „Nejenom ženy, ale i muži.“ Příčinou je pravděpodobně 

stále nízký počet obyvatel Islandu a několik staletí dlouhý boj o holé přežití v krutých 

podmínkách. Každý nový život je vítán a očekáván širokou rodinou. I velmi 

mladé/náctileté matky bývají ve svém těhotenství a mateřství podporovány vlastními 

rodiči, kteří významně participují na výchově svých -  především prvorozených -  

vnoučat a často na sebe berou rodičovské povinnosti zcela. 41

38 http://www.demografie.info/7cz detail clanku=&artclID=494
39Guóbjorg Linda Rafnsdóttir:Přednáška z cyklu Icelandic society, listopad r.2006, university o f Iceland
40 http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=494
41 Guóbjórg Linda RaťhsdóttirPřednáška z cyklu Icelandic society, listopad r.2006, university o f  Iceland
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3.Civilní ochrana

má na starosti organizaci a realizaci preventivních opatření sloužících k zabránění 

poškození zdraví a majetku obyvatelstva v důsledku války, přírodní katastrofy, či jiného 

neštěstí. Pokud nepříznivá událost s negativními důsledky na životy lidí nastane, 

zajišťuje pomoc a asistenci v rozsahu zákonem stanovených kompetencí.42

3.1. Historický vývoj civilní ochrany

S rokem 1752 přichází na Island industrializace a urbanizace s centrem 

v Reykaviku. Nej větší tehdejší firma Inréttingar začala za nedlouho zaměstnávat 

„dohlížeče“, kteří se pokládají za předchůdce současné policie. Mimo jiné měli za úkol 

vyhlašovat poplach v případě požáru, či jiného nebezpečí.43

Po dlouhém období dánské nadvlády získává Island v roce 1904 parlamentní 

demokracii a od roku 1918 se stává samostatným státem v unii s Dánskem.44 Z unie se 

vymanil po invazi Německa do Dánska během II.světové války. Islandský Parlament 

tehdy pověřil Vládu vedením státu a prohlásil Island plně zodpovědným za svoji 

zahraniční politiku i vlastní obranu.45

Od počátku rozvoje civilní ochrany na Islandu hrály klíčovou roli dobrovolnické 

organizace. Roku 1918 vzniká na Vestmannaeyjar (souostroví cca 30ti ostrovů ležících 

v Severním ledovém oceánu na jih od Islandu, 13sq.km, 4027 obyvatel v r. 2007)46 

nej starší dobrovolnická záchranářská organizace -  Sdružení záchranářů 

Vestmannaeyjar. Stejně, jako Národní sdružení záchranářů Islandu založené roku 1928, 

se orientuje především na pomoc při neštěstích na moři (většina populace na 

Vestmannaeyjar se živí rybolovem). Národní sdružení záchranářů (ICE -  SAR) se brzy 

stává sociálním hnutím aktivním na celém území Islandu a rozšiřuje svoji působnost na 

záchranu lidských životů nejen ve vodách, ale i na pevnině.

42 http://www.almannavamir.is/displayer.asp7cat id= l33
43 Gudmundur Gudjonsson: The Icelandic Police and Justice System.The National Commisionaire of  
Icelandic Police, Reykjavik, 2005, s.5
44 Terry G.Lacy: Ring o f Seasons: Iceland its culture and history. 1st ed.,The university od Iceland Press, 
Reykjavik I998,s219
45 Asthildur Elva Bemhardsdottir, Svedin,L.: Small -  State Crisis Management:The Icelandic Way,
1 st.ed.,Crismart, Stockholm 2004. s. 33
46 http://en.wikipedia.org/wiki/Vestmannaeyjar
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Roku 1941 byly položeny základy státem garantované civilní obrany založením 

Výborů leteckých sil (Air Raid Committees). Výbor v Reykjaviku nainstaloval poplašné 

sirény, nechal shromáždit nouzové zásoby a udělal evakuační plán pro nemocné, staré, 

ženy a děti pro případ náletu.47

Roku 1944 se Island stává samostatným státem se 100 000 obyvateli a o pět let 

později je jedním ze zakladatelských států NATO přesto, že od roku 1869 nemá vlastní 

armádu. V roce 1951 podepisuje Island s USA dohodu, v níž se Spojené státy zavazují 

poskytnout Islandské republice vojenskou ochranu. Na oplátku získávají strategickou 

pozici pro vybudování vlastní vojenské základny v Keflavíku. Spojené síly zůstávají na 

ostrově až do září roku 2006.48

1. Zákon o veřejně organizované civilní ochraně (tehdy obraně) vznikl v prosinci 

roku 1962 v souvislosti se studenou válkou a krizí na Kubě. Hlavní důraz byl kladen na 

preventivní opatření sloužící ke snížení rizika ohrožení života a zdraví obyvatelstva a 

jejich majetku v případě vojenského napadení.

Zákon obsahoval:

Návrh organizace státní civilní ochrany (AVRIK)

Popis a nařízení speciálního vybavení obraných jednotek 

Povinnost vytvoření zásob pro případ nouze 

Ustanovení profesionálního školení členů záchranných týmů 

Důraz na zkoušku odolnosti již postavených budov vůči radioaktivnímu

spadu.49

Program civilní obrany se velmi rychle vyvíjel. Roku 1967 byl zákon o Státem 

organizované civilní obraně změněn. Novým úkolem bylo chránit životy, zdraví a 

majetek obyvatelstva nejen v případě válek, ale i přírodních katastrof a jiných nebezpečí 

a přinášet úlevu a pomoc tam, kde ztráty už nastaly. Ve stejném roce vyhlásil Úřad pro 

technickou spolupráci Spojených Národů nový program, v němž nabízel technickou 

asistenci v rozvoji krizového managementu jedné z členských zemí. Island byl vybrán a 

projekt se začal realizovat roku 1971, kdy byl vytvořen 1. souhrnný plán záchranných 

akcí pro celou zemi.50

47 Ásthildur Elva Bemhardsdóttir, Svedin,L.: Small -  State Crisis Management:The Icelandic Way, 
lst.ed.,Crismart, Stockholm 2004. s. 33
48http://en. wikipedia.org/wiki/Military_of_Iceland
49 Ásthildur Elva Bemhardsdóttir, Svedin,L.: Small -  State Crisis Management:The Icelandic Way, 
lst.ed.,Crismart, Stockholm 2004. s. 34
50 Ásthildur Elva BemhardsdóttinLeaming from Past Experiences:The 1995 Avalanches in Iceland. 1 st.ed, 
Crismart, Stockholm 2001.S.3
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V roce 1974 vstupuje do systému civilní obrany Islandský červený kříž (IRC, 

založený r. 1924) po podepsání dohody mezi AVRIKEM a dobrovolnickými 

organizacemi (IRC, ICE-SAR) o vzájemné spolupráci. Do kompetencí IRC v té době 

spadá sociální asistence, zatímco ICE-SAR zodpovídá za záchranářské aktivity a 

poskytování první pomoci.51

Rok 1985 přinesl formalizování struktury organizace záchranných misí. Země
v \/r 52byla rozdělena do 18ti zón, které jsou vyznačeny na mapě na obrázku č.2 v příloze. 

Každá zóna je spravována místním výborem. Všechny operace v případě neštěstí jsou 

však řízeny ze státního řídícího centra (NDRT) sídlícího v Reykjaviku.

V listopadu 1995 byla podepsána nová dohoda a NDRT se stává zodpovědným za 

koordinaci všech činností záchranných týmů zaměřených na civilní ochranu 

obyvatelstva a za poskytování dopravy a ubytování pro všechny pracovníky zapojené do 

záchranných akcí.

ICE-SAR v dnešní podobě vzniká v říjnu 1999 sloučením s Národním spolkem 

záchranářů Islandu. Všechny týmy záchranářů - dobrovolníků jsou tak sjednoceny pod 

hlavičku jediné organizace.53

Roku 2003 byla civilní ochranou pověřena Kancelář národního komisaře islandské 

policie (NCIP) a AVRIK byl rozpuštěn.54

3.2. Organizační struktura civilní ochrany

Civilní ochrana spadá pod ministerstvo spravedlnosti. Výjimkou je poskytování 

zdravotnických služeb včetně 1. pomoci, krizové intervence a psychologické pomoci 

obětem neštěstí, které koordinuje ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí.

Povinnosti spojené s výkonem civilní ochrany na národní úrovni jsou delegovány na 

Národního komisaře islandské policie (NCIP), jehož kompetence podrobněji zmiňuji 

níže.

51 Ásthildur Elva Bemhardsdóttir, Svedin,L.: Small -  State Crisis Managementr l he Icelandic Way, 
1 st.ed.,Crismart, Stockholm 2004. s. 38
52 www.icesar.com
53 Ásthildur Elva Bemhardsdóttir, Svedin,L.: Small -  State Crisis Management:The Icelandic Way, 
1 st.ed.,Crismart, Stockholm 2004. s. 38
54 Tamtéž, s.35
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Ministr spravedlnosti jmenuje Radu civilní ochrany, která je poradním orgánem 

kabinetu ministrů i Národnímu komisaři islandské policie ve věcech civilní ochrany. 

Radu civilní ochrany tvoří Generální ředitel islandských pobřežních hlídek, Generální 

ředitel islandských telekomunikací, Vedoucí úřadu zdravotnictví, Státní policejní 

komisař a Komisař silnic.55 Rada konzultuje výkon zákonných opatření vztahujících se 

k civilní ochraně.56

Každá komunita má svůj vlastní výbor civilní ochrany. Spravuje jej místní 

zastupitelstvo a v případě neštěstí přebírá vedení Policejní velitel. Do kompetencí 

výboru spadá organizace záchranných i ochranných operací a vydávání preventivních 

opatření v rámci lokality. 57Výbory jsou dle zákona uspořádány stejným způsobem, jako 

Rada civilní ochrany. Každý výbor sestává ze Starosty, ředitele hasičského sboru, 

konstruktérů, stavebních inženýrů a obvodních lékařů. V době činnosti AVRIKu byly 

výbory na něm nezávislé a zodpovídaly se pouze ministru spravedlnosti. AVRIK však 

byl poradním a monitorujícím (ne kontrolním) orgánem každého výboru. Nyní funkce 

AVRIKU plní NCIP58

Hlavním polem působnosti Státní civilní ochrany je koordinace všech níže 

vyjmenovaných složek (státních i nestátních) záchranného systému v nouzové situaci, 

mezinárodní vztahy, řízení, mitigace, administrace a vypracovávání odborných analýz.59

3.3. Složky civilní ochrany

jsou státní i nestátní instituce. Na základě písemné dohody s vládou jsou 

výkonnými složkami civilní ochrany s jasně stanovenými kompetencemi.

3.3.1. Skógarhlíd -  Národní záchranářské centrum

Po rozsáhlých zemětřeseních v roce 2000 se začalo uvažovat o centralizaci a 

sjednocení integrovaného záchranného systému. Nejdříve se v roce 1996 do původní 

hasičské stanice v ulici Skógarhlíd 14, Reykjaviku 105 přesídlila SOS linka 112. Po té 

byla stanice přebudována a zvětšena. Od března 2004 je budova sídlem National Rescue

55 Tamtéž, s.35
56 http://www.almannavamir.is/displayer.asp7cat id= 133
57 http://www.icdo.org/pdf/struc/iceland-en.pdf
58 Asthildur Elva Bemhardsdóttir, Svedin,L.: Small -  State Crisis Management:The Icelandic Way,
1 st.ed.,Crismart, Stockholm 2004. s.36
59 Tamtéž s.37
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Centre -  Národního záchranářského centra, jehož cílem je prevence a organizace zásahů 

v případě neštěstí a katastrof.

Patří pod něj:

1) Oddělení civilní ochrany; Kancelář národního komisaře islandské policie 

(NCIP)

2) SOS linka 112

3) Státní policejní centrum komunikací (PNCC)

4) Islandské pobřežní hlídky (ICG)

5) Islandská asociace záchranářů ( ICE-SAR)

6) Hasiči a záchranáři hlavního města (CDFARS)

7) Islandská námořní dopravní stanice (IMTS)

8) Spojené záchranářské a koordinační centrum (JRCC)

Ad 1) Do jara roku 2003 zodpovídalo za koordinaci, strukturu a nácvik 

bezpečnostních opatření v případě katastrof a hromadných neštěstí oddělení civilní 

ochrany (Civil Defence Department)- AVRIK. 60

V současnosti spadá civilní ochrana pod Kancelář národního komisaře islandské 

policie (NCIP). Pracovní tým sestává z ředitele úřadu a čtyř projektových manažerů, 

kteří mají na starosti mitigaci, koordinaci, rozbor rizik a pandemická onemocnění.61 

Sekce civilní ochrany má administrativní funkci a je celonárodním koordinačním a 

řídícím centrem v případě náhlých ohrožujících situací. NCIP sleduje a podporuje 

výzkum zaměřený na sledování rizikových faktorů (např. přírodních katastrof) a 

předchází jejich negativním důsledkům na životy, zdraví a majetky lidí. Hlavními 

funkcemi Sekce jsou analýza rizikových faktorů a jejich zmírňování, koordinace, 

plánování, vzdělávání a zodpovědnost za technické vybavení všech složek systému.

V případě záchranné operace NCIP zajišťuje podporu a asistenci postiženým oblastem
•  * 62 na žádost místního policejního zmocněnce.

NCIP dále:

- Zprostředkovává telekomunikaci mezi policejními rajóny místních 

samosprávních celků

60 Gudmundur Gudjonsson:The office o f  the national commissioner o f  Police -  an introduction, The 
National Commissioner O f Police, Reykjavik 2004,s.: 12
61 http://www.almannavamir.is/displayer.asp?cat_id=131
62 http://www.almannavamir.is/displayer.asp?cat_id=134
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- V případě ohrožení informuje a upozorňuje obyvatelstvo ve spolupráci s 

pověřenými institucemi.

- Vydává preventivní opatření a směrnice, vede informační kampaně ve spolupráci 

s pověřenými institucemi

- Koordinuje trénink a vzdělávání instruktorů a řídících pracovníků

- Monitoruje a superviduje opatření civilní obrany

- Podporuje výzkum záchranářského vybavení v lokalitách

- Organizuje a řídí evakuaci veřejnosti z nebezpečných oblastí

- Vydává souhrnné směrnice o spolupráci mezi místními policejními jednotkami, 

policií a státem

- Je povinen pracovat na zdokonalování, monitoringu a koordinaci opatření 

zaměřených na snižování rizika újmy na zdraví a zničení majetku v důsledku přírodní
• • • 63katastrofy, či jiné hrozby.

Při volném rozhovoru s Agústem Gunnarem Gylfasonem (projektovým 

manažerem specializovaným na rozbor rizik) v červnu r.2007, jsem se zajímala o 

informování obyvatelstva o preventivních opatřeních v případě náhlých přírodních 

katastrof. Zajímalo mě konkrétně vzdělávání dětí na školách a preventivní opatření v 

oblastech, kde prognózy meteorologů předpovídají přírodní katastrofu v blízké 

budoucnosti (3-10 let). Překvapilo mě, že v zemi, kde jsou zemětřesení, vulkanická 

činnost a laviny téměř na denním pořádku neexistují žádné směrnice o povinném 

pravidelném vzdělávání dětí na školách o opatřeních, která mohou v těchto situacích 

snížit riziko újmy na zdraví, či dokonce zachránit život. Informování dětí o 

preventivních opatřeních je plně v kompetenci učitelů a škol a probíhá nahodile.

Z ankety, kterou jsem prováděla v ulicích Rejkaviku (viz. níže) vyplývá, že většina 

respondentů na škole informovaná nebyla, či si na to nepamatují. NCI však dle slov 

Agústa Gunnara iniciuje veřejná informační setkání v oblastech, kde se přepokládá 

přírodní katastrofa v příštích několika letech např. v osadách v radiačním poli sopky 

Katly. Katla je kráter pod ledovcem Mýrdalsjokul na jihu země. K erupci dochází 

přibližně 2x za 100 let a roztaje při ní ohromné množství ledu. Osady a farmy ležící pod 

ledovcem obývá celkem 1600 lidí a mohou být po výbuchu sopky za určitých podmínek

63 Gudmundur Gudjonsson:The office o f  the national commissioner o f Police -  an introduction, The 
National Commissioner O f Police, Reykjavik 2004,s.l2-13
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zasaženy záplavami. (Simulacemi dá zjistit kudy voda steče k moři pouze přibližně). Je 

zvýšená pravděpodobnost, že záplavy zasáhnou především neosídlené oblasti. Existuje 

však i riziko záplav v osadách během 15-30 minut po erupci. Předpokládaná doba 

záplav je 24 hodin.Výška vody se předpokládá od l-2m v osídlených oblastech až 45m
«.64mimo ne!

Dále NCI distribuuje letáky, poskytuje informace na webových stránkách, a 

v telefonním seznamu (v islandském, anglickém, německém,francouzském, polském, 

thajském a dánském jazyce).

Pro doplnění informací z oblasti psychosociální péče o záchranáře z řad policie a o 

jejich odborné přípravě na záchranné akce jsem zaslala Agústovi Gunnarovi krátký 

dotazník.

„ NCIP posílá záchranné jednotky do postižené oblasti na základě žádosti místních 

výborů civilní ochrany?“

„NCIP je zodpovědný za koordinaci mezi územními samosprávnými celky civilní 

ochrany a za koordinaci celostátní.“

„ Jak konkrétně se podílejí policisté na záchranných akcích během přírodních 

neštěstí a katastrof?“

„Policisté a další státní zaměstnanci se účastní záchranných akcí. Zodpovídají při nich 

za stejné činnosti, jako při výkonu svého běžného denního povolání.“

„Jsou policisté speciálně školeni, či trénováni pro poskytování pomoci během 

přírodních neštěstí a katastrof?“

„Ano, policisté jsou trénováni. Někteří se zúčastňují speciálních školení zaměřených na 

koordinaci a řízení záchranných akcí a rehabilitaci postižených oblastí.

„ Co konkrétně speciální školení obsahuje?“

„Většinou výcvik sestává z koordinace záchranných a rehabilitačních prací. Některé 

lekce jsou zaměřeny přímo na přírodní neštěstí a katastrofy.“

„Kdo zodpovídá za výcvik státních zaměstnanců?“

„Policisté jsou vzděláváni a cvičeni na policejní akademii.“

„Mají lidé zapojení do záchranných akcí přístup k psychologické podpoře po 

obtížné operaci? (defusing, debriefing, inidividuální terapie, d alší...)“

64 Magnús Tumi Guómundsson and Ágúst Gunnar Gylfason, editors, 2005, Hasttumat 
vegna eldgosa og hlaupa frá vestanveróum Mýrdalsjokli og EyjaQallajokli. 210 pages, 
Ríkislogreglustjórinn. Reykjavík, 2005; http://www.almannavamir.is/upload/fiIes/Hazard-Assessment- 
Eyjaijallajokull-Myrdalsjokull-Abstract.pdf
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„Debfusing a debriefing jsou samozřejmostí po každé operaci. Psychologická podpora 

je poskytována individuálně. Při hlavních operacích je policistům k dispozici 

psycholog.“

„Je v policejních týmech běžné žádat o/poskytovat psychologickou podporu?“

„O tom nemám žádné vědomosti.“

„Kdo poskytuje policii psychologickou podporu? ( Speciálně školení členové 

týmu, profesionálové z DMHT, IRC...)“

„Vždy je poskytována podpora od kolegů. Další podpora přichází zvenčí.“

„Kdo psychologickou podporu iniciuje? (Jedinec v nouzi, velitel jednotky, někdo 

jiný...)“

„Nedokáži na tuto otázku odpovědět, nespadá do pole mé působnosti.“

„Jakou péči poskytuje NCIP svým zaměstnancům a Vám? (další vzdělávání, 

supervize, další...)“

„Nerozumím otázce“

„Je záchranářské vybavení stále centralizováno, nebo po zkušenostech 

s lavinami v roce 1995 lokalizováno v oblastech z vyšším rizikem vzniku živelných 

pohrom?“65

„ Záchranářské vybavení na Islandu nikdy nebylo centralizováno. Vlastní je 

dobrovolníci záchranných týmů a města.“

„Jak konkrétně vypadají preventivní opatření v lokalitách s rizikem záplav 

způsobených sopečnou činností pod ledovcem? (jak často se setkání s místním 

obyvatelstvem pořádají a jak jsou organizována...)“66

„Neexistují žádné konkrétní plány o pravidelném informování obyvatelstva. Obyvatelé 

jsou informováni pouze v případě akutní potřeby.“

Z odpovědí vyplývá, že kancelář NCIP není sama aktivně zapojena do projektů 

zaměřených na odborné vzdělávání a psychologickou podporu státních 

zaměstnanců/policistů poskytujících pomoc při hromadných neštěstích a katastrofách. 

Na dotazník by možná podrobněji odpověděli velitelé konkrétních policejních jednotek. 

Otázky 2 -  9 jsem adresovala také ředitelství ICG a hasičům hlavního města, jejichž 

jednotky se podílejí na záchranných akcích společně s policisty a dobrovolníky.

65 Otázku jsem položila pro doplnění závěrů z výzkumu Bemhardsdottir, viz. Případové studie s. 73. 
Odpověď Agusta Gunnare je však v rozporu se závěry Bemhardsdottir.
66 Otázka navazuje na volný rozhovor učiněný s Agustem Gunnarem již v červnu roku 2007 viz. výše
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Ředitelství ICG dotazník přeposlalo kanceláři NCIP, s odůvodněním, že je spíše 

kompetentní mně odpovědět. U Agusta Gunnara se tedy dotazník sešel 2x .

Ad2) SOS linka 112

Zprostředkovává pomoc 24 hodin denně během celého roku v případě nehody, 

požáru, zločinu, ztráty člověka, přírodního neštěstí na zemi, ve vodě, či ve vzduchu.

Do její kompetence spadá i ochrana týraných a zanedbávaných dětí. Mohou se na 

ni obracet jak oběti špatného zacházení, tak lidé, kteří o týrání, či zanedbávání vědí, 

nebo na něj mají podezření. Pracovníci linky poskytují asistenci a zprostředkování 

profesionální pomoci.

Linka je dostupná na celém území Islandu, z kteréhokoliv telefonu, u mobilních 

telefonů není třeba znát k volání PIN. Pracovníci linky doporučují veřejnosti, aby linku 

kontaktovala i v případech, kdy si není jistá, zda její asistenci opravdu potřebuje.

Při volání na linku 112 je potřeba dodržovat následující zásady: 

poskytnout co nejvíce informací o tom, co se přesně stalo 

poskytnout přesné informace o místě nehody 

zachovat klid a zodpovědět dispečerovy otázky, jak nejlépe to lze 

následovat rady dispečera, jak postupovat do příjezdu odborné pomoci 

nepřerušovat hovor, dokud k tomu dispečer nedá souhlas

Role dispečerů linky 112 jsou: 

příjem oznámení 

zhodnocení potřeby asistence 

povolání kompetentní profesionální pomoci

poskytnutí relevantních informací a služeb jak volajícímu, tak pomáhajícím 

profesionálům

záznam a evidence nehody

Linka je veřejná korporace z většiny ve vlastnictví státu.67

Ad3) Státní policejní telekomunikační centrum (PNCC) je nej důležitějším 

koordinačním orgánem kanceláře národního komisaře. Používá nový digitální systém 

TETRA a úzce spolupracuje se SOS linkou 112. Pokud je třeba, linka přesměruje 

hovory z celé země PNCC a to zajišťuje, aby pomoc byla poskytnuta co nejdříve

67Gardar H. Gudjonsson:l 12 One number -  nationwide, Reykjavik 2005,leaflet
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v místě neštěstí všemi potřebnými prostředky (povolává k zásahu policejní jednotky a 

záchranáře). Propojuje všechny policejní jednotky v zemi tak, aby spolu mohly 

vzájemně komunikovat. Systém navíc umožňuje lokalizaci policejních vozů na 

monitoru počítače, což má pozitivní vliv na organizaci zásahu a bezpečnost jak
/TO

obyvatelstva, tak policistů samotných.

Ad 4) Islandské pobřežní hlídky mají na starosti bezpečí vod obklopujících 

Islandu. Spolupracují se zahraničními záchranáři a mezi jejich vybavení patří nejen 

lodě, ale i letadla a helikoptéry. V případě neštěstí na moři zajišťují vyhledání, záchranu 

a transport postižených na zem, ať už se jedná o havárii lodi, či letadla. Zneškodňují 

výbušniny.69

Ad 5) Islandská asociace záchranářů ICE- SAR je nej větší islandskou 

dobrovolnickou organizací. Má přes 4000 aktivních záchranářů a 100 záchranných týmů 

ve všech částech země. Celkový počet členů v zemi je cca 22 000.70 Po nahlášení ztráty 

lidí v bouři (nejčastější důvod zásahu záchranářů viz. výsledky dotazníkového šetření), 

při přírodních katastrofách a neštěstích kontaktuje NCIP právě záchranáře ICE-SAR, 

kteří jsou vyškoleni k zásahům na zemi i na moři. Plní funkce, které má ve většině zemí 

na starosti domobrana. Stát asociaci podporuje především formou úlev na daních z 

nákupu nezbytného a velmi drahého vybavení. Veškeré přímé materiální prostředky 

nezbytné pro činnost získávají členové/dobrovolníci prostřednictvím veřejných sbírek.71

Podrobnější informace jsem získala při návštěvě centrály ICE-SAR v červnu roku 

2007 od Ólóf Snaehólm Baldursdóttir, která má na starosti komunikaci s veřejností. 

Ústředí ICE - SARu je financováno z loterie, výherních automatů (které vlastní a 

spravuje společně s IRC a Centrem pro závislé), firemními sponzory a vládou. 

Záchranářské týmy jsou finančně nezávislé jednotky. Na svoji činnost si vydělávají 

především prodejem ohňostrojů (nejvyšší zdroj příjmů). Získávají peníze od místních 

zastupitelstev a další zdroje záleží na fantazii ekonomů jednotlivých týmů.

Organizační struktura je dle slov Olof velmi jednoduchá. Země je rozdělena do 

18ti zón v nichž působí samostatné, na státu i centrále finančně i organizačně nezávislé

68 Gudmundur Gudjonsson:The office o f  the national commissioner o f Police -  an introduction, The 
National Commissioner O f Police, Reykjavik 2004, s. 17
69 Leaflet: The National Rescue Cenre Skógarhlíd, Tha national centra for land, sea and air rescue
70 Ásthildur Elva Bemhardsdóttir, Svedin,L.: Small -  State Crisis ManagementrThe Icelandic Way,
1 st.ed.,Crismart, Stockholm 2004. s.47
71 http://www.icesar.com/
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jednotky. Každá zóna má své vedení řídící v případě nouze záchranné týmy na daném 

území. Všechny zóny spadají pod národní vedení, které se ujímá koordinace v případě 

hromadného neštěstí, či katastrofy. Řídící kancelář sídlící ve Skogarhlídu. Pracuje v ní 

na plný úvazek 17 stálých zaměstnanců a je rozdělena na 3 sekce: Záchranářství, 

prevence nehod, financování. Všem sekcím velí výkonný velitel (Chief Executive).

Kromě řídící kanceláře zaměstnává ICE-SAR 8 lidí na lodi v námořním 

tréninkovém centru.

ICE-SAR má ve svých řadách týmy mladistvých ve věku 14-18 let. Děti a 

dospívající jsou oslovováni na školách. V celé zemi je cca 50 skupin mladistvých po 10- 

20 členech. Každá skupina má 2 vůdce, kteří mladé záchranáře provádí při různých 

aktivitách a školeních. Jedná se o pořádání veřejných sbírek, práci s kompasem, 1. 

pomoc, plavbu na plachetnicích, horolezectví, orientaci v terénu, sociální práci, vedení 

týmu, návštěvy dalších skupin mladistvých, kempování, mezinárodní výměny atd. 

Skupiny se scházejí každý týden, jezdí na víkendy do přírody a v létě na tábory. ICE -
r 72SAR poskytuje veškeré vybavení a hradí cesty na víkendové a letní akce.

Ve věku 18 ti let se mohou mladiství stát řádnými členy ICE -  SAR a začít se 

podílet na záchranných akcích. Školení se stávají náročnějšími a dochází ke specializaci 

na oblast, ve které adept vyniká. I přes tvrdou práci zůstává členství v ICE-SAR 

společenskou událostí a dobrovolníci vypovídají o radosti nejen z pomáhání, ale i 

sounáležitosti a přátelství (viz. Výsledky dotazníku). Záchranáři jsou v pohotovosti 24 

hodin denně během celého roku.

V říjnu r. 2006 jsem se zúčastnila víkendového cvičení záchranářů v horách. Noví 

členové týmu se učili od starších řídit terénní vozidla mimo cesty, brodit řeky, jezdit po 

ledovcích a ve sněhu...v noci byla party na horské chatě. Trénink byl nejen příležitostí 

naučit se něco nového, ale i společenská událost a výlet do nádherné nedostupné oblasti 

v horách s veškerým potřebným vybavením.

Mezinárodní záchranný tým

řídí ICE-SAR ve spolupráci s ministerstvem zahraničí. Tým má 17 aktivních členů 

a je rozdělen do čtyřech sekcí: záchranářská (5 členů), technická (5), zdravotní (3),

72http://www.icesar.com/
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logistiky a komunikace(2). Nad sekcemi je vedoucí týmu, spojovací úředník (Liasion 

Officer) a koordinační centrum vedené členy mezinárodních záchranných týmů 

v postižené zemi. Islandský záchranářský tým byl povolán v roce 1999 do Turecka po 

zemětřesení o síle 7,6 na Richterově stupnici.

Islandská záchranářská škola

Poskytuje četné kurzy od základních, přes pokročilé až po profesionální pro 

záchranáře i pro širokou veřejnost. Škola sídlí ve Stangarhylu. Kurzy však nejsou 

vázány najedno místo, ale jsou poskytovány po celé zemi. Iniciativa je částečně 

finančně podporována islandským pojišťovacím fondem pro případy neštěstí a katastrof.

ICE-SAR dále

staví a spravuje přístřeší pro případ nouze. Jsou to jednoduché dřevěné 

boudy se zásobou polotovarů, vařičem a jednoduchým topením. Jejich hlavním účelem 

je poskytnout ochranu v bouři a zachránit život. Uvnitř bývají většinou zatuchlé a 

špinavé -  možná, aby nelákaly jiné nocležníky, například chudé turisty.Většina z chatek
73je při pobřeží (dlouhém 4 500 km) a v odlehlých horských oblastech.

disponuje 9ti záchrannými loděmi připravenými v pohotovosti podél pobřeží 

v těch částech Islandu, kde je riziko ohrožení života rybářů nejvyšší a nejčastější, 

vlastní záchranářská terénní vozidla a sněhové skútry . 

spravuje kvalitní telekomunikační systém. Má jej na starosti 

telekomunikační rada pro záchranné týmy (nejčastěji používá VHF radiotelefonní 

přístroje)74

ad6) Hasiči a záchranáři hlavního města (CDFARS) je sdružení jednotek 7mi 

městských částí Reykjaviku. Mezi kompetence CDFARS patří protipožární zásahy, 

záchranářský zdravotnický servis, prevence a civilní ochrana.Tým působí nejen na 

souši, ale i na moři.75 Hasičských stanic pod hlavičkou CDFARS je celkem 5. 4 z nich 

vlastní hasičská auta a sanitky. Každé pracoviště disponuje týmem 5ti pracovníků: 

jednoho řídícího pracovníka a čtyř hasičů. Ve Skogarhlídu je vždy přítomen

73 Fighting for your life; ICE-SAR Icelandic association for search and rescue, info leaflet
74 http://www.icesar.com/
75 Leaflet: The National Rescue Cenre Skogarhlid, Tha national center for land, sea and air rescue
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koordinátor úzce spolupracující s linkou 112 a lékař. V pohotovosti je tak vždy 21 — 26 

lidí.

Organizačně je CDFARS rozděleno do 3 hlavních sekcí: Oddělení prevence, 

Finanční oddělení a Řídící oddělení. Je součástí Koordinačního záchranářského centra.76

Pro doplnění jsem položila vedení CDFARS, stejně jako kanceláři NCIP a ICG 

otázky zaměřené na vzdělávání, profesionální kompetence a psychologickou podporu 

záchranářů ze státního sektoru. Od Birgira Finssona, vedoucího projektů, jsem obdržela 

následující odpovědi:

„Jakou roli hrají CDFARS při hromadných neštěstích a živelných pohromách? 

Jaké jsou jejich profesionální kompetence?“

„ Naše oddělení je zodpovědné nejen za Oheň, ale za všechny nouzové situace při 

nichž jsou ohroženy životy a zdraví lidí a EMS. Jsme voláni do všech typů 

záchranných akcí a jsme první, kdo odpovídá na živelné pohromy a katastrofy. Ředitel 

našeho oddělení je i vedoucím představitelem výboru civilní ochrany. Hrajeme proto 

hlavní roli v civilní ochraně v tomto smyslu. Zastupujeme personál JRCC a 

rozmísťujeme záchranáře při živelných pohromách v rámci celého Islandu i při 

mezinárodních misích.“

„Jsou hasiči speciálně školeni, či trénováni pro poskytování pomoci během 

přírodních neštěstí a katastrof?“

„Ne, žádné speciální školení v souvislosti s živelnými pohromami neabsolvují. 

Všichni naši zaměstnanci musí projít základním výcvikem, který trvá 3 roky. Zahrnuje 

boj s ohněm. Odpověď na nouzové situace, při nichž jsou ohroženy životy a zdráni lidí, 

vyučuje ve dvou stupních. Po ukončení základního tříletého výcviku se mohou hasiči 

zapojit do celé řady dalších školení a kurzů. Nabízíme 3 stupňový kurz pro paramediky, 

dále kurz technický záchranář, záchranář v lavině, vyhledávání a záchrana ztracených 

lidí na zemi, moři i pod vodou, vyprošťování z ruin ve městech...a mnoho dalších.“ 

„Kdo zodpovídá za výcvik státních zaměstnanců?“

„My sami pořádáme veškeré kurzy a výcviky. Některé samostatně a jiné ve 

spolupráci s dalšími hasičskými sbory a školou EMS.

„Mají lidé zapojení do záchranných operací přístup k psychologické podpoře po 

obtížné operaci? (defusing, debriefmg, inidividuální terapie, další...)“

76 Gardar H.gudjónsson:Capital District Fire and Rescue Service,2004
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„ Kdykoliv máme náročnou operaci, můžeme mít sezení se všemi, kdo se podíleli 

na záchranné akci; s EMS, hasiči, policií, PNCC...okamžitě po ukončení zásahu.

Pokud je třeba, následuje druhý debriefing o několik dnů později. Na individuální 

žádost i na základě iniciativy velitele zásahové jednotky nabízíme individuální i 

skupinová setkání s profesionálním terapeutem, psychologem, nebo psychiatrem. 

Všechna setkání s výjimkou prvního setkání jsou kontrolována a vedena k tomu 

speciálně vyškolenou osobou. Všichni naši zaměstnanci mohou požádat o profesionální 

pomoc psychologa, nebo psychiatra zdarma.

„Je v týmech hasičů běžné žádat o/poskytovat psychologickou podporu?“ 

„Kdokoliv může požádat o terapeutické setkání, pomoc, nebo rozhovor. Setkání 

jsou také poskytována, když si někdo z týmu myslí, že jsou potřeba. Nezáleží na tom, 

kdo je navrhuje. Nejčastěji je to však velitel ve službě, nebo speciálně vyškolený člen 

týmu. Formu podpory volí v souvislosti se stupněm závažnosti i charakterem události.“ 

„Kdo poskytuje hasičům psychologickou podporu? ( Speciálně školení členové 

týmu, profesionálové z DMHT, IRC...)“

„ V průběhu každé služby je přítomná skupina jedinců, kteří jsou pověřeni a 

odborně vyškoleni k poskytování psychologické podpory. Na jednu službu připadají 

vždy 3-4 lidé. Jsou společně s velitelem zodpovědní za asistenci kolegům, kteří 

potřebují mluvit, nebo zpracovat náročná témata. Když cítí, že někdo potřebuje 

asistenci, nabídnou jedinci pomoc, nebo mu doporučí profesionální péči z venku. Máme 

vlastní speciálně vyškolené pracovníky a navíc přístup ke všem typům asistence, 

psychologům, psychiatrům, kněžím, atd.“

„Jakou péči poskytuje CDFARS svým zaměstnancům a Vám? (další vzdělávání, 

supervize, další...)“

„Oddělení poskytuje širokou škálu vzdělávacích kurzů a výcviků svým 

zaměstnancům. Tyto příležitosti jsou ve všech oblastech naší působnosti; EMS, oheň, 

řízení lidských zdrojů, krizová intervence, debriefing a další. Mnoho kurzů je 

poskytováno na Islandu, ale naši lidé se školí i v zahraničí a zúčastňují mezinárodních 

konferencí.“

Ad.7)Islandská dopravní námořní stanice (IMTS)

je spravována a řízena Islandskými pobřežními hlídkami, SOS linkou 112 s ICE - 

SARem. Založením IMTS došlo ke sjednocení všech záchranářským jednotek
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působících ve vodách kolem Islandu. IMTS monitoruje tísňová volání z oceánu, 

komunikuje s posádkami lodí a povolává záchranné jednotky, pokud je třeba vypomoci 

Pobřežním hlídkám.77

Ad.8) Spojené záchranářské a koordinační centrum (JRCC) 

sdružuje zástupce ze spolupracujících organizací sídlících v Národním 

záchranářském centru ve Skogarhlídu i mimo něj. Jedná se o: Odbor civilní ochrany při 

NCIP, PNCC, Protiteroristickou jednotku, SOS linku 112, ředitelství zdravotnictví, 

státního epidemiologa, správu civilního letectva, IMTS, Správu veřejných cest, ICE -  

SAR, CDFARS, ICR. Státní vysílací stanice má vlastní vybavené prostory v JRCC a 

další media mají v centru k dispozici tiskovou místnost.

V případě nouze (přírodní katastrofy, nehody, hromadného neštěstí...) Oddělení 

civilní ochrany (CPD) při NCIP aktivuje JRCC, které koordinuje záchranou akci. Dále 

dohlíží na to, aby bylo v případě evakuace k dispozici dostatečné množství lidských sil 

a potřebného vybavení.

Kontrolní stanice JRCC, PNCC a 112 sídlí na Policejní stanici v Akurery (2.
78nej větší město Islandu na severu země)

3.3.2. Islandský červený kříž (ICR)

Od svého založení v prosinci roku 1924 je nej větší nestátní humanitární organizací 

na Islandu. Byl pionýrem ve zdravotní péči, sociální práci a vzdělávání. V průběhu let 

se jeho členská základna rychle rozrůstala. V současnosti ji tvoří 19 000 členů a 

dobrovolníků79 aktivních v 51 větvích (působících v různých částech země), přičemž 

téměř polovina všech členů je z Reykjaviku. Práce dobrovolníků Červeného kříže 

doplňuje islandský sociální systém a je důležitým článkem pomoci v nouzových 

situacích. IRC má 70 stálých zaměstnanců (30% mužů a 70% žen) a průměrný roční 

rozpočet 12 milionu US dolarů. IRC pravidelně finančně podporují firmy i jedinci. 

Organizace má kolem 1000 aktivních dobrovolníků, z nichž 75% tvoří ženy. 800 

dobrovolníků je speciálně vyškolených pro poskytování odborné pomoci v případě

77 Leaflet: The National Rescue Cenre Skógarhlíd, Tha national centra for land, sea and air rescue
78 tamtéž
79 Asthildur Elva Bemhardsdóttir, Svedin,L.: Small -  State Crisis Management:The Icelandic Way, 
I st.ed.,Crismart, Stockholm 2004. s.38
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hromadného neštěstí, či katastrofy. Mezi jejich kompetence spadá poskytování 1.
80pomoci a psychologické podpory.

Zájemci o dobrovolnou práci v řadách Červeného kříže se musí stát jeho členy. 

Členství obnáší roční příspěvek 1000 Islandských korun (cca 350 Kč/ mírně 

podprůměrný příjem za hodinu práce ve službách). Dobrovolníci poskytují asistenci 

lidem v nouzi, navštěvují staré a nemocné a podílejí se na preventivních programech 

v mnoha oblastech. Důraz je kladen především na 3 oblasti: práci s mentálně 

postiženými81, návštěvy v domácnostech potřebných a preventivní práci s dětmi a 

mladistvými.

Červený kříž dále :

- Poskytuje mnoho kurzů a výcvikových programů zaměřených na poskytování 

první pomoci, prevenci nehod, psychologickou první pomoc atd.

Mezi kurzy pro veřejnost v současnosti patří: Obecná první pomoc (každý rok se 

kurzu první pomoci účastní šest až osm tisíc lidí), psychologická podpora, péče o děti, 

lektorství první pomoci, kurz krizové intervence, základní kurz pro mezinárodní 

delegáty, kurz řízení...

- Poskytuje pomoc v případě neštěstí a katastrof na základě dohody mezi 

Oddělením civilní ochrany a vybranými dobrovolnickými organizacemi, která jasně 

vymezuje roli a kompetence každé ze zúčastněných stran. Úlohou IRC je sociální 

asistence, podpora, pomoc a poskytování přechodného bydlení obětem hromadných 

neštěstí a katastrof. Přes 800 dobrovolníků je odborně vyškoleno pro poskytování výše 

zmíněných služeb.

- Provozuje bezplatnou non-stop linku bezpečí 1717 pro lidi nouzi (deprese, 

sebevražedné myšlenky,zármutek,úzkost) i v případech veřejné pohotovosti. Linku 

obsluhuje přes sto dobrovolníků z Reykjavické větve odborně vyškolených ICR

- Řídí 4 přístřeší pro mentálně postižené, kde je poskytováno teplé jídlo a možnost 

zapojení do sociálních aktivit.

- Vlastní 74 veřejných sanitek ve všech částech Islandu

80 http://www.ifrc.org/docs/profiles/isprofile.pdf
81 Dle stastik zveřejněných ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí r. 2004 v Národním 
zdravotnickém plánu do roku 2010 jsou mentální nemoci a poruchy nejčastějším onemocněním na 
Islandu a týkají se až 50 000 obyvatel země. Zdroj: 
//www.heilbrigdisraduneyti.is/media/Skyrslur/heilbenska5mai.pdf
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- Provozuje přístřeší pro ženy bez domova (otevřené od 21.00-10.00) -  poskytuje 

lehké jídlo, nocleh, koupelnu, prádelnu, darované oblečení z druhé ruky, sociální 

poradenství

- Pracuje s imigranty: reprezentuje UNHCR na Islandu, nabízí poradenství ve 

věci získání azylu. Dobrovolníci asistují mladým imigrantům a nabízejí pomoc ve 

studiu na školách. Provozuje mezinárodní kulturní centrum, které nabízí poradenství 

zdarma, kurzy islandského jazyka za symbolické ceny a společenské aktivity zaměřené 

na integraci cizinců do islandské společnosti.

- Pracuje s mladými lidmi (mládežnická sekce podílející se na většině 

jmenovaných aktivitách)

- Spolupracuje s mezinárodním hnutím na podporu a pomoc obětem válek a 

přírodních neštěstí a katastrof

- Vysílá každým rokem 20 -  25 delegátů do zemí postižených mimořádnými 

nepříznivými událostmi, které potřebují dlouhodobou asistenci. Delegáti vyhodnocují
r  r 82potřeby obyvatelstva a organizují pomoc tak, aby byla cílená a snadno dostupná.

Pro doplnění informací zaměřených na psychosociální pomoc při katastrofách a 

hromadných neštěstích jsem poslala elektronickou cestou dotazník Johannu 

Thoroddsenovi, vedoucímu projektů psychologické podpory ICR. Vzhledem k jeho 

pracovní vytíženosti a období dovolených se mi během léta 2007 nepodařilo setkat se 

s ním osobně.

„Jaké jsou profesionální kompetence IRC při přírodních neštěstích a 

katastrofách?“

„Na základě písemné dohody s vládou poskytujeme psychologickou první pomoc 

(PFA) v akutních situacích v terénu. Jedná se o krátkodobou terapii. IRC dle nouzového 

operačního plánu otevírá přístřeší pro postižené a poskytuje v nich PF A.“

„Kolik dobrovolníků je schopno poskytnout psychologickou pomoc obětem 

přírodních neštěstí a katastrof?“

„Většina našich dobrovolníků je toho schopná. Je pro ně téměř povinností 

zúčastnit se kurzu PFA. Společně s krizovým týmem IRC, který sestává z 15 

psychologů, zdravotních sester a učitelů mohou poskytovat PFA.“

82 http://redcross.is/ Apps/WebObjects/RedCross.woa/wa/dp?name=rki_enska
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„Jaké vzdělání potřebují pracovníci IRC, aby mohli poskytovat PFA?“

„Kurz je založený na knize/manuálu Psychologická první pomoc a lidská 

podpora.“

„Spolupracuje IRC v souvislosti s přírodními neštěstími a katastrofami s dalšími 

státními/nestátními institucemi na poli prevence, vzdělávání veřejnosti a záchranářů a 

psychologické pomoci pro záchranáře?“

„Jak jsem již uvedl, IRC podepsal dohodu s vládou o poskytování PFA. Dohoda 

pokrývá také určité oblasti nouzového operačního plánu, jako otevírání center pro 

postižené. IRC je součástí nouzového operačního plánu, který kompletně pokrývá 

Island. Podílí se na něm policie, pobřežní hlídky, ICE -  SAR a další.“

„Jak konkrétně?“

„Viz. odpověď číslo 5.“

„ Je dobrovolníkům IRC poskytována psychologická podpora/ defusing/ 

debriefmg po obtížné, nebo traumatizující záchranné operaci?

„ano“

„Kdo iniciuje poskytování této podpory?“

„Samotní dobrovolníci, nebo vedoucí týmů.“

„Kdo psychologickou podporu/pomoc dobrovolníkům poskytuje (členové IRC, 

profesionálové působící mimo IRC ...)“

„Vybraní vedoucí týmů a/nebo členové krizového týmu IRC.“

„Jaké metody a techniky jsou užívány?

„Běžné techniky od defusingu a debriefingu až k dlouhodobé individuální i 

skupinové terapii.“

„Jak konkrétně byl IRC zapojen do poskytování pomoci během zemětřesení v roce 

2000?83 (Včetně dlouhodobé asistence, psychologické pomoci, zřízení krizové 

telefonické linky...)“

“IRC zřídil nouzové záchranné centrum pro oběti neštěstí, pořádal psycho 

edukační setkání pro přeživší, poskytoval debriefingy pro jedince i celé rodiny, 

distribuoval letáky a brožury zaměřené na psychoedukaci, zorganizoval speciální 

setkání pro imigranty, otevřel nouzovou telefonickou linku, která exitovala už před tím 

(1717). IRC nebyl zapojen do dlouhodobé asistence v souvislosti s terapeutickou 

psychologickou pomocí. Postaraly se o ni místní autority. (Viz. rozhovor s Margrét

83 V červnu roku 2000 otřáslo jižní částí Islandu mohutné zemětřesení. Nikdo při něm nezahynul, ani 
nebyl vážně zraněn. Mnoho lidí však přišlo o svá obydlí a majetky.
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Blondal níže -  dlouhodobá psychologická asistence a terapie patří dle DEP mezi 

kompetence psychiatrických oddělení při nemocničních zařízeních.) Jedinou 

dlouhodobou asistenci, kterou IRC zajišťoval, bylo poskytnutí přístřeší pro přeživší.” 

“Jak konkrétně byl IRC zapojen do poskytování pomoci během lavinové 

katastrofy v roce 1995? (Včetně dlouhodobé asistence, psychologické pomoci, zřízení 

krizové telefonické linky...)

“Zapojil se velmi podobně, jako v přechozím případě, ale pravděpodobně v menší 

míře. Nemám žádná přesná data, neboť jsem v té době ještě pro IRC nepracoval. Stejně, 

jako při zemětřesení poskytoval IRC ubytování pro přeživší.”

„Kde může veřejnost postižená přírodním neštěstím, či katastrofou získat 

informace o symptomech PTSD a o místech, kde je poskytována odborná terapeutická 

pomoc?

„Veřejnost může získat informace o běžných reakcích na traumatickou událost 

prostřednictvím zdravotních klinik a nemocnic na Islandu. ICR vydává řadu knih, 

brožur a letáků, které se tématem také zabývají. IRC otevřel nouzovou linku poskytující 

potřebné informace speciálně vyškolenými dobrovolníky. Obecně veřejnost může 

získat informace od IRC, zdravotnického personálu a ministerstva zdravotnictví.“

„Kdo koordinuje dobrovolníky IRC během záchranných akcí?“

„Pokud myslíš v rámci IRC, pak vedoucí týmů, kteří jsou k tomu speciálně 

vyškoleni. Když IRC otevře nouzové záchranné centrum pro oběti neštěstí, pak ten, kdo 

je zodpovědný za koordinaci dobrovolníků během záchranné operace (CDC, či jeho 

zmocněnec)”

Činnost IRC zasluhuje bezesporu mnohem více pozornosti. Kapitola je pouze 

sondou a podnětem k dalšímu zkoumání.

3.3.3. Záchranný psychosociálně zdravotnický tým 

Aneb DMHT (disaster mental health team) působí při městské nemocnici 

v Reykjaviku. Přenesený překlad znamená tým na podporu duševního zdraví při 

hromadných neštěstích.

O činnosti DMHT jsem nenašla v angličtině žádné veřejně dostupné informace. 

Proto jsem položila několik otázek zaměřených na jeho vznik, podobu a činnost 

psycholožce působící v centru pro traumatizované jedince Margrét Blondal. Poprvé 

jsem se s ní setkala v prosinci roku 2006. Později během roku 2007 jsem s ní byla ještě 

několikrát v kontaktu. Poskytla mi cenné informace, další kontakty i odborné materiály.
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„Kdy byl DMHT založen?“

„Poprvé byl DMHT vytvořen, jako reakce na laviny na západě v lednu 1995. 

Později ve stejném roce vzniklo DMH krizové centrum v městské nemocnici 

v Reykjaviku s jedním jediným zaměstnancem. Mělo za úkol pomáhat ambulantně 

přeživším, kteří prožili psychologické trauma. V roce 1999 byl vytvořen krizový tým 

pro zásahy v případě hromadných neštěstí. Poskytoval podporu pacientům v nemocnici 

a jejich rodinám. Tým působil na žádost civilní ochrany v případě hromadných neštěstí 

a katastrof venku v terénu. Po sloučení univerzitní a městské nemocnice byl vytvořen 

větší tým. Mnoho jeho členů však odešlo a tým zanikl v roce 2003. Navzdory tomu, 

jsou jeho členové připraveni pomoci v případě nouze a jsou na seznamu lidí 

povolávaných k záchranným akcím. Od roku 2006 probíhají přípravy k sestavení 

nového týmu. Jeho členové a další profesionálové v nemocnici se setkávají se 

záchranným týmem IRC a připravují se na spolupráci v případě neštěstí.“

„ Sestává tým ze stálých členů, konkrétních jedinců, nebo ředitel nemocnice 

povolává do záchranných akcí profesionály (sestry, psychology...), kteří mají právě 

službu v nemocnici?“

„Nemocnice má sestavený všeobecný plán, jak reagovat v případě hromadného 

neštěstí -  DEP. Povinnosti týmu jsou tam napsány. Krizové centrum má zodpovědnost 

plnit závazky a povinnosti k datu stanovenému v DEP. Tým sestává z psychiatrických 

sester, psychologů, nemocničních duchovních, sociálních pracovníků a psychiatrů.

V DEP je seznam jmen a hlava krizového centra zodpovídá za práci týmu v případě 

hromadného neštěstí. Všichni členové týmu pracují v nemocnici na různých odděleních 

a setkávají se jednou za čas, aby plánovali a nacvičovali reakci na hromadné neštěstí. 

Jsou povinni plánovat péči o přeživší v nemocnici i práci přímo v terénu při hromadném 

neštěstí. Jsou placeni na základě denních pracovních smluv s nemocnicí. Oddělení 

psychiatrie v nemocnici zajišťuje následnou dlouhodobou psychologickou péči o 

přeživší.“

„ Kolik profesionálů (mužů/žen) je v  DMHT?“

„Nejméně 10 neustále, 2. skupina připravená na zavolání v nouzové situaci je 20 -  

40 lidí, Především se jedná o ženy.“

„Potřebují členové DMHT další vzdělání, kromě zdravotního? Jaké konkrétně?“

„ Tým má specialisty s psychiatrickým vzděláním a většina členů je 

specializována na psychologickou pomoc a práci s traumatem.“
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„Pracuje DMHTjako tým, neboje práce spíše individuální?“

„Mnoho členů týmu pracuje denně v nemocnici na svém oddělení, ale v případě 

hromadného neštěstí pracují týmově a mají vedoucího (vedoucí krizového centra), který 

koordinuje jejich činnost. Vedoucí je v kontaktu s hlavou psychosociálního týmu při 

IRC a se základnou krizového reakčního týmu z luteránské církve.“

„Je o pracovníky DMHT pečováno ze strany zaměstnavatele?(supervize, 

debriefing, další vzdělávání...)“

„Týmu je poskytována supervize a skupinová setkání podobná defusingu. Více 

psychologické pomoci je k dispozici individuálně ze strany specialistů z oddělení 

psychiatrie v nemocnici. Mnoho nemocničních duchovních je trénováno v této oblasti. 

Nemocnice má také podpůrný tým pro své zaměstnance, který sestává z lékařů, 

psychologů, sociálních pracovníků, nemocničních duchovních a psychiatrů.

„Jak často je DMHT povoláván (měsíčně/ročně) a jaký je nej častější důvod?“

„Je povoláván zřídka. V roce 2000 to bylo celkem 4x. 2x z důvodu zemětřesení a 

2x kvůli nehodám na silnici s mnoha zraněnými a mrtvými. Menší nehody má na 

starosti traumatologické centrum, 3 psychiatrické sestry, 1 psycholog a nemocniční 

duchovní.

Jednou až dvakrát do roka je nemocnice v pohotovosti kvůli nehodě. Minulý rok 

jsme zasahovali při chemická nehodě v jednom plaveckém bazénu v zemi a 3 roky 

zpátky hořela továrna. Krizové centrum bylo v nouzovém stavu a bylo poradním 

orgánem národního koordinačního centra civilní ochrany.“

„Můžete mi povědět více o duchovních působících v nemocnici a DMHT? Kdo je 

zaměstnává a co je konkrétně náplní jejich práce?“

„Duchovní jsou součástí DMHT a jejich zaměstnavatelem je nemocnice. Poskytují 

duchovní útěchu a asistenci. Jsou specializováni na podporu pacientů v nemocnici. 

Pomáhají každému bez ohledu na jeho/její náboženství. Snaží se najít vhodný 

náboženský/duchovní kontakt, nebo kněze, pokud si to klient přeje. Církev hraje 

významnou roli v plánech DMHT a také v plánech civilní ochrany.“

Margret mi dále poskytla mapy organizační struktury a koordinace záchranných 

zdravotnických týmů, které přikládám v příloze č. 3 a 4.
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3.3.4 Státní policie

Národní komisař má na starosti všeobecnou koordinaci civilní ochrany a výkon 

státních funkcí na základě porady s Radou civilní ochrany. Pro policejní účely je Island 

rozdělený do 25ti zón, které souhlasí se výkonnými oblastmi státní správy. Uzemní 

komisaři jsou rovněž policejními komisaři s výjimkou hlavního města Reykjaviku, kde 

působí policejní komisař zvlášť. Komisaři zodpovídají a řídí činnost policie ve své 

správní oblasti. Vedou vyhledávání ztracených lidí a záchranné akce zaměřené na 

ochranu fyzických osob a jejich majetku. Policista má moc pouze ve své správní oblasti, 

která odpovídá místu, kde byl jmenován. Ve výjimečných případech může být povolán 

do oblasti jiné. Územní komisaři reprezentují správní větev vlády v dané lokalitě. Mezi 

jejich kompetence dále patří vybírat příspěvky a celní poplatky určené státu a dohlížet 

na výkon soudních rozhodnutí. Výjimkou je Reykjavik, kde jsou k výkonu státní správy 

zmocněny 3 nezávislé orgány: Policejní komisař Reykjaviku, Magistrát hlavního města 

a Celní komisař Reykjaviku.

Island nemá žádné ozbrojené složky a ani policie není organizována vojensky. 

Policisté mají stejný status, jako civilisté a jsou velmi omezení v užití násilí. Ve službě 

nejsou ozbrojeni až na krátký obušek. Všichni policisté mají výcvik v užívání střelných 

zbraní a ve vyjednávání. Pro speciální zásahy proti nebezpečným ozbrojeným
• v r r 85pachatelům povolává policie speciálně vyškolený ozbrojený intervenční tým.

3.4. Řízení záchranných operací

Existují dva typy plánů v případě nouze:

1)Obecný plán pro všechna rizika, bez ohledu na místo a jejich konkrétní podobu.

2) Konkrétní plány pro blíže specifikované situace (například rozsáhlá 

zemětřesení, sopečné výbuchy, srážky letadel...)

84 Gudmundur Gudjonsson: The Icelandic Police and Justice System.The National Commisionaire of  
Icelandic Police, Reykjavik, 2005, s.10
85 Tamtéž s. 11
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Velitelé místních policejních jednotek zodpovídají za všechny operace civilní 

ochrany na spravovaném území, které je rozděleno do 31 zón civilní ochrany. Každá 

zóna civilní ochrany má výbor civilní ochrany, který organizuje záchranné akce na 

lokální úrovni. Úloha Výboruje dále vydávat preventivní opatření jak v době klidu, tak 

v nouzové situaci. V nouzové situaci vydává vláda speciální instrukce směrem k veřejné 

dopravě a rozhoduje o bezpečném užívání veřejných prostor. Za určitých mimořádně 

nebezpečných okolností může šéf policie zakázat částečně, nebo i plně užívání 

sdružovacích místností a ploch, kam má veřejnost běžně přístup. Vláda dále 

v nouzových situacích zřizuje: dočasné márnice, centra pro zraněné, přeživší, 

evakuované, rodinné příslušníky a přátele, veřejné jídelny. Řízením některých z výše 

zmíněných zákroků jsou často pověřovány dobrovolnická sdružení např. ICE -SAR, 

IRC, neboť mohou poskytnout kvalifikované pracovní síly a potřebné vybavení. ICE- 

SAR a IRC jsou integrální podporou vlády v krizové situaci.

3.5. Slabá místa v systému civilní ochrany

Bemhardsdottir a Svedin ve studii krizového managementu na Islandu upozorňují 

na decentralizaci systému. Řízením záchranných akcí jsou pověřeny místní výbory 

civilní ochrany, které se obracejí na řídící centrum až v případě, že potřebují posily. 

Může tak docházet k výraznému přetížení členů místních výborů civilní ochrany, kteří 

musejí rozhodovat o záchranných opatřeních, podílet se na práci přímo v terénu a navíc 

mohou být sami zasaženi neštěstím, což jejich koordinační funkci ochromuje, či může 

zcela znemožnit. Při lavině v Sudaviku v lednu roku 1995 bylo řídící centrum výboru 

civilní ochrany zavaleno sněhem. Podmínky k nouzovému zasedání členů výboru byly 

krajně ztíženy. Při živelné pohromě ve Flateyri v říjnu roku 1995 byla většina členů 

výboru civilní ochrany ve městě zavalena lavinou.

Záchranné akce může komplikovat i situace, kdy zasažená oblast spadá pod 

pravomoc více výborů civilní ochrany. Ve svém výzkumu Bemhardsdottir a Svedin

86 http://www.almannavamir.is/displayer.asp?cat_id=134
87 Bemhardsdottir, A.E.,Svedin,L.: Small State Crisis Management : The Icelandic way. Crismart, 
Stockholm 2004. s.218
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prokázaly, že záchranné akce provedené pod vedením jednoho výboru civilní ochrany
v r v • • 88byly pružněji zorganizované, rychlejší a efektivnější díky lepší přehlednosti situace.

Dle Bemhardsdottir a Svedin je i na Islandu rozšířena mezi veřejností a 

rozhodujícími činiteli mentalita typu „To se tady nemůže stát“, kterou potvrzují i 

výsledky ankety, kterou jsem prováděla v ulicích Reykjaviku. Řada lidských obydlí je
89vybudována v riskantních zónách.

Island klade důraz především na výzkum a zkvalitňování monitorování rizik a 

varovného systému.90

3.6. Positivní stránky integrovaného záchranného systému

Systém je založen na úzké spolupráci státní a nestátní sféry, přičemž organizace 

dobrovolníků tvoří hlavní výkonnou složku záchranných akcí.

Dle výpovědí řídících pracovníků a profesionálů integrovaného záchranného 

systému vyplývá, že o je záchranáře i pracovníky psychosociálních týmů ze státního i 

nestátního sektoru dobře pečováno. Jsou odborně vzděláváni. Kromě základního školení 

nabízí státní i nestátní organizace celou řadu doplňujících kurzů a výcviků.

Psychologická asistence a péče o zaměstnance formou defusingu, debriefingu, 

individuálních i skupinových sezení je standardní a běžnou záležitostí. Poskytují ji 

speciálně školení jedinci v rámci dané organizace a je možné požádat o pomoc i 

profesionály z jiných institucí. O pomoc může požádat jedinec vystavený zátěži. 

Nejčastěji ji však navrhuje velitel, či speciálně vyškolený člen týmu.

88 Tamtéž, s.219
89 Tamtéž, s.221
90 Tamtéž, s 230
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4. Dotazníkové šetření mezi členy ICE -  SAR

Abych se dozvěděla více o činnosti členů největší záchranářské organizace na 

Islandu, rozhodla jsem se mezi nimi provést dotazníkové šetření. Dobrovolníkům z celé 

země jsem rozeslala elektronickou cestou dotazník s otevřenými otázkami zaměřenými 

na motivaci, zvládání náročných situací během záchranných akcí, vzdělávání a 

organizaci ICE -  SAR. Pomohla mi v tom Olof Snaehólm Baldursdóttir z řídícího centra 

asociace, která rozesílá pravidelně všem členům informace hromadným mailem.

Z několika tisíců členů organizace mi odpovědělo pouze 82. Jsem si vědoma, že se 

nejedná o reprezentativní vzorek, přesto odpovědi na otázky mají výpovědní hodnotu a 

jsou cenným materiálem pro doplnění mapy organizace civilní ochrany na Isladnu.

Znění dotazníku uvádím v příloze č. 3

4.1. Vyhodnocené odpovědi dotazníkového šetření mezi dobrovolníky

1.Odpovědi jsem získala od 30 žen a 52 mužů. Bohužel organizace nevede 

statistiky o tom, jaké procento mužů a žen je zastoupeno v organizaci.

2. Nejstarší člen, od něhož jsem získala zpět dotazník vstoupil do orgaizace v roce 

1969 ve svých 19 ti letech. Zbytek odpovědí přichází od záchranářů, kteří jako 

dobrovolníci působí kolem dvaceti let a po dobu kratší.

21 respondentů začínalo u organizace svoji činnost v letech 1983 -  1989 

28 respondentů se zapojilo do ICE -  SAR mezi rokem 1990- 1999

33 respondentů se stalo členy po roce 2000

3. Z odpovědí vyplývá, že mladí lidé vstupují do organizace nej častěji ve věku

17 ti let (14 respondentů) a dříve (32 respondentů).

56 respondentů vstoupilo do organizace ve věku 14 -  19 ti let 

20 respondentů mezi 20tým -  29 rokem pouze

6 respondentů se stává členy ve více než 30 ti letech. Nejvyšší věk vstupu do organizace 

byl mezi respondenty 34 let.
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4. Odpovědi přišly od dobrovolníků ze všech částí země. Nejvíce zastoupena je 

oblast hlavního města a jeho okolí, přičemž procentuálně odpovídá množství odpovědí 

počtu zastoupených obyvatel v jednotlivých částech země. Závislost výsledků odpovědí 

na místě bydliště se při vyhodnocování dotazníků neprokázala.

5. Jaká byla Vaše motivace/důvod vstupu do organizace?

Respondenti uváděli nejčastěji 1 -  3 důvody. Ve všech zodpovězených dotaznících se 

opakovalo následujících 9 motivů, které seřazuji od nejvíce zastoupených po zastoupené 

nejméně.

35 dobrovolníků motivuje potřeba zachraňovat lidské životy a pomáhat druhým v nouzi.

24 respondentů spojuje záliba v horských sportech.

19 respondentů uvádí společenské aktivity a členství přátel

12 dobrovolníků odpovědělo, že motivem bylo členství rodinného příslušníka, či

rodinná tradice.

11 respondentů — vesměs mužů přilákalo kvalitní záchranářské vybavení (velká auta, 

lodě, skútry...) a adrenalin.

5 respondentů se rozhodlo sloužit komunitě

4 respondenti se přihlásili pro legaci

3 ze zvědavosti

Po 1 respondentu zmínilo ohňostroje, ztrátu příbuzného při přírodní katastrofě a výcvik 

horského psa.

Kromě motivu technického vybavení a adrenalinu nemá rod na odpovědi vliv.

6. Jaká je vaše motivace nyní, po několika letech aktivního působení v ICE- 

SAR? Respondenti opět uvádějí 1 a více odpovědí.

Na první místo se dostává přátelství s dalšími členy týmu a společenské aktivity. Uvádí 

je 42 respondentů.

41 respondentů zůstává v organizaci proto, aby hledali a zachraňovali lidi v nouzi.

15 respondentů uvádí horské sporty a pobyt v přírodě

Služba komunitě se objevuje u 11ti respondentů, adrenalin je motorem pro 8 

respondentů stejně jako legrace a radost z práce. Zbývající odpovědi jsou více 

specifické. Zaškolování nových členů motivuje 7 respondentů, zájem o prevenci nehod
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2, výcvik psa jednoho a jeden respondent zkrátka neví, jak po tak dlouhé době (15 let 

působení v organizaci) přestat.

7. Máte nějakou specializaci? Jakou?

1 u této otázky respondenti uváděli jednu a více odpovědí.

Nejčastější specializací je poskytování první pomoci 21 (z toho 17 žen) ajejí výuka, na 

kterou se zaměřuje 8 respondentů. Search and Rescue aneb hledání a záchrana 

pohřešovaných je doménou 13ti respondentů a řízení terénního vozidla 10ti, stejně jako 

záchranářství v horách s lany. 5 respondentů se věnuje záchranářství na moři.

Instruktorů pro vyhledávání a záchranu lidí v přírodě odpovědělo 5, instruktorů pro 

vyhledávání a záchranu lidí ve městě 6. Mezi respondenty byli 3 trenéři přežití 

v divočině, 4 finanční pracovníci (fundreising) a 3 psovodi.

Dále je zastoupen logistik, radiolokátor, předsedkyně ženského týmu v Reykjaviku, 

vedoucí týmu, instruktor řízení v krizových situacích, pokladník, potápěč, vedoucí 

ohňostrojů, kapitán na záchranné lodi a 6 respondentů žádnou zatím specializaci nemá. 

Vesměs se jedná o velmi mladé členy, kteří vstoupili do organizace po roce 2000. 

Vedoucí týmů a instruktoři mají většinou několik specializací — jeden z respondentů měl 

dokonce 10. Vesměs se jedná o zkušené záchranáře, kteří jsou v organizace 10 let a 

déle.

8. Kolikrát jste se podílel/a na záchranných operacích?

Odpovědi jsou seřazeny dle počtu zúčastněných záchranných akcí.

6 respondentů uvádí, že se podílelo na více než 500ti záchranných operacích

5 respondentů na více než 300 operacích

13 respondentů se domnívá že pomáhalo zachraňovat ve více než 100 případech

8 respondentů odpovědělo, že akcí bylo příliš mnoho, aby je  mohli spočítat

28 respondentů tj. nej větší skupina nejmladších členů týmu zachraňovala 20x a více.

9 respondentů neví, neboť to nepočítají.

11 respondentů odpovědělo, že pomáhali na akcích 1 Okřát a méně

2 se zatím do záchranných operací nezapojili.

9. Jak často jste povoláváni? (dobrovolníci jsou povoláváni do akcí, když je 

nahlášena událost v jejich správní oblasti. Tzv.“calling“ (= volání) není rozkaz. 

Dobrovolník jej může přijmout, či odmítnout. Pokud je nahlášeno hromadné neštěstí, či
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dokonce katastrofa a množství dobrovolníků ve správní oblasti nestačí, jsou povolány 

posily ze sousedních týmů. (ICE-SAR má dle své působnosti zemi rozdělenou do 18 ti 

zón. Viz s.18)

5 záchranářů je povoláváno2 -  4 x do týdne, ale nemohou vždycky přijít 

8 záchranářů je povoláváno více než 50x ročně (přibližně lx týdně)

7 záchranářů 2x do měsíce.

29 respondentů jsou voláni přibližně 10 -  20x do roka 

20 respondentů je voláno méně než lOx ročně.

8 respondentů se vyjádřilo, že nemohou odpovědět, neboť v tom není pravidelnost.

2 nedokáží odpovědět, neboť je volání příliš časté

3 respondenti nejsou povoláváni nikdy, neboť se v rámci organizace věnují jiné činnosti 

než záchranářství.

10. Jaký je nejčastější důvod pro záchrannou operaci?

58 respondentů odpovědělo hledání a záchrana ztracených lidí v horách během sněhové, 

či větrné bouře -  ve většině případech turistů

14 respondentů uvedlo uvíznutá auta mimo hlavní cesty -  řízená převážně turisty

4 respondenti ztrátu lodí na moři

1 respondent ztrátu starých a mentálně postižených lidí ve městě

1 respondentka sebevraždy obzvláště v zimě.

2 nevěděli

2 neodpověděli.

11. Poskytoval/a jste pomoc během přírodní katastrofy? (Zemětřesení, lavina, 

vulkanická činnost, záplavy jiné...)

36 respondentů zatím pomoc během přírodní pohromy neposkytovalo

18 respondentů se podílelo na vyprošťování lidí z laviny

16 respondentův se účastnilo záchranných operací v případě zemětřesení

3 respondenti působili ve všech zmíněných případech.

7 uvedlo ano, ale blíže nespecifikovalo

2 respondenti neodpověděli.

12. Můžete mi o tom napsat více? Kdy, kde, co se přesně stalo a jakým způsobem 

jste se podílel/a na záchranných akcích?
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Přesto, že 44 respondentů uvedlo v otázce 10 zkušenost se záchranářskou akcí 

během přírodní katastrofy

5 z nich na otázku 11 neodpovědělo

8 respondentů uvedlo účast na záchranných akcích v případě přírodní katastrofy, ale 

jednalo se o její prevenci, či o záchranu jedince

20 respondentů odpovědělo velmi stručně uvedením místa a roku katastrofy.

11 respondentů popsalo situaci podobněji

Příklady:

Prevence a záchrana jedince:

„Tam kde žiji, bývají velmi silné větry přes zimu. Rychlost větru může být až 40 

m/s. Minulou zimu jsme byli voláni 4 -  5x jenom kvůli větrům. Svazovali jsme k sobě 

prkna a věci, které se mohou hýbat a něco poškodit. Přibíjeli jsme uvolněné střešní 

tašky a tak podobně.“

„Minulý rok (2006) spadla lavina v horách poblíž Fáskrúdsfjordur. Mladý muž 

řídící sněžný skútr skončil pod lavinou. Dostal jsem sms, tak, jako všichni dostáváme, 

když se něco stane z hlavní stanice našeho záchranného týmu.“

stručné odpovědi:

„zemětřesení Island 2000, Alžír 2003, Maroko 2004 a mnoho dalších.“

„1995, Flateiry, vyprošťování lidí z laviny; zemětřesení v r. 2000; Zemětřesení 

v Maroku v roce 2003-povolán islandským mezinárodním záchranářským týmem pro 

vyprošťování z trosek; pomáhali jsme evakuovat během noci několik set lidí kvůli 

požáru; havárie letadla v Smjorfjoll; vulkanická činnost, 1973 Westmannayear...“

podrobnější výpovědi o záchranných akcích:

„Během lavin v roce 1995 jsem se nabídla, že půjdu vyhledávat oběti se svým 

psem, ale nechali nás čekat (v záloze), pro případ potřeby. Naši psi, kteří žijí poblíž 

lavinových oblastí se připojili k záchranným operacím a našli těla, tak jsem se osobně 

do operací nezapojila.“

„Když mi bylo 22 let, byli jsme povoláni na záchrannou akci na West Fjords. Bylo 

extrémně špatné počasí. Místo 14ti hodin jsme se plavili 67 a loď přistála poškozená. 

Přijeli jsme příliš pozdě. Záchranné operace k nimž jsme byly povoláni již skončily. “

45



„Stalo se to roku 2000, kdy velké zemětřesení zasáhlo jižní část Islandu. Byly 

jsme povoláni pro pomoc raněným, ale nakonec žádní ranění nebyli, tak jsme toho moc 

nedělali.“

„Jih Islandu, 19., či 20. června roku 2000. Zemětřesení o síle 6,5 stupně na 

Richterově stupnici zasáhlo jižní Island. Šel jsem s týmem zkontrolovat, jak jsou na tom 

lidi v letních chatkách poblíž epicentra. Hledali jsme zraněné. Zaklepali jsme na každý 

domek a mluvili s lidmi, kteří byli uvnitř. Všichni byli v bezpečí, ale v šoku po tom, jak 

se země otřásla. Některé chatky byly poškozené.“

„Například jsem se podílel na záchranných akcích v Sudavíku po té, co na něj 

spadla lavina. Sudavík je odlehlá oblast Islandu, malá vesnice, 14 mrtvých. Stalo se to 

již před deseti lety. Museli jsme se na místo dopravit lodí. Strávili jsme na moři 18 

hodin.“

„Po první lavině jsme byli posláni na rybářské lodi do oblasti zvané West fjords 

(Severní fjordy). Stalo se to v únoru 1995. Cesty byly nedostupné kvůli sněhu a kvůli 

bouři se nedalo letět. Tak jsme se plavili 28 hodin, většina z nás s mořskou nemocí 

zvracela. Tvrdá cesta. Když jsme připluli do malého města, které bylo také 

postiženo,byli jsme posláni do vedlejšího města, protože už všechny našli. V říjnu 1995 

další lavina spadla na další rybářskou vesnici ve stejné oblasti. Tehdy jsme se také 

plavili, ale zabralo to pouze 12 hodin. 24 hodin jsme strávili kopáním ve sněhu 

v troskách domů obětí.“

„Byl jsem v Turecku jako člen islandského mezinárodního záchranářského 

týmu. Připojili jsme se k americkému týmu a pomáhali hledat přeživší. Strávil jsem tam

6 dnů.“

„Byl jsem povolán k zemětřesení poblíž mého rodného města roku 2000. Nikdo 

nebyl zraněn, ale stejně jsme všechno prohlédli, abychom si mohli být jistí. Také 

jsme zachránili spoustu majetku z poškozených domů.“

13. Jaký byl nejtěžší moment v průběhu vašeho působení v organizaci?

Ze 82 respondentů pouze

11 respondentů - 4 ženy a 7 mužů odpovědělo, že zatím nic mimořádně náročného 

během působení v organizaci nezažili

6 respondentů na otázku neodpovědělo

4 respondenti uvedli jednání s vedením a vnitřní politiku organizace (vesměs 

dlouhodobí členové, kteří dodali, že nejednou vyprošťovali mrtvé a raněné):
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„Chápu tvoji otázku, ale někdy je jednání s politiky v rámci organizace náročnější 

než samotné záchranné akce“

7 respondentů bylo vystaveno velkému stresu, ale nakonec se „nic nestalo“:

54 dotázaných uvádí setkání s traumatizující událostí, jako vyproštování mrtvého 

člověka z rozvalin, nebo sněhu, smrt nej lepšího přítele, péče o těžce 

raněného,umírajícího člověka, těžké zranění přítele během cvičení apod.:

34 respondentů uvedlo jako dosud nejtěžší zkušenost vyproštování mrtvých těl. 

Uvádím následující příklady, které se opakují:

„Hledali jsme muže, který se zbláznil v horách. Ráno bylo krásné počasí a muž 

vyrazil z kempu na výlet lehce oblečený, ale pak výrazně poklesla teplota a začal foukat 

prudký vítr. Nejdřív jsme našli jeho bundu, pak boty, svetr, kalhoty a nakonec jeho 

umrznutého.“

„Resuscitoval jsem mrtvého člověka-nejdříve začal znova dýchat, ale po půl 

hodině zemřel“

„Vykopávání 18ti měsíční holčičky, která byla zasypána lavinou v říjnu 1995“ 

„Hledání otce 21etého dítěte, o které se starám v mateřské školce. Našli jsme jej 

mrtvého“

„Vyprošťování lidí ze zříceného letadla na východu země“

„Najít mrtvé je vždy náročné“...

16 respondentů zmiňuje smrt, či zranění přítele během výcviku, či neštěstí, ke 

kterému byl dobrovolník přivolán, jako záchranář:

„Hledal jsem bratrova nej lepšího přítel a našel jsem jej po týdnu mrtvého“ 

„Zkoušel jsem resuscitovat mrtvé a našel jsem mezi nimi svého přítele“

„Když se můj partner zřítil ze 7mi metrové skály.“

„Smrt přítele během tréninku na ledovci“

4 respondenti uvádí vyprošťování zraněných z havarovaného auta:

„Museli jsem vyprošťovat z havarovaného auta matku s 6ti měsíčním dítětem. 

Naštěstí dítě bylo v pořádku a matka měla lehčí zranění, než to z počátku vypadalo.“ 

„poskytování 1. pomoci při autonehodě v tunelu“

Příklady příběhů, kdy se nakonec „nic nestalo“:
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„Byl jsem na záchranné akci na moři a vlny byly tak velké, že několikrát málem 

převrátily loď. V duchu jsem si opakoval, co mám dělat v případě, že by se loď opravdu 

převrátila a to mě pomohlo se uklidnit.“

„Hledala jsem dítě. Bylo velmi těžké zůstat klidná během hledání 41eté holčičky. 

Naštěstí jsme ji našli živou poblíž jejího domu.“

„Jednou jsem musel hledat pod vodou tělo utonulého. Stmívalo se, byla velmi 

špatná viditelnost. Nakonec jsem jej nenašel, takže to pro mě nebylo tak zlé.“

„Naše základna, ve které byly uloženy ohňostroje vyhořela. Byla jsem uvnitř, ale 

všem se nám podařilo utéct a nikomu se nic nestalo.“

14. Co vám pomohlo tuto situaci vnitřně překonat?

Z 65 dotázaných, kteří odpověděli na předchozí otázku kladně.

7 neopovědělo

32 respondentů uvedlo, že jim pomohlo povídání si o záležitosti v týmu

10 s přáteli

3 s přáteli z týmu, kteří byli také svědky události

2 respondenti byli v pořádku, neboť se vlastně nic nestlalo, jen byli vyděšení v průběhu 

operace, která dobře dopadla.

2 uvedli čas

2 rozhovor s knězem

1 respondent uvedl rozhovor s oběťmi

1 svůj pozitivní přístup- nezabývám se tím.

1 zmínil další vzdělávání: „Kurzy o posttraumatické stresové poruše a další kurzy o 

psychologické pomoci, vždy je možné požádat o pomoc zvenčí.“

4 respondenti přiznali, že se z traumatu psychicky nikdy nedostali:

„Povídala jsem si o tom s knězem. Tvář toho dítěte však nikdy nebude vymazána 

z mojí mysli.“ (Příběh 18ti měsíční holčičky vyproštěné z laviny)

„Nikdy jsem se z toho nedostal, ale naučil jsem se na to nemyslet.“

Cenné odpovědi jsem získala i od respondentů, kteří na předchozí otázku 

odpověděli negativně. Např.:

„Dosud jsem nic natolik náročného, aby mě to vnitřně poznamenalo, nezažil, ale 

v týmu máme lidi zaměřené na psychickou pomoc obětem traumatu a kdybych 

potřeboval, pomohli by mi“.
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Ti, jež nejvíce zasahuje jednání s vedením (vesměs mimořádně angažované a 

dlouholeté členy týmu, kteří zažili mnoho záchranných operací včetně katastrof) uvedli 

např.:

„Stále musím jednat s vedením.“

„Zaměření se na organizaci ve vlastním týmu a odhlédnutí od věcí, které nemohu 

ovlivnit“

Podrobněji se rozepisuje o opatřeních dobrovolnice, která byla svědkem nehody 

přítele během výcviku v horách:

„Můj přítel musel zůstat v nemocnici 2 týdny a dnes je v pořádku. Nehoda 

nastartovala proces krizové pomoci. Landsbjorg se do toho procesu nezapojil, pouze 

moje místní záchranářská jednotka. Dva dny po nehodě jsme byli všichni svoláni 

k debriefingu. Každý tam mluvil o svých zážitcích a pocitech. Bylo to něco na způsob 

formálního setkání s psychologem. Příští víkend jsme šli znova do hor, tak, jak bylo 

původně v plánu... Zkrátka jsme se vrátili k normálnímu životu. Přítel se uzdravoval a 

všichni byli šťastní© Pak jsme také společně navštívili přítele v nemocnici a to bylo 

pěkné. Potom jsme spolu normálně mluvili, ale někteří lidé skončili výcvik a myslím, že 

to souviselo s tou nehodou.“

15.Přemýšlel/a jste někdy o opuštění organizace? Z jakého důvodu?

54 respondentů odpovědělo, že o opuštění organizace nikdy nepřemýšlelo.

25 respondentů uvedlo ano z následujících důvodů:

8 kvůli časové náročnosti dobrovolné činnosti:

„Ano, měl jsem období, kdy jsem měl hodně práce ve škole, tak jsem o odchodu z 

Landsbjorgu uvažoval, ale nakonec jsem si věci uspořádal tak, abych časově zvládal to, 

co mě těší a v organizaci jsem zůstal.“

„Ano!!! Zabírá to mnoho času. Během tréninků jsem často pryč z rodiny. Musím 

si kvůli činnosti brát i volno v práci, což se nelíbí mému nadřízenému. Navíc je to velmi 

drahé -  musím si platit veškeré vybavení a oblečení. Navíc záchranářské vybavení je 

velmi drahé!!“

„O odchodu nepřemýšlím, ale střídá se u mě období, kdy se činnosti věnuji plně a 

kdy jen částečně, neboť se více času potřebuji věnovat svojí rodině a jiným 

povinnostem.“

1 respondent uvedl, že o odchodu uvažuje z důvodu stáří.
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3 respondenti uvedli nespokojenost s politickými záležitostmi ve vedení organizace:

„Nedostatek zájmu vedení o to, že potřebujeme pořádné lodě v našich vodách“

4 nedodržování povinností a nízkou osobní angažovanost svých kolegů:

„Ano, kvůli nudným lidem v jednotce a špatné morálce některých členů.“

„Ano, když je moc práce a tým nepracuje tak, jak by měl.“

2 respondenti zmínili náročný/traumatizující zážitek.

7 uvedlo „ano, někdy“

1 respondentka uvedla:

„Opustila jsem organizaci po 4 letech působení v ní. Tehdy mi bylo 23 let a už rok 

jsem byla vedoucí týmu. Stálo to mnoho energie, času a bylo to velmi náročné. Musela 

jsem si odpočinout. Nakonec jsem znova nastoupila až po 9ti letech -  mezitím jsem 

měla 2 děti.“

2 respondenti neodpověděli.

16. Co Vás přimělo zůstat?

Odpovídali i respondenti, kteří prohlásili, že o odchodu neuvažují. Získala jsem 

tedy celkem 28 odpovědí.

14 respondentů odpovědělo, že dobří přátelé v týmu a pocit sounáležitosti v kolektivu

2 respondenti uvedli radost z akcí v přírodě

2 respondenti pomoc druhým:

„Nemohu sedět doma, když je potřeba dělat něco důležitého, kdybych přestala, 

měla bych pocit, že jsem zradila přátele a kolegy.“

1 respondentka překonala své strachy (po traumatickém zážitku)

6 respondentů si lépe uspořádalo svůj volný čas a čas strávený činností v organizaci.

1 respondent - vedoucí týmu, lektor, záchranář... uvedl dočasnou nezastupitelnost: 

„Momentálně mě nikdo jiný nechce zastoupit, až se někdo najde, budu se práci 

pro Landsbjorg věnovat pouze okrajově“ 

zbývající odpovědi:

„Ignoruji je (nudné a nemorální členy týmu) a věnuji se tomu, co mi přináší 

radost.“

„Příslib, že dostaneme pořádné lodě.“

17. Co je hlavním zdrojem uspokojení ve vaší práci dobrovolníka?

Dobrovolníci uváděli 1 - 3  hlavní zdroje uspokojení v práci:
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32 respondentům přináší uspokojení smysluplnost a záchrana lidského života

17 respondentů uvádí kolektiv a přátele v týmu

15 respondentů uspokojuje radost a vděk lid í, kterým pomáhají:

„Mnohokrát jsem dostal od lidí, kterým jsem pomohl dopis, pohled, nebo i dárek 

k Vánocům -  to byla nej krásnější odměna.“

„Úsměv na tváři zachráněných lidí, po té, co si mohou v bezpečí stoupnout znova 

na pevnou zem.“

11 respondentů uspokojuje úspěšná operace.

8 respondentů rádo vidí pozitivní změnu a vědomí, že se na ní podílejí

2 respondenti vítají možnost učit se nové věci

4 respondenty uspokojuje jejich specializace: výcvik psa, práce s lidmi všech profesí a 

věkových kategorií, radost z řízení v horách a cvičení

I respondent uvedl:

„Nejedná se o dobrovolnictví, ale životní styl. Je to pro mě nejzábavnější činnost, 

které se věnuji.“

„Když lidé poděkují, to se neděje příliš často.“

3 respondenti neodpověděli

18. Kolik týdnů, měsíců, let jste studoval/a, aby jste se mohl/a aktivně účastnit 

záchranných operací?

Při rozhovoru s Kristinnem Ólafssonem -  řídícím manažerem z centrály 

Landsbjorgu jsem se dozvěděla, že členové procházejí 18ti měsíčním školením než se 

mohou zapojit do záchranných akcí. Z respondentů se však rok a půl školila cca 1/4. 

Důvodem může být nejednotnost v pojetí odpovědí na otevřenou otázku. Vzdělávání 

probíhá ve volném čase a během víkendů. Někdo se může zapojit intenzivně po dobu 

jednoho roku, jiný déle. Na základní vzdělání pak navazují další odborné specializace. 

Dle slov Kristinna Olafssona i výpovědí dobrovolníků se dá školit v organizaci neustále 

po dobu mnoha let.

22 respondentů uvádí, že prošlo 18ti měsíčním výcvikem, který probíhal 1-2 podvečery 

v týdnu a během víkendů.

19 respondentů se od svého vstupu do organizace pravidelně vzdělává a to především 

během víkendů. Čas přitom nepočítají.

II respondentů uvedlo, že se na práci záchranáře připravovali po dobu 2 let

6 respondentů prošlo ročním výcvikem
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2 se vzdělávali po dobu 9ti měsíců

1 půl roku

2 respondenti uvedli 2-3 týdny, 1 respondent 80 hodin, 1 r.l 10 hodin, 1 r. 1 měsíc.

3 respondentky prošly pouze školením 1. pomoci a 1 respondent uvedl 2denní školení 

zaměřené na financování organizace -  je ve finančnictví profesionálem.

1 respondentka uvedla, že se záchranných operací neúčastní

1 respondent uvedl:

„ 4 týdny každý rok po dobu 13 let to je . ...“

7 respondentů neví. Vzdělávají se občas a uvádějí především mnoho zkušeností 

s pobytem v přírodě a v oblasti, na niž se specializují.

3 respondenti nedopověděli.

Otázku jsem položila příliš neurčitě. Když respondenti odpovídají 

např.“Vzdělávala jsem se asi měsíc, když zahrnu vše.“, mohou myslet všechny víkendy 

a podvečery spojené dohromady a je pravděpodobnost, že tento měsíc odpovídá roku, či 

18ti měsícům soustavné přípravy na práci záchranáře. Jeden velmi mladý člen 

organizace uvedl v odpovědi 4 roky (jedná se o dobrovolníka, který nastoupil do ICE- 

SAR ve svých 14 ti letech. Do 18 ti let, kdy se stal plným členem, trávil čas v organizaci 

právě vzděláváním se.)

Pro lepší pochopení vzdělávacího systému uvádím podrobnou odpověď jednoho z 

vedoucích záchranného týmu:

„V mém záchranném týmu je vzdělávací proces následující:

• Zásahy v případě neštěstí, základy (jeden víkend, lekce a praktické cvičení)

• Komunikace, základy (jedna večerní lekce)

• Záchranné týmy, struktura, organizace (jedna večerní lekce)

• Navigace na zemi (jeden víkend, lekce a praktické cvičení)

• Přežití v divočině (jedna večerní lekce a víkend v horách)

• Plánování a techniky vyhledání osob (jeden víkend, lekce a praktické cvičení)

• Horolezectví, základy (jedna večerní lekce a víkend v horách)

• Záchranářství v lavinách (jeden víkend, lekce a praktické cvičení)

• Cestování a slézání ledovce (jeden víkend, lekce a praktické cvičení)

• Zásahy v případě neštěstí, pokročilý (jeden víkend, lekce a praktické cvičení)
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Navíc se mohou účastníci kurzů zapojit do Záchranářských cvičení, výcviků a 

přechodů hor, aby dokázali, že se mohou stát plnými členy. Tento program je rozvržen 

do 18 ti měsíců.“

19.Vzděláváte se průběžně i v současnosti? Jakým způsobem? Jak často?

17 respondentů uvedlo, že se musí vzdělávat neustále. Bližší údaj však chybí.

13 respondentů se účastní 1 -2 víkendových kurzů do roka

11 respondentů se v současnosti nijak neškolí.

10 respondentů se věnuje lektorské činnosti a školení sami záchranářům poskytují.

6 respondentů si právě dokončuje základní školení

2 respondenti se školí 1 podvečer v týdnu.

4 uvedli tréninky v přírodě, aby se udržovali v dobré kondici (jízda na kajaku, 

horolezectví, jachting)

Zbytek odpovědí je roztříštěný mezi nejrůznější časové údaje: 2-5x do měsíce: 1; lx 

týdně: 1; 1 víkend za měsíc: 2; 6 víkendů v roce:l; 2-3 víkendy ročně: 1; lx za 5 let: 1 

Další odpovědi:

„Neexistuje žádný speciální postup. Pokud máš zájem, můžeš se dál vzdělávat a 

pokud ne, tak se naučíš jen základy, které musí znát všichni.“

Ja k  jsem zmínil semináře doma (Island) a v zahraničí: USA, Norsko, Velká 

Británie, Rusko, Švédsko.“

6 respondentů neodpovědělo

4 neporozuměli otázce

20.Co konkrétně Vám organizace poskytuje?

Dobrovolníci uváděli 1 a více odpovědí:

38 respondentů získává vzdělání v podobě kurzů, výcviků a kondičního cvičení 

32 respondentů zmínilo sociální a společenské aktivity

13 respondentů uvedlo dopravní a jiné prostředky nezbytné k činnosti 

6 respondentů má oblečení a záchranářské vybavení za výhodné ceny 

Po 1 respondentu odpovědělo: možnost dělat dobrou práci; uspokojení; možnost dělat 

něco, co jiní nedělají; respekt; zkušenosti; vědomosti; koníček, bolení hlavy, jídlo a 

přístřeší, pokud operace trvá více než 24 hodin, smysl života, -

2 respondenti neodpověděli

6 neporozumělo otázce
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21. Co konkrétně Vy poskytujete organizaci?

V odpovědích na otázku uváděli dobrovolníci více variant.

69 respondentů odpovědělorsvůj čas, vědomosti a pracovní sílu

13 pomoc se sbíráním peněz

9 svoje vybavení 

1 +
4 nerozumělo otázce a

5 neodpovědělo

22. Je vzájemné dávání a přijímání mezi organizací a dobrovolníkem 

v rovnováze?

47 respondentů napsalo ANO

11 respondentů odpovědělo Ne, popřípadě „Ne, nikdy to nemůže být vyvážené.“

6 respondentů uvedlo: Ne, dávám víc

4 Ne, dostávám víc.

Další výpovědi byly:

„Ne zcela. Chtěla bych, aby organizace platila všechny mé výdaje a ne pouze vzdělání. 

Neměla bych platit za horské boty, oblečení, batoh, nebo GPS a další vybavení, které 

musíme vlastnit.“

„ Ne, někteří se ptají, co mohou organizaci dát a jiní, co od ní mohou získat.“

„Nyní ne, ale když jsem začínala, tak to tak bylo.“

„Ne, ale dodává mi to pocit vnitřní hodnoty.“

„Jak kdy, stojí mě to hodně času, energie a peněz.“

„Poskytujeme tolik práce, že to nikdy nemůže být vyvážené. Kdyby to bylo, stali 

bychom se profesionály a to by zabilo ducha naší organizace. Děláme to pro naše 

nadšení. Profesionálové jen chodí do práce. Není fér, vážit to na vahách, neboť my 

nepatříme organizaci, ale organizace patří nám.“

„To je individuální, aby měla naše činnost smysl, měly bychom dávat více, než 

dostáváme“

1 doufá

1 o tom nepřemýšlí

2 neporozuměli otázce

3 neodpověděli
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Nejmladší členové organizace (vstup po r. 2000) vesměs vypovídali, že dávání a 

přijímání v organizaci je vyvážené, nebo neporozuměli otázce. Členové týmu, kteří mají 

velkou zodpovědnost, řadu funkcí a angažují se delší dobu. Vypovídají častěji, že dávají 

více.

23.Je něco, co by mělo být ve fungování organizace zlepšeno?

27 respondentů odpovědělo ano

14 uvedlo ano, ale teď právě neví co

15 ne

10 neví

16 neodpovědělo

24.Co konkrétně by se mělo změnit?

Odpověď konkretizuje 22 respondentů.

10 respondentů klade důraz na nábor a vzdělávání nových členů.

12 odpovědí je orientováno na organizační změny a kritiku vedení:

„Lepší organizace záchranných akcí“

„Mělo by se přesně rozhodnout, co spadá do kompetence centrálního vedení a za co by 

měly rozhodovat jednotlivé záchranné týmy. Myslím si, že požadavky na výcvik a 

oficiální podobu organizace by měli být kontrolovány ústředím. Financování a výdaje 

naopak jednotlivými týmy.“

„Pracovat s více lidmi. Po ukončení základního tréninku lépe organizovat další 

vzdělávání a činnost.“

„Zvyšovat povědomí společnosti o naší práci, myslí si, že je to jen zábava v horách 

s velkými auty a uvědomí si, co opravdu děláme, až když potřebují pomoci.“

„Více informací o tom, co dělají další týmy“

„Hlavní vedení potřebuje do svého týmu někoho, kdo rozumí, co obnáší záchranářství 

na moři a jaký typ lodi je potřeba pro plavbu v rozbouřených vodách.“

„Snažit se získat více „sociálně otevřených lidí“, aby pracovali v organizacích, jako je 

Landsbjorg.“

„Nábor na školách, kredity za činnost v organizaci.“

„Potřebujeme více záchranářů v málo osídlených částech země (severovýchod)“

„Měli by nám poskytovat kvalitní oblečení na záchranářské akce -  je drahé.“ -  2x 

„Více uznání a děkovných diplomů“
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25. Jaké jsou výhody a nevýhody toho, že je ICE-SAR -  hlavní výkonná 

jednotka civilní ochrany v zemi -  nestátní neziskovou dobrovolnickou organizací?

24 respondentů zmiňuje především nevýhody

18 výhody

14 vyváženě výhody i nevýhody.

5 odpovědělo bez uvedení konktrétních argumentů je to v pořádku

4 není to v pořádku

2 jiná stanoviska

5 neví

10 neodopvědělo 

Výhody:

14 respondentů uvádí množství lidí připravených pomoci a vyjádření občanské 

zodpovědnosti:

„Výhodou je například, že v celé zemi působí skupiny trénovaných dobrovolníků, 

spousta lidí připravených pomoci v případě nouze, asi 2%populace. Za touto skupinou 

je ještě větší skupina registrovaných členů, kteří platí roční členský poplatek a pomáhají 

jinak. Jedná se celkem o 18 000 lidí (ve skutečnosti 22 000).“

“Pokud bychom byli profesionální organizací a záchranářství by byla placená práce, 

nikdy by nás pravděpodobně nebylo tolik. To je výhoda."

„Výhodou je vyjádření občanské zodpovědnosti - nejlepší odměna je dobrý pocit ze 

záchrany lidského života.“

“Naše organizace je vybudována na lidech, kteří chtějí sloužit, ne na lidech, kterým 

bylo řečeno, aby sloužili. Výhodou je hlavně velmi dobře motivovaná skupina lidí.”

8 respondentů vidí v pozitivním světle ekonomickou stránku věci. Činnost organizace je 

levnější, než kdyby byla financována státem:

„Výhodou jsou nízké náklady a nejlepší lidé s nejlepšími vědomostmi a uspokojením 

z práce (na místo přemýšlení, kolik dostanou zaplaceno). Je to na členech, aby se 

rozhodli, jestli nechtějí dělat riskantní práci.“

„Je to výhodné. Lidé pomáhají lidem a nemáme problémy s tím, že bychom měli 

nedostatek lidí, kteří mohou vzít šichtu tak, jako například v nemocnici, nebo na 

hasičské stanici. Právě teď mě nenapadají žádné nevýhody.“

56



„Ano, myslím, že je to v pořádku, protože kdyby to bylo placené zaměstnání, nebylo by 

nás tolik a byli by to pouze lidi v nejlepší kondici, kteří dostanou zaplaceno. Tak, jak je 

to dnes, každý může něco dělat, něčím přispět, protože naší prací je mnohem více než 

zachraňování lidí. Děláme spoustu dalších věcí, které by nebyly, kdyby se jednalo o 

placené zaměstnání.“

7 respondentů považuje za výhodu nezávislost a dobrovolnost.

I respondent uvedl výhodu v profesní různorodosti dobrovolníků:

“ Máme k dispozici více expertů, než může profesionální služba poskytnout. 

Myslím tím, že v profesionálních službách jsou často profesionální hasiči a vojáci. Mezi 

dobrovolníky můžete mít inženýry, kteří pracují na plánování, nebo vyhodnocování. 

Jako záchranáře v zřícených budovách můžete mít profesionální zedníky, elektrikáře, 

instalatéry atd. Jako záchranáře v horách můžete mít zemědělce, horské průvodce atd.”

1 respondentka uvádí úctu k činnosti dobrovolníkům na Islandu:

“Lidé tady na Islandu mají velkou úctu k nám a k naší práci, to nám pomáhá v 

získávání peněz. Vybavení je drahé.”

1 respondent uvedl výhodu v tom, že nikdo nemusí být povinně na stanici 24 

hodin 7 dnů v týdnu. Organizace je svobodnější a ne podřízena státu.

Nevýhody:

19 ti respondentům vadí nedostatek financí a časová náročnost sbírání peněz. Např. : 

„Bylo by lepší, kdyby organizaci zaštítil stát, neboť pak by nebyly věčně 

problémy s nedostatkem peněz."

„Nevýhodou je, že celá organizace a shánění peněz jsou tak časově a energeticky 

náročné. Mohli bychom tento čas trávit efektivnějším způsobem, např.cvičením, přímou 

pomocí a studiem.“

„Myslím, že to není v pořádku. Největší nevýhodou by bylo, kdyby lidé ztratili 

důvěru v záchranáře dělajícího policistu. Vypadá to, jako by ministr spravedlnosti chtěl 

ušetřit peníze.“

II respondentů zmiňuje nedostatek času obecně:

„Omezené množství času. Musíme dělat kompromisy mezi časem stráveným 

s rodinou, v práci a dobrovolnou činností.“
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4 respondenti uvádějí potíže s náborem a udržením si stávajících členů:

„Je obtížné získat nové členy a udržet si je.“

2 respondenti vypovídají o nedostatečné profesionalitě:

“Nevýhodou jsou méně zkušení záchranáři -  neprofesionálové. Většina z nás dělá 

tuto práci 1 0 -1 5  dnů v roce, pokud do toho započítám aktivity zaměřené na sbírání 

peněz.”

“Hlavní nevýhodou je, že nejsme tak stabilní a organizovaní, jak by profesionální 

služba měla být, přesto, že dokážeme být velmi stabilní a organizovaní.”

2 respondenti vypovídají o nespolehlivosti a nedostatečném vzdělání dobrovolníků:

„Nevýhodou je, že není jisté, že dobrovolníci přijdou, když jsou povoláni do akce“ 

„Kvůli dobrovolnému charakteru činnosti nemůžeme od dobrovolníků požadovat 

aby byli dostatečně vzděláni a v dobré kondici.“

2 respondenti vypovídají a využívání dobrovolníků státem:

„Stát by se měl více angažovat. Často používá záchranáře místo policie jenom 

proto, že nám nemusí ptali, ale policii ano!“

„Nevýhodou je, že stát může zneužívat dobrovolníků na místo, aby zajistil 

dostatek státem placených složek národní ochrany“

Další negativa:

„Příliš mnoho centralizace.“

“Nevýhodou může být to, že je velmi těžké jít pomáhat někam při katastrofě, když 

vaše rodina není v bezpečí.” (důsledek decentralizace)

Další výroky:

“Toto stanovisko je chybné, my nejsme jednotkou civilní ochrany, my jsme 

dobrovolnická záchranářská jednotka. Naše aktivita ve válce je nulová.“

„Dobrovolníci JSOU civilní ochranou Islandu. Civilní ochrana, jako taková, je 

pouze kancelář, nemají žádné pracovní síly. Velmi dobře to funguje.“

Na podporu státu ve věci finanční podpory se vyjádřili 3 respondenti. Vesměs se 

vyjádřili následujícím způsobem:
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„Stát poskytuje podporu snížením cla na všechny importované dopravní 

prostředky. Místní zastupitelstva pomáhají týmům dary a často si neúčtují žádné daně 

z pronajatých prostor.“

Od jedné respondentky jsem na závěr dotazníku dostala následující informaci:

„Možná je dotazník určený pouze záchranářům Landsbjorgu. Landsbjorg však má 

také 40 ženských týmů, které pracují na preventivních opatřeních a podpoře 

záchranných týmů. Většina z nás se setkává každý měsíc během zimy a pracujeme na 

různých věcech, jako například sbírání peněz, vzdělávání lidí v oblasti prevence atd. 

Naše organizace v Reykjaviku byla založena v roce 1930 a stále sílí. Máme vlastní 

webové stránky (omlouvám se, pouze v islandštině).“

Psychologická pomoc:

Neuspokojily mě plně odpovědi na zvládání náročných situací během záchranných 

operací. Byly velmi stručné. Položila jsem proto dvěma vedoucím záchranných týmů 

doplňující otázky k poskytování psychologické podpory členům týmu. Dostala jsem 1 

volnou odpověď:

„Měli jsme v našem týmu tým 3 pracovníků, kteří poskytovali psychologickou 

pomoc. V současné době jsem jediný. Nejsem si jistý, zda existují zákony, či pravidla 

pro Landsbjorg o poskytování psychologické podpory dobrovolníkům, ALE vždy jsme 

byli schopní získat profesionální pomoc z nemocnice, od Červeného kříže, či 

neprofesionální pomoc v rámci týmu. Nikdy pro nás nebyl problém získat pomoc ať už 

individuální, nebo v podobě skupinového sezení. Jedná se jen o telefonát. Je to 

jednoduché.

Můžeme o pomoc sami požádat a neboje nám poskytována, když se dostaneme do 

náročných operací. Defusing je využíván běžně po každé operaci od jednoduché 

asistence, přes hledání až po náročné záchranné akce. Vždy se nám lépe pracuje, když 

překonáme každou věc ještě než se dostaneme zpátky domů a k naší běžné práci.

Ve zkratce: psychologickou podporuje pro nás snadné získat, ať už profesionální 

nebo ne. Defusing a další setkání týmu sloužící k vyrovnání se s každou operací jsou 

nepsaným zákonem, neboť dokonce vedou k lepším výkonům týmu při další operaci.“
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4.2. Závěry z dotazníkového šetření

Na dotazník rozeslaný 4000 dobrovolníků jsem obdržela pouze 82 odpovědí. 

Nejedná se o reprezentativní vzorek. Závěry jsou pouze sondou do vnitřního života 

organizace a podnětem k hlubšímu a rozsáhlejšímu výzkumu.

V dotazníkovém šetření jsem použila otevřené otázky. Odpovědi, které jsem 

získala, jsou natolik kompaktní, že se jim nedá upřít výpovědní hodnota. Výpovědi se 

opakovaly a daly se lehce roztřídit do kategorií, které jsou uvedeny v předchozí 

kapitole.

ICE-SAR nevede statistiky o procentuálním zastoupení mužů a žen mezi 

záchranáři a členy organizace. A vzhledem k nízkému počtu odpovědí na dotazník 

nemohu vyvodit relevantní závěr.

Dobrovolníci do organizace vstupují nejčastěji ve věku 17 ti let a dříve (2/3 

respondentů). Výstup odpovídá skutečnosti, že nábory do organizace jsou pořádány 

především na středních školách mezi mladistvími.

Nejvíce odpovědí (33) jsem získala od nejmladších členů organizace, kteří 

vstoupili do ICE -  SAR po roce 2000. Tito dobrovolníci se vyznačují vysokým 

nadšením, mají méně zkušeností se záchrannými akcemi a méně odborných specializací. 

Uvádějí nejčastěji současnou oficiální délku základního školení pro záchranáře (18 

měsíců). Dávání a braní mezi organizací a jejich osobou považují za vyvážené, nebo 

zmiňují, že od organizace dostávají více. Neuvažují o odchodu z organizace. Výjimečně 

se vyskytla kladná odpověď a to z důvodu nedostatku času. Hlavní motivací k činnosti 

je pro ně přátelství mezi členy, smysluplnost práce a sportovní aktivity v přírodě. I 

velmi mladí členové organizace se setkávají s mimořádně náročnými situacemi, jako 

vyprošťování mrtvých těl, smrt, či zranění blízkého člověka při cvičeních a záchranných 

akcích apod. Tyto situace se jim podařilo překonat s pomocí týmu, přátel a díky 

osobnímu přístupu. Jak uvedla jedna z respondentek, jsou i tací, kteří zátěž nevydrželi a 

odešli. Nej mladší respondenti se většinou nedokázali vyjádřit k potřebným zlepšením 

v organizaci a jejich odpovědi jsou vesměs stručnější, než v případě starších a 

zkušenějších kolegů.

Dobrovolníci začínající působit v Landsbjorgu před rokem 2000 mají častěji více 

specializací a střízlivější pohled na fungování organizace. Téměř všichni respondenti,
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kteří „dávají organizaci více, než od ní dostávají“ se rekrutují ze záchranářů působících 

v organizaci už před rokem 2000. Mezi zkušenějšími členy týmů ICE -SAR se častěji 

projevuje nespokojenost s politickým uspořádáním organizace a s ústředím. 3 lidé, kteří 

otevřeně uvedli, že se s traumatickou zkušeností nikdy nevyrovnali patří do této 

kategorie. Respondenti působící v organizaci delší dobu se dají rozdělit na tři 

podkategorie: mimořádně angažovaní záchranáři, vedoucí týmů s četnými 

specializacemi; řadoví záchranáři, jejichž odpovědi se příliš neliší od nejmladších členů 

týmů; záchranáři podílející se na činnosti organizace spíše pasivněji. Do poslední 

kategorie spadají členové, kteří se záchranných akcí účastní zřídka a jsou i zřídka 

povoláváni, v současnosti se školí minimálně, či vůbec a jejich základní školení je 

podstatně kratší než oficiálně stanovená délka. Sjednocení délky základního vzdělání je 

pravděpodobně záležitost mladší 10ti let.

Mezi klady nestátního, neziskového dobrovolnického charakteru ICE-SAR patří 

dle respondentů jednoznačně nezávislost, nadšení, profesní různorodost a velké 

množství záchranářů. Dobrovolníci naopak státu vytýkají tendenci „ušetřit“ na práci 

záchranářů a jsou nespokojení s náročností shánění finančních prostředků nezbytných 

pro činnosti organizace. Ekonomické aktivity je stojí příliš mnoho času a energie, které 

by bylo vhodnější investovat do výcviku a přípravy k záchranným akcím a na nábor 

nových členů.

Výpovědi respondentů se vyznačují otevřeností a upřímností ve vyjádření 

osobního názoru. Existence, uspořádání a činnost ICE-SAR vypovídá o mimořádné 

osobní angažovanosti Islanďanů a jejich vědomí osobní zodpovědnosti za bezpečí celé 

komunity. I když se organizace nevyznačuje striktními pravidly a regulemi, platí v ní 

vnitřní nepsané „zákony“ uplatňované na základě předchozí zkušenosti. Do činnosti 

Landsbjorgu se promítá severský pragmatismus společně s islandskou 

svobodomyslností a nechutí k zbytečnému „papírování“ a byrokracii.
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5. Preventivní opatření

Při konzultaci s Gudny Bjork Eydal (která přednáší krizový management na 

katedře sociální práce University of Iceland) na začátku prosince 2006 jsem byla 

upozorněna na téma připravenosti Islanďanů na náhlé propuknutí přírodní 

katastrofy/neštěstí. Poblíž hlavního města je vysoce geologicky aktivní poloostrov 

Reykjanes. Reykjavik znamená v překladu kouřící, či dýmící město -  je položen na 

vřídlech horkých pramenů a když byl před více než 1000 lety objeven norskými 

mořeplavci, byla celá oblast zahalená v dýmu. Tak vznikl jeho název.91 Město se 

nachází v bezprostřední blízkosti pásu střetu tektonických desek amerického a 

evropského kontitentu (jež se o sebe neustále třou). Jendá se o oblast, kde existuje 

zvýšené riziko zemětřesení a vulkanické činnosti92 a je v budoucnu islandskou 

meteorologickou stanicí (IMO) předpovídáno.

Eydal mě upozornila, že Islanďani osobně příliš nedbají na doporučovaná 

preventivní opatření. Ukázala mi, že ani na univerzitě v kabinetech profesorů nejsou 

připevněny ke zdi těžké regály a knihovny - její kancelář nebyla výjimkou. Jak později 

vyplynulo z ankety (viz.níže) Islanďani se spoléhají v případě neštěstí na pevnou 

konstrukci domů, která podléhá přísným směrnicím. Naprostá většina domů je 

postavena během 2. poloviny 20 století93 -  z minulosti se nedochovalo téměř nic. Pár 

budov z minulého století je k vidění ve skanzenu a v centru Reykjaviku. Nejstarší dům 

v zemi pochází z konce 18 století.94

5.1. Anketa v ulicích hlavního města

Na základě konzultace s Eydal jsem se rozhodla zrealizovat v ulicích Reykjaviku 

anketu. Cílem bylo zjistit, nakolik je obyvatelstvo hlavního města připraveno na náhlé 

propuknutí zemětřesení, které je v lokalitě reálnou hrozbou. Vzhledem k tomu, že 

kolem osídlených částí Reykjaviku nejsou žádné prudké v zimě zasněžené kopce, 

nezkoumala jsem znalost preventivních opatření pro případ laviny. Nezabývala jsem se

91 Terry Adrian Gunnellrpřednáška z října 2006,kurz:Folk tales,folk believes and folk culture in Iceland, 
University o f  Iceland.
92 http://www.sciencens0ciety.c0m/c0ntent/view/l6/3 1/
93 http://www.sciencens0ciety.c0m/c0ntent/view/l 6/31/
94 http://www.thjodminjasafh.is/english
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ani sopečnou činností. Rozhodla jsem se položit obyvatelům města několik otázek, 

jejichž zodpovězení nezabere příliš mnoho času. Oslovovala jsem náhodně vybrané 

chodce v ulicích, v parku, v knihovně, na ministerstvu, na univerzitě, v obchodech, 

divadle, na veřejné p láži.... Během června a července roku 2007 jsem oslovila celkem 

60 lidí. přičemž jsem brala zřetel na to, abych oslovila stejný počet mužů a žen a 

neopomněla žádnou věkovou kategorii. Obyvatelům města jsem pokládala následující 

otevřené otázky:

1) Víte, jak se chránit, když náhle nastane zemětřesení?

2) Co byste dělal/a?

3) Jak jste se dozvěděl/a o těchto opatřeních?

4) Víte, jaká preventivní opatření můžete učinit ve vlastní domácnosti?

5) Řídíte se jimi?

Odpovědi jsem získala od 49 respondentů, z toho bylo 25 žen a 24 mužů. Ve věku 

od 14 do 62 let.

V kategorii 14-21 let věku odpovídalo 13 respondentů

V kategorii 22 -  301et věku: 14

3 1 -4 0 : 6

4 1 -5 0 : 8

5 1 -6 2 : 8

Na 1. otázku: „Víte, jak se chránit, když náhle nastane zemětřesení?“ odpovědělo 

ze 49 respondentů 10 Ne (z toho 6 žen a 4 muži). Při položení druhé otázky se však 

ukázalo, že 7 z těch, kteří prohlásili, že neví, by dokázalo postupovat v souladu 

s preventivními doporučeními CPD. Pouze 3 opravdu nevěděli, či nechtěli říct. Naopak

3 respondenti odpověděli na první otázku ano, ale na konkrétní opatření odpovídali 

kusým a neurčitým způsobem.

Na Následující otázky odpovídali dotazovaní většinou více možnostmi.

2. „Co by jste konkrétně dělal/a?“

Šel/šla bych ven daleko od budov a nebezpečí padajících předmětů: 38

šel/šla bych daleko od skal a kamenů: 2

Zůstal/a bych uvnitř v budově - jsem tam v bezpečí:6
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Šla/šel bych do přístavu (pokud země nebezpečná, záchrana na moři):l 

Šel/šla bych na kopec :1 

Neřídil/a bych: 1

Pokud bych řídil/a auto, pokračoval/a bych v řízení: 1 

Nepoužíval/a bych výtah: 1

Poslouchal/a bych státní rádio 1, kde bych dostal/a pokyny, jak postupovat:7

V případě, že bych byl/a uvnitř v budově:

Skrčil/a bych se mezi futra dveří:21 

Schoval/a bych se pod stůl:22

Sedl/a bych si na podlahu u nosné zdi domu: 9 

Bezpečná pozici: skrčit se, zakrýt se, držet se: 4 

Zvolil/a bych pozici daleko od okna, ochrana před sklem: 8

V bezpečné vzdálenosti od možných padajících předmětů: 5 

Nevím: 3

3. „Jak jste se dozvěděl/a o těchto opatřeních?“

Osobní zkušenost se zemětřesením:7 

Informace v telefonním seznamu: 10 

Rozhovor s manželem záchranářem: 1 

TV americké filmy:9 

Dokumentární filmy:6 

Rádio:2 

Rodiče: 10

Škola :12 (1 vyrůstala v USA -  v dotazníku si vedla velmi dobře -  zodpověděla 

všechny otázky, jak podle technické příručky)

Četba knih:3 

Četba novin:2

Televizní zpravodajství v důsledku zemětřesení v červnu 2000:1 

Logická úvaha: 5

Byl/a jsem informován/a, ale nepamatuji si přesně kde: 2 

Nebyl/a jsem informován/a: 9 (týká se převážně mladších a nejmladších 

dotázaných)
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4. „Víte, jaká opatření můžete učinit ve vlastní domácnosti?“

Mít doma lékárničku: 7

Mít doma svítilnu:4

Mít doma zásoby vody:l

Žádné sklo na poličkách nízko nad zemí:6

Obrazy na háčcích, ne pouze na hřebíku: 7

Poličky a skříňky připevněné ke zdi, aby nemohly spadnout: 19

Žádné předměty nad postelí, které by mohly spadnout: 16

Postel dále od okna: 4

Odstranil/a bych předměty ze zdí na základě nouzového varování: 4 

Dal bych stůl dále ode zdi: 1

Domy mají odolnou konstrukci, jsou bezpečné -  železobeton. Přísná kontrola ze 

strany úřadů. Nelze obejít: 17 

Nevím: 12

Bezpečnostních opatření dbá z dotázaných 15 respondentů, 4 by dbali v případě 

ohlášení hrozby ve sdělovacích prostředcích. Hrozbu nepociťuje 24 dotázaných a proto 

na bezpečnostní opatření nedbá, 6 dotázaných nedbá opatření, neboť spoléhají na to, že 

je ochrání konstrukce domu.

5.2. Vyhodnocení ankety

Výsledky ankety potvrzují závěry Bemhardsdottir a Svedin, že veřejnost 

nepociťuje nebezpečí přírodní katastrofy. Asi polovina dotázaných přímo během 

rozhovoru uvedla, že se zemětřesení neobávají a ani nevěří, že by je  během života 

mohlo v Reykjaviku postihnout. Respondenti, kteří přímo zemětřesení zažili vesměs 

uvedli, že na bezpečnostní opatření dbají.

Dle věku se liší zdroj informací o preventivních opatřeních. 1. Věková kategorie 

do 21 let uváděla nej častěji jako hlavní zdroj televizi, především americké filmy. Starší 

generace uváděly převážně telefonní seznam, dokumentární filmy a školu.

Zásadní nedostatek vidím v informování dětí na školách a rodiči, neboť 

nejmladší dotázaní (14 let) měli úměrně k věku nejméně informací. Nelze se spoléhat na 

to, že budou v nouzové situaci právě „pod ochranou“ dospělé osoby. Celkově uvedla 

školu, jako zdroj informací o preventivních opatřeních pouze čtvrtina respondentů.
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V zemi, kde je riziko přírodního neštěstí tak vysoké, jako na Islandu by mělo být 

ve veřejném zájmu začít vzdělávat děti v oblasti prevence co nejdříve.

Odpovědi byly kompletní, jen v několika případech (cca 5ti). Převážná většina 

respondentů však věděla alespoň základní pokyny k vlastní záchraně v případě neštěstí. 

Objevilo se několik odpovědí, které se neshodovali s všeobecnými doporučeními jako: 

odsunul bych stůl dál ode zdi (proč?), sedla bych si doprostřed místnosti, nebo 

vybudoval bych bezpečný dům na dlouhých kůlech (pravděpodobně vtip).

5.3. Preventivní opatření doporučená veřejnosti

O tom, jak se chránit v případě náhlého propuknutí živelné pohromy může 

islandská veřejnost získat informace na webových stránkách státní civilní ochrany, 

v telefonním seznamu, v radiu, televizních pořadech, či v brožurách a letácích 

vydávaných NCIP, ICR a ICE -  SAR. Některé základní školy dle výsledků ankety i 

slov Agusta Gunnara z kanceláře NCIP poskytují dětem informace o ochraně před 

přírodní katastrofou. Státem garantovaná povinnost děti v této oblasti systematicky 

vzdělávat však neexistuje. Lekce civilní ochrany jsou zařazovány nahodile, dle uvážení 

pedagogů a na některých školách zcela chybí. Při poskytování informací je kladen důraz 

na osobní odpovědnost jedince a rodiny si potřebné vědomosti zajistit z veřejně 

dostupných zdrojů. Významnou roli hraje tradice a zkušenost se zvládáním přírodních 

katastrof v rámci rodiny. Rizikem je všeobecně prokázaná „krátká“ paměť na přírodní 

katastrofy vyskytující se v mnoha společnostech. Po několika desetiletích/generacích 

lidé na nebezpečí přírodní katastrofy většinou zapomínají a přestanou se na něj vnitřně 

připravovat. Událost je pak zpravidla zasáhne nepřipravené. Níže uvedená doporučení 

považuji za nezbytnou součást základního vzdělání a všeobecného povědomí 

obyvatelstva nejen na Islandu, ale i v ostatních zemích. Zdrojem jsou webové stránky 

státní civilní ochrany a příloha telefonního seznamu. 95

5.3.1. Zemětřesení

Veřejnosti se doporučuje se připravit na možné zemětřesení následujícím 

způsobem:

95 Telefonní seznam a www.almannavamir.is
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Upevnit těžké předměty/police/skříně ke zdi, nebo k zemi

Těžké objekty nenechávat položené vysoko na policích

Upevnit radiátory a topení

Zajistit obrazy, aby nemohly spadnout

Zalepit dveře od skříní

Možné padající předměty odstranit z dosahu postele 

Ujistit se, že stropy jsou dobře upevněny, přikrýt okna tak, aby se nemohly 

střepy rozletět po pokoji.

Postel by měla být dál od okna.

Podrobné hlášení v případě nouze probíhá na státním radiu (starší 

respondenti uvedli, že před několika lety probíhalo pravidelně každou neděli hlášení o 

preventivních opatřeních).

Pokud zemětřesení náhle propukne, je důležité následovat hlavní zásady: SKRČIT 

SE, PŘIKRÝT SE, DRŽET SE.

Kdo se při propuknutí velkého zemětřesení nachází uvnitř v místnosti se musí 

vyvarovat: Nábytku, který se může posouvat po místnosti, obzvláště v kuchyni, 

předmětům na policích a skříních, pohyblivých radiátorů, rozbitého skla, padajících 

částí budov. Před padajícími předměty se doporučuje chránit následujícím způsobem:

Skrčit se do rámu otevřených dveří, přikrýt rukou hlavu a držet se rámu. (příloha č.5) 

Skrčit se v rohu podpůrné zdi, přikrýt hlavu a vydržet v této pozici, (příloha č. 5)

Skrčit se pod stolem, přikrýt hlavu a držet se noh stolu, (příloha č. 5)

Rozhodně se nedoporučuje běhat bezcílně po místnosti, nebo v panice vyběhnout ven.

Pro ty, kdo se právě nacházejí venku se doporučuje: 

najít otevřený prostor bez budov a elektrického vedení a držet se v bezpečné vzdálenosti 

od všech vyšších konstrukcí, skrčit se a přikrýt hlavu přinejmenším vlastníma rukama, 

pokud není možné zůstat v otevřeném prostoru, vyhnout se padajícímu kamení a 

horským oblastem s prudkými svahy, v případě jízdy autem zastavit na bezpečném 

místě.

Po zemětřesení je důležité vždy nosit boty, nechat se ošetřit, podívat se, jestli je 

v okolí někdo zraněn a pokud ano volat SOS linku 112. Není-li možné volat, označit
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místo praporem, či jakýmkoliv jiným dobře viditelným kusem látky. Dále je vhodné 

vypnout v hlavním rozvaděči vodu, topení a elektriku obzvláště v případě, kdy je 

budova poškozená a zkontrolovat, zda někde nehoří oheň a vyhnout se používání 

otevřeného plamene. Budova se má opouštět pomalu a klidně. Mnoho zranění nastává 

právě po zemětřesení, kdy lidé chaoticky vybíhají ven z trosek. Auto je často první 

místo, které se dá vytopit a navíc má rádio. Nouzová přístřeší se zřizují ve školních 

budovách a státní rádio poskytne důležité pokyny. Nikdy se nedotýkat poškozených 

elektrických drátů.

5.2.2. Sopečná činnost

Může nastat i bez předchozího varování. Většinou však přichází po zemětřeseních 

rozpoznatelných na seismografu. Výbuch sopky představuje nebezpečí v podobě 

tekoucí žhavé lávy a spadu popela. Popel z jedné erupce může spadnout v celé zemi -  

záleží na počasí. Může obsahovat jedovaté plyny a materiál nebezpečný pro konzumaci 

-  ohrožení týkající se pasoucího se dobytka. Oblaka prachu omezují leteckou dopravu. 

Výbuch sopky pod ledovcem způsobuje záplavy.

Opatření pro veřejnost: V blízkosti sopečného výbuchu vždy noste helmu, vyhněte 

se oblastem spadu sopečného prachu -  může se vznítit a způsobit i naprostou tmu.

Pokud se dostanete do prašného oblaku, snažte se dostat ven nej kratší cestou a to kolmo 

proti směru větru. Noste masku proti prachu, nebo mokrý kus látky přes nos a ústa. 

Zůstávejte na místech, kde fouká vítr a nechoďte do níže položených oblastí, kde se 

mohou hromadit plyny. Plyny bývají smrtelně jedovaté, jsou bez zápachu a je obtížné je 

rozpoznat. Zavřete okna a zabraňte tak vniknutí prachu do domu.

5.2.3.Lavina

Islandská meteorologická stanice sleduje pravděpodobnost lavin v blízkosti 

osídlených oblastí. Pokud je nebezpečí laviny, je potřeba opustit ohroženou oblast 

v souladu s evakuačními předpisy. Není-li to možné, doporučuje se postupovat dle 

následujících pokynů: Zdržujte se venku jak nejméně to jde a nepřibližujte se k lavinové 

oblasti; zůstaňte v té části domu, která je nejdál od svahu; pevně zavřete a zabezpečte 

okna, okenice a dveře; nezůstávejte v suterénu, pokud není kompletně v podzemí a 

nemá betonovou střechu. Nacházíte -  li se v ohrožené oblasti, zůstávejte v telefoním
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kontaktu s někým mimo radiaci laviny. Pokud policejní velitel vydá evakuační rozkaz, 

musíte jej následovat. Výbory civilní ochrany otevřou nouzová centra a zajistí registraci 

všech přítomných. Ti musí sečkat, dokud nebezpečí nepomine.

Pokud Vás lavina zasáhne snažte se „plavat“ vzhůru se zdviženou hlavou, 

přikryjte si obličej, aby se Vám do úst a do nosu nedostal sníh a pohybujte se jak nevíce 

to jde. Vytvoříte kolem sebe prostor a budete moci lépe dýchat, až si lavina začne sedat. 

Zůstaňte v klidu a o pomoc začněte volat až ve chvíli, kdy uslyšíte zachránce. Vždy 

věřte tomu, že budete zachráněni. Zvýšíte tím pravděpodobnost být nalezení naživu!

5.2.4. Evakuační opatření

Zajistěte svůj dům a vezměte s sebou základní věci jako: léky, doklady a hodnotné 

věci. Zavřete okna a dveře, zastavte vodu, vypněte elektrické spotřebiče a světla 

s výjimkou světel u vstupních dveří. Oblečte se řádně dle povětrnostních podmínek. 

Odcházejte v souladu s poskytnutými instrukcemi a řízení věnujte zvýšenou opatrnost. 

Nabídněte místo ve svém voze těm, kteří jdou pěšky, Registrujte se v sběrném centru na 

konci vaší cesty . Pokud nemáte k dispozici vlastní dopravní prostředek, běžte do 

nejbližšího sběrného centra a vyčkejte na další pokyny.

Pokud se nemůžete dostat ven z budovy uvědomte nejbližší pohotovostí stanici, 

policii, hasiče, zdravotní středisko, nebo volejte linku 112. Pokud telefon nefunguje 

vyvěste z okna směřujícího k hlavní cestě kus látky, nebo vlajku.96

96 Originál viz příloha č.
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6. Lavinové nebezpečí

Představuje na Islandu ze všech pozemních přírodních neštěstí největší hrozbu.

Má na svědomí nejvíce lidských životů a vysoké škody na majetku. Za posledních 26 let 

způsobily laviny a sesuv půdy v zemi škody ve výši 3,8 bilionů IKR (10IKR=cca 4kč). 

Pokud jsou k tomu započítána ochranná opatření v podobě staveb a přesunu obydlí, 

jedná se o 6 bilionů IKR.97 V současnosti je meteorologicky prokazatelné, ve kterých 

oblastech existuje riziko lavinového nebezpečí. I když je v ohrožených zónách 

zakázáno stavět nová obydlí a průmyslové objekty, stále jsou některá taková místa 

obývána. Jedná se především o rybářské osady.

6.1. Historie lavin na Islandu

1. zmínka o lavině pochází z roku 1118a pojednává o ní Sturlunga Saga. Sighvatu 

Ulfsson, Snoriho švagr společně se čtyřmi muži, kteří jej provázeli, zahynuli pod 

lavinou. Historické prameny zmiňují celkem 680 úmrtí v důsledku lavin a předpokládá 

se, že se zdaleka nejedná a všechny případy. Obzvláště období před rokem 1600 není 

dostatečně zmapováno. Jen ve 20.století zemřelo pod lavinou 164 lidí. 107 z nich bylo 

zasaženo ve svých obydlích, vesnicích , či městech a 57 na cestách a mimo osídlené 

oblasti. Žádné jiné přírodní neštěstí nestálo tolik lidských životů, jako právě lavina. 

Výjimkou jsou neštěstí na moři, kterými se v práci nezabývám. V dřívějších dobách žili 

lidé roztroušení na malých farmách. Lavina tak většinou zasáhla jednu rodinu, či farmu. 

Obětí na životech začalo přibývat v souvislosti se vznikem vesnic a měst. Laviny, při 

nichž v minulosti nedocházelo ke zraněním, nebo poškození majetku nebyly 

zaznamenávány ani hlášeny. Lidé tak začali obývat ohrožené oblasti, aniž by si 

uvědomovali nebezpečí.98 24 lidí zahynulo v Seydisfjorduru v roce 1885, roku 1910 

neštěstí v Hnifsdaluru stálo 20 lidských životů. Zlom v zákonodárství a přípravě na 

lavinové nebezpečí ze strany státní správy přináší rok 1974, kdy pod sněhem zahynulo 

12 obyvatel městečka Neskauptsadur. Rok 1995 přináší dvě laviny a 34 smrtelných

97 Leah Tracy: Gis in Avalanche Hazadrd Management.Icelandic meteorological office 
http://www.uah.edu/student life/organizations/ASCE/AlumniNews/avalanche. PDF
98 http://www.avalanche.org/~moonstone/ISSW%2098/harald.htm
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obětí ve 2 vesnicích v severozápadních fjordech." Posledními dvěma kalamitami se 

budu v následujících kapitolách blíže zabývat. Přiblížím sled událostí, záchranné akce, 

důsledky, které měla lavina obyvatelstvo a následná opatření ze strany státu.

6. 2. Ochranná opatření

20. prosince 1974 postihla městečko Neskaupstadur sněhová kalamita. Ze svahů 

tyčících se přímo nad rybářskou osadou spadly dvě laviny. Zahynulo pod nimi 12 lidí. 

Oblast byla postižena stejným neštěstím již v roce 1885. Tehdy zasáhla lavina 2 farmy. 

O devět let později roku 1894 spadla lavina znova, ale všichni farmáři byli zachráněni. 

Během několika desítek let lidé na lavinové nebezpečí zapomněli.100 Rok 1974 však 

znamená zlom. Po katastrofě byla sepsána během let 1975 -  1976 ochranná opatření. 

Vypracoval je „lavinový výbor“, který vznikl roku 1975 v Neskaupstaduru.

Meteorologická stanice má být dle vypracovaného materiálu zodpovědnou za 

monitorování sněhových vrstev a zhodnocení rizika laviny. IMO dále podává varovná 

hlášení pro civilní obyvatelstvo a vydává potřebná preventivní opatření. Místní 

zastupitelstvo má zodpovídat za zaměstnání výzkumného pracovníka v souladu se 

směrnicemi meteorologické stanice. Výzkumný pracovník je pověřen kontrolovat 

sněhové podmínky, hromadění sněhu, sněhové vrstvy a stabilitu sněhu v oblasti. O 

svých zjištěních informuje meteorologickou stanici a ta vyhodnocuje možná rizika. 

Pokud je to nezbytné, vydává varovnou zprávu AVRIKU/národnímu policejnímu 

komisaři a ten iniciuje záchranné akce prostřednictvím zmocněnce civilní ochrany.101 

Mezi ochranná opatření ve zprávě dále patří:

1. V místech, kde hrozí lavinové nebezpečí by nikdy neměla být povolena 

stavba obytných ani pracovních budov. Mapy lavinového nebezpečí by měly být 

sestavovány dle pravidel platných v dalších zemích jako např. Švédsko a Norsko.

2. Iv  případě, že v ohrožené oblasti existují města a vesnice, výstavba nových 

budov by měla být přísně zakázána až do doby, než se vystaví ochrana.

99 Jon Gunnar Egilsson, Two Destructive Avalanches in Iceland. 
http://www.avalanche.org/~issw/96/art60.html
100 http://www.avalanche.org/~moonstoneASSW%2098/harald.htm
101 Tamtéž,s.5
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3. Stávající obyvatelé by měli být informováni o lavinovém nebezpečí i o
102opatřeních, která zastupitelstvo připravuje na jejich ochranu...

IMO od roku 1995 má, kromě monitorování a výzkumné činnosti, zodpovědnost 

za nařízení evakuace, vypracovává mapy rizik a radí při navrhování ochranných
• 103opatření v případě lavinového nebezpečí.

Problém však byl v tom, že nebyly jasně určeny zdroje, ze kterých by měl být 

výzkumnému (lavinovému) pracovníku hrazen plat. Výzkumníci byli v zemi pouze 3 a 

pracovali vesměs jako dobrovolníci, což se negativně promítlo do přípravné fázi i fázi 

ohrožení během lavin v lednu roku 1995. V současnosti je zaměstnáno Meteorologickou 

stanicí na plný úvazek 7 odborníků, kteří pracují v jedné, či několika ohrožených 

obcích104

Bemhardsdottir dělí ve svém výzkumu organizační plán na ochranu obyvatelstva 

v případě laviny na tři fáze:

1) přípravná fáze: opatření chránící lokalitu, kde je ohrožení lavinou 

pravděpodobné na základě meteorologických výzkumů

2) fáze ohrožení: stoupá riziko katastrofy (cyklony, tání sněhu), 

obyvatelstvo je varováno, popř. evakuováno.

3) Stav nouze: záchranné akce po pádu laviny105

V prosinci roku 1995 po katastrofách v oblasti západních fjordů -  Vestfirdir byl 

vydán lavinový zákon č.49, který byl 23.května roku 1997novelizován.106

Dle nového zákona zodpovídá za záležitosti spojené s lavinovým nebezpečím 

Ministerstvo životního prostředí. IMO se stává plně zodpovědnou za výzkum 

lavinového nebezpečí, vyhlášení poplachu, načasování evakuací a vytvoření map s jasně 

vyznačenými zónami lavinového nebezpečí.107

V souvislosti s rostoucím zájmem o výzkum lavinového nebezpečí se mění 

povědomí lidí. Objevují se zapomenuté informace o devíti lavinách v okolí Flateyri

v minulosti. Lidé se na laviny ve větší vzdálenosti od lidských obydlí rozvzpomínají a 

stále více o nich diskutují.

102 http://www.avalanche.org/~moonstone/ISSW%2098/harald.htm
103 http://www.avalanche.org/~moonstone/lSSW%2098/harald.htm
104 Magnús Mar Magnússon: Preparedness o f  the Icelandic Meteorological Office in response to potenciál 
avalanche danger. http://www.avalanche.org/~issw/96/art_10_.html
105 Ásthildur Elva BemhardsdóttinLeaming from Past Experiences:The 1995 Avalanches in 
Iceland. 1 st.ed, Crismart, Stockholm 2001.S.5
106 http://andvari.vedur.is/snjoflod/haettumat/log_49_1997_e.pdf
107 http://www.avalanche.org/~issw/96/art_10_.html
108 tamtéž
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7. Případové studie

Obě laviny, které popíši v případových studiích se odehrály v roce 1995 na 

poloostrově Vestfirdir (západní fjordy) na severozápadě Islandu. Se zbytkem země jsou 

Západní fjordy propojeny 7 kilometrů širokým „krkem“. Ráz krajiny je hornatý, pobřeží 

je tvořeno četnými fjordy a lemováno prudkými svahy. Obyvatelstvo se živí především 

rybolovem. Vestfirdir jsou považovány za nejodlehlejší a nejhůře dostupnou část 

Islandu hned po vnitrozemí, které sestává z lávových polí, ledovců a vulkánů. Celkový 

počet obyvatel poloostrova je 7380. Hlavním městem je Isafjordur čítající 3000 

obyvatel.109

7.1.Sudavik

je rybářská vesnice na západním pobřeží Áltarfjorduru vzdálená 20 km o 

Isafjorduru. V roce 1994 žilo v Sudaviku 227 obyvatel.110

15. ledna 1995 propukla sněhová bouře. Silný vítr vál ze severu a severozápadu. 

Dle statistik meteorologické stanice podobná situace nenastala za posledních 40 let.

Sníh se extremně rychle nakupil na svahu tyčícím se přímo nad Sudavikem.111 První 

lavina spadla ló.ledna 1995 na jiném místě, než bylo předpokládáno. O pár hodin 

později následovala druhá lavina. Zasáhla domy, které byly již evakuovány. Třetí lavina 

z hory Tradargil zasáhla dále do města než lavina druhá. 112Celkem bylo zničeno 16 

domů. 47 obyvatel města zůstalo pod sněhem, 19ti se podařilo vyprostit, 14 bylo 

zachráněno a 14 zahynulo. Záchranné akce trvaly 36 hodin.

Na sledu událostí popíši na následujících stránkách postup záchranných složek 

v akci.

7.1.1. Sled událostí 

neděle 15.1.1995

109 http://en.wikipedia.org/wiki/Vestfir%C3%B0ir
110 http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%BA%C3%B0av%C3%ADk
111 Leaming from the past:s.7
112 Svanbjorg Helga Harelsdottir, The Effect o f  avalnche accidents on the recorded avalanche history nad 
the avalache wirk in Iceland, http://www.avalanche.org/~moonstone/ISSW%2098/harald.htm
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17.30 úřad pro zkoumání výskytu lavin (AOD) při Meteorologické stanici 

informuje vedení AVRIKu, že v Západních fjordech je vysoké riziko laviny.

19.10 vedení AOD kontaktuje místního policejního komisaře. Komisař 

bezprostřední nebezpečí zatím nevnímá. AOD informuje hlídku AVRIKu o rozhovoru 

s policejním komisařem.

20.35 hlídka AVRKu se spojuje s policejním komisařem v Isafjorduru, aby 

potvrdil komunikaci s výzkumníkem sněhových podmínek.

24.00 Policejní komisař v Isafjorduru je  opětovně informován výzkumníkem 

sněhových podmínek v Sudavíku o vysokém riziku laviny v Sudaviku

Pondělí 16.1.1995

2.25 hlava AOD kontaktuje AVRIK, aby vyjádřila zvyšující se lavinové nebezpečí 

v Sudaviku pod kopcem Tradargil.

2.30 po konzultaci se starostkou Sudaviku rozhodl policejní komisař evakuovat 

domy nacházející se v rizikové oblasti pod horou Tradargil. V tuto chvíli nemají 

rozhodující orgány důvod předpokládat, že lavina spadne mimo předpokládanou 

ohroženou oblast.

Hlava AOD předává kontrolu nad situací AVRIKu a AVRIK kontaktuje 

předsedkyni výboru civilní ochrany (CDC) v Sudaviku, která je zároveň starostkou 

města. Nabízí jí pomoc v podobě zřízení nouzového řídícího centra. 

Předsedkyně/starostka zatím necítí potřebu přímé asistence. Zahajuje však okamžitě 

evakuační akce. Bezprostředně po jejich ukončení v

6.17 spadla lavina a srazila hodiny na poště se zdi. Při pádu na zem z hodin 

vypadly baterky. Předpokládá se, že ukazovaly přesný čas laviny.

6.25 1 z obyvatelů Sudaviku volá starostce a oznamuje jí, co se právě přihodilo.

6.29 Starostka volá policii v Isafjorduru. Žádá o okamžité vyslání záchranářů a

lékařských týmů. Policie kontaktuje záchranáře v Isafjorduru a v Hnifsdaluru. Zádá je, 

aby se dostavili na policejní stanici. Okresní nemocnice v Isafjorduru je kontaktována a 

požádána o poslání lékařů a sester do Sudaviku.

6.38 se začíná organizovat vypravení lodí do Sudavíku, ale povětrnostní podmínky 

jsou nepříznivé i pro plavbu těch nej větších lodí.

6:41 hlídce AVRIKu se daří telefonicky spojit se starostkou a získat přesné 

informace o situaci. Po té hlídka posílá nouzové volání všem zaměstnancům AVRIKu

6:47 je otevřeno nouzové operační centrum AVRIKu v Reykjaviku
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7:15 informován Předseda národního výboru civilní ochrany, který se právě 

nachází v Londýně.

7:20 -  7:23 ministr spravedlnosti a předseda vlády jsou spraveni o situaci i 

učiněných opatřeních.

Zároveň jsou kontaktovány lodě pobřežních hlídek na východě země a 

v Reykjaviku. Předpověď počasí vylučuje možnost letecké dopravy do postižené 

oblasti. Je zjišťováno, které záchranné týmy ze Západních fjordů a severního regionu 

mohou poslat své jednotky na pomoc postižené oblasti. Rybářské lodi se vypravují 

sesbírat posily z jihu Vestfirdir.

8:08 vedení Landsbjorgu je povoláno k poradě do národní oznamovací kanceláře.

8:30 okresní policejní komisař se setkává s výborem civilní ochrany v Isafjorduru. 

Je jmenován řídící pracovník pro záchranné akce v terénu. Společně s ním jsou povoláni 

3 lékaři, 2 zdravotní sestry a tým záchranářů se psi trénovanými pro hledání lidí 

v lavině. Celkem 52 lidí a 3 psi jsou naloděni na loď Fagranes.

8:50 Fagranes opouští Isafjordur. Regionální rádio oznamuje potřebu 

dobrovolníků ochotých zapojit se do záchranných akcí a řada lidí nabízí svoji pomoc.

9:00 AVRIK kontaktuje prezidenta státního ředitelství záchranných týmů (NDRT) 

a pověřuje jej sestavením záchranného týmu a jeho vysláním do West Fjords.

9:10 NDRT je pověřeno sestavením a vysláním záchranných týmů z Reykjaviku

9:40 AVRIK kontaktuje lékaře v Bolungarviku, aby zajistili pomoc obětem laviny. 

Po konzultaci s vrchní sestrou městské nemocnice v Reykjaviku je rozhodnuto, že 

psychiatrická sestra bude poslána co nejdříve, aby vedla tým pomáhající obětem v šoku 

a lidem trpícím akutní posttraumatickou reakcí.

9:42 loď Fagranes připlouvá do Sudaviku a jsou zahájeny záchranné akce.

10:00 výbor civilní ochrany se setkává v nouzovém operačním centru Avriku.

Jsou učiněna rozhodnutí ve věci medií a jejich supervize při podávání zpravodajství, 

aby se zabránilo uveřejňování zavádějících informací.

V Reykjaviku je na lodi Tyr shromážděna posádka k záchranným operacím, 

lékařským službám a poskytování krizové intervence.

Je otevřeno informační centrum pro příbuzné a přátele obyvatel Sudaviku, kde je 

poskytována emocionální podpora a psychologická pomoc v krizi.

10:15 řídící terénní pracovník v Sudaviku žádá o posily CDC v Isafjorduru.

10:30 z Isafjorduru je vypravena další loď Stefnir s posilami 

10:50 AVRIK rozhodl poslat loď Tyr se záchranáři ve 14:00
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11:21 Hlava hasičských sborů v Reykjaviku nabízí AVRIKu svoji pomoc. Po 

konzultaci s ředitelem Hasičského sboru v Isafjorduru je rozhodnuto vyslat 2 týmy po 

deseti lidech. Jeden tým je specializován na převoz raněných a druhý tým na záchranné 

akce. První tým má odplout na lodi Tyr a druhý při nejbližší možné příležitosti.

11:30 3 lékaři a 2 sestry jsou vyslány z městské nemocnice v Reykjaviku 

13:10 v Reykjaviku je shromážděno celkem 301 záchranářů a lékařů. Je vydáno 

rozhodnutí o vyslání 2. lodi Engey z Reykjaviku do Isafjorduru s týmem z IRC.

13:30 Loď Stefnir z Isafjorduru přiváží do Sudaviku policejního důstojníka a 

řídícího terénního pracovníka spolu se 72 dobrovolníky, kteří se přihlásili na základě 

vysílání v radiu. Mají za úkol vystřídat dosud zapojené záchranáře. Přijíždí i hlava 

městského zastupitelstva v Isafjorduru na pomoc starostce.

Loď Stefnir se plaví zpátky do Isafjorduru s 13ti rodinami (34 lidí). Je věnována 

zvláštní péče tomu, aby rodiny nebyly rozděleny. Všichni jsou dopraveni do nemocnice 

v Isafjorduru a jsou pod lékařským dohledem.

14:10 Fagranes opouští Sudavik se zraněnými, lékařským týmem a dalšími 

obyvateli vesnice. Celkem je na palubě 94 lidí.

14:20 AVRIK rozhoduje po konzultaci s místním policejním komisařem, že 

nouzové operační centrum IRC v Reykjaviku bude informovat o zemřelých jejich 

příbuzné a známé v Reykjaviku a utěšovat je.

14:40 Loď Tyr opouští Reykjavik se zpožděním. Důvodem bylo shromažďování 

a nakládání co nejvíce záchranářského vybavení.

20:35 v mrazírně Frosty, kde do této chvíle sídlilo řídící centrum místního 

výboru civilní ochrany dochází k výpadku proudu kvůli 2. lavině. Řídící centrum je tedy 

přemístěno na loď Fagranes, odkud je možné být ve spojem s CDC v Isafjorduru 

prostřednictvím GMS a hlásit postup záchranných akcí.

Úterý 17.1.2005 

14:20 Loď Tyr připlouvá do Sudaviku, ale nemůže přistát.

15:10 1. Tým z Tyru je  dopraven na břeh ve člunu. Postupně jej následuje zbytek 

posádky.

17:05 řídící terénní pracovník nechává záchranné týmy shromážděné na palubě 

lodi Engey v Reykjaviku čekat na další pokyny.

18:00 jeden člověk stále chybí. Dosud nalezení lidé poskytují vodítko, kde by se 

poslední oběť mohla nacházet.

19:25 nalezena poslední oběť, bohužel již po smrti.
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Stále zun sněhová bouře a dle předpovědí bude pokračovat další dva dny.

Čtvrtek 19.1.

AVRIK posílá do Sudavíku 2 inženýry. Mají za úkol organizaci ochrany majetku 

a osobních věcí obyvatel města. Po prohlédnutí oblasti vydávají rozhodnutí, aby oblast 

hlídala skupina čtyřiceti lidí. Hasičská brigáda je pověřena ochranou osobního majetku.

V pátek 20.1.záchranné týmy a speciální síly hasičů z Reykajviku začínají čistit 

oblast.

V neděli 22.1. dvě malé laviny spadly na okraji severní části Sudaviku. Hasičské 

sbory z Reykjaviku a obyvatelé vesnice se začínají obávat hromadění sněhu nad vesnicí 

a další laviny. Proto je učiněno rozhodnutí, aby evakuovaní obyvatelé vesnice zůstali

v Isafjorduru o den déle.

V pondělí 23.1. ráno je opuštěna mrazírna Frosti. Lidé přemístění ze Sudaviku se 

vracejí hledat svoje osobní věci za asistence záchranářů. Obyvatelé Sudaviku diskutují 

požadavek vyklizení oblasti s podporou starostky. Řídící pracovník hasičského sboru

z Reykjaviku však nesouhlasí se zastavením čistících operací. Šéf policie v Isaíjorduru 

podporuje jeho rozhodnutí. Odpoledne je prohlášeno ukončení nouzového stavu a 

místní zastupitelstvo v Sudaviku přejímá zpět vedení nad oblastí.

7.1.2. dozvuky katastrofy

Po neštěstí byli obyvatelé města v šoku a nechápali, proč nebyli včas varováni. 

Představenstvo CDC v Sudaviku se nemohlo shodnout na tom, jaké informace byly 

poskytnuty během přípravné fáze, což znesnadňuje reflexi událostí a opatření.

Když AVRIK ukončil svoji účast na vyklizení oblasti a zajistil bezpečí majetku, 

byl komunitou ustanoven výkonný zmocněnec pověřený kontrolou průběhu úklidu a 

čistících akcí. Starostka odstoupila ze zdravotních důvodů a dočasně byl zaměstnán 

nový starosta k řízení rekonstrukce vesnice. Velké buldozery a sněžné pluhy začaly 

odklízet sníh. Obyvatelé města souhlasící s vyklizením později vypovídali, že v té době 

nebyli emocionálně připraveni k tak závažnému rozhodnutí. Předměty s osobní 

hodnotou např. fotografie milovaných, kteří zahynuli při katastrofě, se válely na 

hromadě sněhu a odpadků a byly vláčeny buldozery a sněžnými pluhy.

Právě přípravná a závěrečná vyklízecí fáze byly považovány za mimořádně 

náročné a ne zcela zvládnuté.

Lidé bez střechy nad hlavou byli dočasně ubytováni v mobilních chatkách. Brzy 

se rozpoutala debata, zda postavit obydlí na původním místě v Sudaviku. Předpokládalo
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se, že by výstavba vesnice na původním místě posílila komunitu. Kritikové návrhu 

soudili, že by rozhodnutí nutilo původní obyvatele ve vesnici zůstat, i kdyby to vůbec 

nechtěli.

7.1.3. Nedostatky v organizaci civilní ochrany:

Přípravná fáze: Role a kompetence výzkumného pracovníka byly nedostatečně 

definované. V době, kdy spadly laviny byl výzkumný pracovník financován částečně 

IMO a částečně místním zastupitelstvem.113

Varování a evakuace obyvatelstva: Ve vesnících s méně než 2000 obyvateli 

neexistuje alarm, nouzová situace je oznamována v radiu a nebo amplionem a obyvatele 

informuje posel dům od domu. V případě Sudaviku se o informování obyvatel postarala 

starostka osobně a dohlédla na to, aby jediný sněžný pluh ve vesnici odklízel ve vánici 

evakuovaným lidem cestu.

Nedostatečné technické vybavení: V Sudaviku byl pouze jeden sněžný pluh. 

Starostka musela rozhodnout, zda jej využít k evakuaci obyvatel, nebo k zprůchodnění 

cesty do nouzového operačního centra, aby se členové místního výboru civilní ochrany 

mohli setkat k poradě. Vzhledem k evakuačnímu plánu bylo technické vybavení vesnice 

nedostatečné.

Zmapování terénu, výstavba obytných a administrativních budov v rizikové 

zóně: Lavina zavalila i administrativní budovu, která slouží, jako nouzové operační a 

evakuační centrum.

Systém pomoci je decentralizovaný. Lokální jednotky však často používají 

vybavení z centrálních zdrojů, čije  sdílejí s týmy z dalších částí země. Pokud je 

extrémně špatné počasí, tak, jako v případě lavin v Sudaviku, jsou zdroje a vybavení 

v jiných částech země -  byť pár kilometrů vzdálených - nedostupné a systém ochrany 

selhává.114

Necitlivý postup při vyklízecích pracích.

7.1.4. Pozitiva v organizaci záchranných akcí

Duchapřítomnost, flexibilita a pohotovost starostky/předsedkyně CDC 

v Sudaviku:

113 Ásthildur Elva Bemhardsdóttir:Leaming from Past Experiences:The 1995 Avalanches in 
Iceland. 1 st.ed, Crismart, Stockholm 2001 .s. 15

114 Tamtéž s.17
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Po zjištění situace starostka rozhodla využít pro setkání CDC i pro umístění 

nouzového evakuačního centra prostory nedaleké mrazírny Frosti.

Ještě před setkáním výboru, okamžitě po pádu laviny, informovala starostka 

policii v Isaijorduru (v souladu s organizačním plánem AVRIKu) a požádala o vyslání 

posil -  záchranářů, lékařů. Záchranný tým ze Sudaviku se okamžitě chopil hledání a 

vyprošťování obětí. Následně starostka kontaktovala nouzové operační centrum 

pobřežních hlídek, které v té době zajišťovalo a monitorovalo nouzové telefonní hovory 

AVRIKu a informovala je o katastrofě. Služba pobřežních hlídek okamžitě vyslala 

signál všem zaměstnancům AVRIKu, který nadále supervidoval záchranné akce.

Prostory operačního centra byly rozděleny na tří části. První část se otevřela pro 

těžce raněné, druhá pro přeživší s lehkým zraněním, ale v šoku a třetí část budovy 

sloužila těm, kteří dočasně potřebovali přístřeší. Starostka následně evakuovala všechny 

domy v Sudaviku. Volala dům od domu obyvatelům města a dodávala jim odvahu, aby 

přišli do mrazírny. Telefonáty, na něž nikdo neodpovídal byly nahlášeny záchranářům. 

Jednalo se o domácnosti zavalené sněhem.

Poskytování terapie obětem šoku a PTSD:

Poprvé v historii AVRIKu byla poskytována posttraumatická šoková terapie 

všem zasaženým obětem na čtyřech místech: v Sudaviku, v krajské nemocnici 

v Isaijorduru, v centru první pomoci v Isaijorduru a v centru červeného kříže v 

Reykjaviku.115

V Sudaviku asistovali záchranářům psycholog, kněz a lékař. V nemocnici 

v Isafjordudru působily 2 skupiny po čtyřech lidech. Podpůrný tým se věnoval 

hospitalizovaným obětem katastrofy, jejich příbuzným, záchranářům, či těm, kteří 

asistovali pří záchranných operacích. Dále byly postižení navštěvovaní i přímo 

v domácnostech, aby pomoc byla dostupná všem. V pozdějších rozhovorech obyvatelé 

Sudaviku i zachránci jednoznačně potvrdili, že pro ně byla krizová intervence velmi 

přínosná.116 AVRIK naopak považoval psychologickou péči za neadekvátní, neboť dle 

něj chybělo formální spojení s psychiatrickým oddělením. Navíc, lidé z AVRIKu 

požadovali standardizované formuláře a vyhodnocení, jako součást každého ošetření. 

Zjištění by měla být následně zaslána všem zúčastněným stranám pro zlepšení služeb.117

115 Tamtéž, S.20
ll6Tamtéž, S.21
117 Tamtéž S.21
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Komunikace s veřejností: V 15.00 otevřel IRC informační centrum, aby mohli 

postižení získat informace o jejich přátelích a příbuzných. IRC získávalo od výboru 

civilní ochrany v Isafjorduru informace o vyproštění každé další oběti v Sudaviku. 

Během prvních 24 hodin bylo zodpovězeno 500 telefonátů. Byly zapisovány osobní 

údaje všech, kdo se do centra dovolali i těch, na které se informovali. Pracovník IRC 

vyškolený v poskytování sociální a psychologické asistence získal z Isafjorduru 

potřebné informace a obratem informoval tazatele.

Občanská solidarita: Po celém Islandu se začaly sbírat peníze na podporu obětí
• o 118katastrofy. Podařilo se sesbírat více než 3 miliony US dolarů.

7.1.5. Následná opatření

Ministr životního prostředí zplnomocnil manažera meteorologické stanice 

k vytvoření podrobného plánu na vylepšení monitorování sněžných podmínek a 

lavinového nebezpečí. V té době administrativní struktura monitoringu lavinového 

nebezpečí a připravenosti na něj byla zbytečně komplikovaná a nepřehledná.119

Vesnice přesunuta o pár kilometrů dál na bezpečné místo a staré domy odkoupilo 

zastupitelstvo.120

7.2. Flateyri

Flateyri se rozkládá na severní straně fjordu Onundarfjordur v oblasti Vestfírdir.

Obchod se v městě začal rozvíjet od roku 1792. Populace však začala výrazně růst až od

konce 19.století v souvislosti s rybolovem a rybářským průmyslem. V roce 1900 je ve

vesnici registrováno 200 obyvatel. Před událostí v roce 1995 měla obec 379 obyvatel.

Dva roky po události populace klesla na pouhých 289 obyvatel. Úbytek obyvatel je

v zemědělských a odlehlých oblastech Islandu častým jevem. V tak masovém měřítku
•  121se však běžně nevyskytuje.

118 Ásthildur Elva Bemhardsdóttir:Learning from Past Experiences:The 1995 Avalanches in 
Iceland, lst.ed, Crismart, Stockholm 2001.
119 Tamtéž S.34
120 http://www.avalanche.org/~moonstone/ISSW%2098/harald.htm
121 http://www.vst.is/greinar/snjofl4_ngi.htm
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Rybářská vesnice Flateyri byla v říjnu roku 1995 zavalena lavinou, která dle 

meteorologů přichází jednou za 100 až 200 let.122 Od 23. října 1995 začaly neobvykle 

silné sněhové bouře. Na základě varování IMO rozhodlo CDC ve Flateyri evakuovat 

24.října všechny obyvatele domů umístěných dle evakuačního plánu v riskantní zóně. 

26. října ve 4.00 ráno zasáhlo během 30 sekund Flateyri 300 000 kubických metrů 

sněhu. 33 domů bylo zavaleno sněhem do výšky 3 - 1 0  metrů.123 V domech se právě 

nacházelo 54 lidí. 35ti se podařilo zachránit, zatímco 20 nalezlo v lavině smrt.

7.2.1. Průběh událostí

Pondělí 23.10.1995

16:10 varuje IMO AVRIK o blížící se sněhové bouři na West Fjords. AVR1K 

obratem uvědomuje velitele policie v ohrožených lokalitách. Radí jim učinit ochranná 

opatření a bedlivě sledovat další vývoj předpovědi počasí.

Úterý 24.10.1995

6:45 IMO varuje zmocněnce AVRIKu v Isaljorduru, že se jejich směrem blíží 

sněhová bouře.

17:30 IMO opakuje varování

20:55 CDC ve Flateyri vydává rozhodnutí evakuovat domy v riskantní zóně dle 

nouzového plánu.

Středa 25.10.1995

7:00 Islandské pobřežní hlídky kontaktují pracovníka AVRIKu ve službě na 

základě faxu od IMO. Bouře je předpovídána na stejný den kolem poledne.

14:15 Lavina zasáhla spalovnu odpadků ve Funi u hory Kirkjubólshlíd. 2 muži 

zavalení sněhem byli zachráněni.

14:19 -  14:22 AVRIK informuje IRC o lavině, celkové situaci a předpovědi 

počasí. Zpráva je zaslána i vedení NDRT, které zůstává v pohotovosti.

15:45 AVRIK kontaktuje CDC ve Flateyri a vyzývá k pohotovosti, neboť vesnice 

je položena v obzvláště nebezpečné oblasti v blízkosti hory Kirkjubólshlíd.

Čtvrtek 26.10.1995

4:07 Lavina udeřila na Flateyri

122

123 http://www.teachersdomain.org/resources/ess05/sci/ess/watcyc/iceland/mdex.html
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4:25 sekretář policejního komisaře v Isafjorduru telefonicky informuje hlídku 

AVRIKu o události. Hlídka okamžitě alarmuje celý AVRIK, informuje ředitele 

AVRIKu a Pobřežních hlídek a žádá o zhodnocení podmínek pro vyslání záchranářů 

letecky i lodí.

4:28 obyvatelé Flateyri začínají se záchrannými operacemi. Brzy nacházejí sedm 

lidí pohřbených pod lavinou, až na jednoho člověka jsou všichni naživu.

Správa veřejných silnic otevírá cestu k tunelu z Isafjorduru a také z druhé strany 

do Holtu.

4:30 Loď Pobřežní hlídky Odin je poslána do Grundarfjorduru, aby nabrala 

záchranáře.

4:42 Je otevřeno nouzové centrum AVRIKu.

4:45 AVRIK svolává NDRT k poradě.

4:49 jsou telefonicky shromážděny záchranné jednotky.

5:00 další dva jedinci jsou zachráněni z laviny

5:05 NDRT posílá záchranné týmy ze Snaefellsnes do Grudaríjorduru.

5:10 nouzové operační centrum AVRIKu vyzývá k pohotovosti oddělení civilní 

ochrany při městské nemocnici v Reykjaviku.

5:20 Předseda vlády, který je tou dobou v New Yorku je informován o lavině.

5:35 AVRIK požaduje do postižené oblasti tým šesti trénovaných policistů

5:50 Předseda krajské správy ve Flateyri informuje AVRIK o tom, že bylo 

připraveno nouzové přístřeší pro postižené obyvatele v Kamburu.

6:00 Záchranný tým 30ti pracovníků vyjíždí z Isafjodruru do Flateyri a je 

zachráněn další člověk.

6:10 AVRIK jmenuje terénního řídícího pracovníka z Isafjorduru.

6:25 Výbor civilní ochrany v Isafjorduru přebírá na základě rozhodnutí 

policejního komisaře kontrolu nad záchrannými operacemi ve Flateyri. Místní obyvatelé 

se podílejí na záchranných akcích.

7:02 Jsou povolány helikoptéry Pobřežních hlídek

7:30 Helikoptéry letí přímo do Grundarfjorduru. Ve Flateyri je porouchán 

centrální výtopní systém, ale elektřina funguje.

7:55 Loď Pobřežních hlídek Aegir vyplouvá z Reykjaviku do Flateyri. Na palubě 

je 60 záchranářů, 6 policistů, 12 zdravotních pracovníků, 4 pracovníci IRC a 8 novinářů

8:00 Záchranný tým z Thingeyri sestávající z 16ti mužů a žen je vyslán do Holtu
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8:20 Záchranné týmy z Isafjorduru se naloďují v Holtu. Loď převáží přes fjord 30 

záchranářů, 3 psy, 2 lékaře, 2 zdravotní sestry, 1 terénního řídícího pracovníka a 1 

policistu.

8:30 nouzové shromáždění vlády

8:47 Směrem k Grundaljorduru vylétly 2 helikoptéry Pobřežních hlídek. Na 

palubě jedné z nich je 12 pasažérů: záchranáři, lékaři, zdravotní sestry a policejní 

komisař z Isaljorduru. Druhá přiváží 6 záchranářů.

9:30 záchranný tým z Isafjorduru přijíždí do Flateyri a do Gudarfjorduru připlouvá 

loď Odin.

9:36 2 oběti jsou nalezeny mrtvé

9:37 -  9:55 Helikoptéry přivážejí z Rifu do Grundarfjorduru záchranáře, kteří 

právě přiletěli na pomoc islandským vnitrostátním letem.

10:22 Do Flateyri připlouvá další loď a osvětluje zasypanou oblast. 14ti členná 

posádka se přidává k záchranným operacím.

11:10 Dvě helikoptéry ze základny NATO vzlétají směrem k Flateyri se čtyřmi 

pracovníky a vybavením.

11:20 zachráněna další osoba

11:30 Loď Pobřežní hlídky Odin vyplouvá z Grundarjorduru s 69 záchranáři, kteří 

budou pomáhat v hledání a zachraňování obětí.

11:46 Helikoptéra pobřežní hlídky přiváží další 3 záchranáře a 3 psy

12:00 je otevřeno centrum pro oběti katastrofy v Isafjorduru

12:15 se podařilo zachránit dalšího člověka

13:00 záchrana člověka

13:35 helikoptéra NATO přistává ve Flateyri

14:00 vyproštěn další člověk, ale umírá krátce po té. Je ohlášeno, že 12 obětí se 

našlo mrtvých a 8 lidí stále chybí.

15:18 Helikoptéra CG přiváží další posily: lékaře, zdravotní sestry, záchranáře a 

vycvičené psy. Celkem 12 lidí.

16:14 Helikoptéra CG přistává znova se záchranným týmem z Rifu 

17:00 Zranění odlétají do Isafjorduru s dvěma lékaři 

17:55 vyproštěn mrtvý člověk

19:10 je oznámeno vyproštění dalších 2 mrtvých. Jeden člověk stále chybí.

19:30 Loď CG Aegir připlouvá do Flateyri 

20:30 Loď CG Odin připlouvá do Flateyri
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21:20 Starosta Isafjorduru kontaktuje AVRIK a hlásí, že CDC Isaljorduru ukončil 

záchranné akce ve Flateyri a situaci nadále kontroluje.

Pátek 27.10.1995

10:40 policejní komisař oznamuje, že kontrola oblasti byla ukončena 

12:00 Oficiálně ukončena nouzová situace ve Flateyri 

16:17 poslední člověk byl nalezen mrtvý

18:50 36 hodin po události AVRIK ukončuje záchranné operace v oblasti.

Hlavní pozornost je po té věnována poskytování posttraumatické terapie a 

přípravám k vyklízecím akcím.

7.2.2. Vliv Sudavické zkušenosti na postup záchranných operací ve Flateyri 

Na základě předchozích zkušeností byl zvolen mnohem citlivější přístup 

k vyklízení sněhu z postižené oblasti. Majitel každého domu musel dát před zahájením 

prací písemný souhlas. Zprostředkování souhlasů měli na starosti dobrovolníci z IRC 

vyškolení v poskytování psychologické podpory obětem šoku.

Media kritizovala zanedbání vědeckých výzkumů ohledně lavinového nebezpečí 

v oblasti. Stejně, jako v Sudaviku nebyla riziková oblast dostatečně zmapována a lavina 

zasáhla i oblasti, které se nenacházely v evakuačním plánu.124 Výtky byly adresovány 

vládě. Na základě kritiky bylo investováno více peněz do vědeckého výzkumu IMO. 

Událost nastala relativně krátkou dobu -  8 měsíců - po katastrofě v Sudaviku
o • r  r 125 v ,(vzdáleného pouhých pár kilometrů) a navíc v období „islandského léta“ . Inovační 

opatření ještě nebyla v legislativě ani v organizaci civilní ochrany zrealizována. 

Například specialista na výzkum vrstev sněhu měl začít ve Flateyri působit 26. října
• v r  r 1261995. Lavina spadla několik hodin před jeho oficiálním nastoupením do zaměstnání.

• • 127 vSudavická zkušenost nebyla dokonce ani oficiálně zhodnocena. Přesto poskytla 

cenné lekce terénnímu řídícímu pracovníkovi i záchranářům. Záchranné akce 

v Sudaviku byly lépe a pružněji organizovány. Nebyli do nich zapojováni velmi mladí

124 Norský geofyzikální institut označil oblast za mimořádně rizikovou z hlediska lavinového nebezpečí 
již v roce 1985 a prohlásil, že pokud jeho doporučení budou zanedbána, budou obyvatelé města čelit
v budoucnu smrtelnému nebezpečí. Varování se bez výjimky potvrdilo. Bemhardsdóttir, s.50
125 Na Islandu je rok od pradávna členěn na 2 roční období -  léto a zimu. O stáří vypovídají ne prožitá 
„léta“, ale přežité „zimy“. Lidé se běžně v řeči ptají, „před kolika zimamy se věc udála?“
Terry Adrian Gunnell:přednáška z listopadu 2006,kurz:Folk tales,folk believes and folk culture in 
Iceland, University o f  Iceland
l26Ásthildur Elva BemhardsdóttinLeaming from Past Experiences:The 1995 Avalanches in 
Iceland. lst.ed, Crismart, Stockholm 2001, s.42
127 tamtéž,s. 50
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záchranáři, ale spíše starší a zkušenější pracovníci, kteří se před osmi měsíci 

osvědčili.128 Zvýšila se osobní připravenost na lavinové nebezpečí v oblasti. Mnoho 

obyvatel okolních vesnic si pořídilo z vlastní iniciativy vybavení nezbytné pro 

vyhledávání lidí v lavině. K lokalizaci obětí tak mohl být nasazen dvojnásobný počet 

záchranářů. (60 na místo 30)129 Záchranné akce znesnadňoval nedostatek informací o 

tom, kolik lidí stále chybí. Některým obětem se podařilo vyprostit z laviny. Aniž by 

informovali záchranáře, vydali se okamžitě hledat své blízké do nejhůře zasažených 

oblastí, odjeli do Flateyri navštívit nemocnici, či k příbuzným.

Realizace terapie PTSD: V Sudaviku byla terapie poskytována poprvé a se 

značnými organizačními nedostatky. V březnu roku 1995 proto ministr zdravotnictví 

jmenoval výbor, který měl navrhnout systém a organizaci poskytování terapie obětem 

šoku a PTSD. Výbor ještě nebyl v říjnu se svou prací hotov. Do terénu byl povolán 

lékařský tým z Reykjaviku bez jasného popisu práce a vymezení odborných 

kompetencí.130 Před jeho příjezdem se chopili intervence duchovní z Isafjorduru a 

Thingeyri, kteří oba pomáhali již v lednu 1995. Dále byl povolán psychosociální tým 

z nemocnice v Isafjorduru a odborníci z Bolungarviku. Během poskytování pomoci 

vznikla řada komplikací v souvislosti s řízením poskytování pomoci a koordinací týmu 

z několika pracovišť.131 Terapeutická pomoc obětem šoku a PTSD byla v mediích 

hodnocená pozitivně. V roce 1995 bylo při městské nemocnici v Reykjaviku otevřeno 

centrum terapeutické pomoci pro oběti šoku a PTSD. V květnu roku 1996 odevzdal 

výbor jmenovaný ministrem zdravotnictví doporučení pro plánování a organizaci 

terapie obětí šoku a PTSD ve státním zdravotnickém systému. Mimo jiné bylo navrženo 

zaměstnat vedoucího projektů speciálně vyškoleného v poskytování proti šokové terapie 

a supervizi zdravotnických týmů. Regionální lékaři se mají podílet ve spoluprací s 

vedoucím projektů ve vytvoření nouzového plánu v konkrétní lokalitě.

Realizace opatření však dodnes pokulhává, jak uvádí Bemhardsdóttir. Srovnání 

viz. rozhovor s Margrét Blondal s.32.

Pro zabránění dalších pohrom z důvodu lavinového nebezpečí, byla nad
i t % t t

vesnicí vybudována během léta 1996 ochranná přehrada. Obrázek je k dispozici 

v přílohách mezi fotografiemi.

Tamtéž, s.51
129 Tamtéž s.45
130 Tamtéž,s.45
131 Tamtéž,s.46
132 Tamtéž,s.55
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8. Doporučení pro Českou republiku

Na základě zjištění během provádění výzkumu shrnuji ve zkratce doporučení pro 

Českou republiku:

Mnoho katastrof a živelných pohrom se děje z důvodů nerespektování přirozených 

dějů v krajině a v přírodě. Laviny, záplavy, bouře, zemětřesení a další jsou přirozenou 

součástí života Země. Lidé mají na základě současného vědeckého poznání nástroje 

k tomu, aby se těmto přirozeným jevům buď vyhnuli zcela, nebo alespoň omezili jejich 

negativní následky na své životy, zdraví i majetky. Je nezbytné omezit výstavbu měst a 

vesnic v místech s vysokým rizikem živelného nebezpečí. V Čechách se jedná 

především o respektování přirozeného koryta vodních toků. Každý půdní architekt by 

měl dobře znát, že koryto řeky tvoří oblast mnohem rozsáhlejší, než se jeví laickému 

oku. Na státní správě a územním plánování je pak zvažovat, kde povolit stavbu nových 

obydlí a průmyslových objektů.

Důležité je monitorovat a vyhodnocovat nejen přírodní rizika, ale i průběh 

záchranných operací. V organizaci záchranných složek je důležité upevňovat to, co se 

při záchranných akcích osvědčilo a tvořivě přistupovat k nedostatkům, aby se při příští 

příležitosti neopakovaly. Při plánování a organizaci změn se nevyplácí vyčkávat. 

Katastrofa nemusí být ojedinělou událostí přicházející jednou za sto let. Islandská 

zkušenost zahrnuje 2 přírodní katastrofy, které se nečekaně udály v rozmezí pouhých 

devíti měsíců. Česká zkušenost zaznamenala opakované povodně/“ lOOleté vody“ 

v rozmezí několika málo let.

Při uskutečňování změn v integrovaném záchranném systému je třeba dbát na 

jasné rozdělení kompetencí, vedení i zodpovědnosti jednotlivých složek, aby se cenný 

čas a energie neztrácely v chaosu.

Zapojení dobrovolníků: stát by měl zvážit vlastní zdroje.Tam, kde jsou zdroje 

státu prokazatelně nedostatečné je na místě oslovit sportovní, či jinak kompetentní 

spolky/sdružení a požádat o pomoc technicky i personálně lépe vybavené dobrovolníky, 

zařadit je jako rovnocenné partnery do nouzového operačního plánu, předem domluvit 

spolupráci a vymezit kompetence.

133 http://www.vst.is/greinar/snjofl4_ngi.htm
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V oblastech, kde lidé žijí po staletí a riziko záplav prokazatelně existuje je vhodné 

pořádat informační besedy a kampaně. Obyvatelé se mohou vnitřně i technicky připravit 

na možnou evakuaci. Besedy by měly zahrnovat preventivní opatření (např. cenné 

předměty/spotřebiče uchovávat ve vyšších poličkách...) i teoretický nácvik evakuace 

(zvážit, které předměty mají nej vyšší osobní hodnotu, aby neztrácel/a drahocenný čas 

váháním, vnitřní připravení se na možnou evakuaci...). Zkušenosti s přípravou a
•  134 w  ^  rnácvikem evakuace se velmi dobře osvědčily nejenom na Islandu. V Cechách má 

stále příprava na riziko hromadného neštěstí, či katastrofy negativní konotaci 

v souvislosti s brannou výchovou během totality. Záleží však na celkovém pojetí těchto 

besed i na osobním nasazení a nápaditosti konkrétních organizátorů tak, aby byly 

besedy zábavnou a funkční společenskou událostí města, či obce.

Na školách by měly být od prvního ročníku besedy na téma ochrany před 

přírodním neštěstím. Netýká se pouze povodní. Čím dál více rodin dnes tráví dovolenou 

v zahraničí a je potenciálně ohroženo všemi typy přírodních katastrof. Proto je důležité 

začít informovat děti i o opatřeních k ochraně vlastního zdraví a života v případech 

„exotických“ živelných pohrom: laviny, zemětřesení, tsunami, vulkanické činnosti, 

hurikánu a o zásadách evakuace.

Součástí preventivních opatření, které považuji za součást základního vzdělání je 

poskytování základní laické první pomoci.

Medializace problematiky: nejen během katastrof, by měly být ve sdělovacích 

prostředcích uváděny šoty na téma, jak poskytnout laickou, avšak účelnou podporu 

v případě šoku. Široká laická veřejnost by měla mít povědomí o tom, co zasažený 

blízký /člověk prožívá a jak pomoci. Šíření těchto informací má pozitivní vliv na 

podporu komunity, zvýšení osobní sebeúcty (nejsem pasivní oběť událostí, mohu 

participovat a prospět) i praktický význam při rehabilitaci lidí postižených živelnou 

pohromou.

134 Ásthildur Elva Bemhardsdóttir, Svedin,L.: Small -  State Crisis Management:The Icelandic Way, 
lst.ed.,Crismart, Stockholm 2004., s. 64
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Diskuze

Během výzkumu jsem se setkala s četnými protikladnými vyjádřeními. Nacházela 

se v dotazníkovém šetření mezi dobrovolníky ICE — SAR, mezi odbornou literaturou a 

výroky profesionálů. Sporná vyjádření se týkají především tématu centralizace / 

decentralizace integrovaného záchranného systému a souvisejí s barevností názorů a 

přístupů individuálních jedinců participujících na systému.

Informace, které jsem získala od profesionálů i z literatury se drží na teoretické 

rovině. Chybí jim hlubší rozměr a přímá zkušenost, aby se daly prakticky uchopit a 

využít. Pro rozsáhlejší výzkum v této oblasti bych doporučila sobě i dalším adeptům 

osobní zkušenost s fungováním systému v praxi. Rozhovory a dotazníky nestačí. Je 

vhodné se zapojit do školení a činnosti ICR, či ICE -  SAR a poznávat činnost 

organizace na vlastní kůži. Dále bych zvolila rozsáhlejší výzkum mezi profesionály 

obzvláště z DMHT, osobní setkání se všemi pracovníky týmu a podrobné rozhovory s 

nimi, či přímo osobní zkušenost s poskytováním psychosociálních služeb v terénu.

Během pobytu na Islandu jsem si do rozhovorů s oběťmi katastrofy netroufla, 

měla jsem obavu, že oživím bolestná témata a necítila jsem se na to vnitřně připravená. 

Nyní, při konečných úpravách diplomové práce, vidím v rozhovorech s přeživšími 

velký potenciál pro pochopení fungování psychosociálního a záchranného týmu v praxi 

a ráda bych se touto cestou dále ubírala.

Práce je první sondou. Uvádí čtenáře do tématu, představuje mu jednotlivé 

instituce, názory a zkušenosti profesionálů i dobrovolníků... a je možným podkladem k 

rozsáhlejšímu a hlubšímu výzkumu v oblasti zvládání hromadných neštěstí a katastrof 

na Islandu.
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Závěry

Dílčí závěry jsou uvedeny na konci jednotlivých kapitol, za dotazníkovým 

šetřením mezi členy ICE -  SAR, za anketou v ulicích hlavního města i za případovými 

studiemi.

Úskalí výzkumu a jeho další perspektivy jsem zahrnula do Diskuze. Na konci 

diplomové práce se zabývám závěry na obecnější rovině, které vypovídají o lidských a 

kulturních hodnotách v zemi vzhledem k zvolenému tématu.

U obyvatel Islandu je silně rozvinuta občanská solidarita a zodpovědnost vůči 

komunitě/celku. Důkazem je vysoké zastoupení populace v nestátních neziskových 

dobrovolnických organizacích a jejich zásadní role v integrovaném záchranném 

systému i psychosociální pomoci obětem přírodních neštěstí a katastrof. Islanďané 

podílejí na ochraně lidských životů, majetku a dalších hodnot nejen osobním nasazením 

během záchranných akcí, ale i materiálně. Po katastrofě v Sudaviku roku 1995 byla v 

zemi na podporu obětí laviny sesbírána částka 3 miliony US dolarů. Každá osoba včetně 

malých a právě narozených dětí přispěla částkou 10 US dolarů, což vypovídá o 

výjimečné solidaritě v rámci komunity. Islanďané pravidelně přispívají na činnost ICR i 

ICE-SAR. Ani jedna z organizací nedostává přímé finanční prostředky za strany státu, 

přes to, že se bez nich státní správa neobejde. Na základě historické zkušenosti se 

každý obyvatel země musí dokázat postarat sám o sebe a zároveň je součástí 

přirozeného většího vztahového celku, vůči kterému se cítí zodpovědný. Nepotřebuje 

proto stát na to, aby mu prostřednictvím daní a drahého byrokratického aparátu 

zajišťoval ochranu. Výsledky dotazníku mezi dobrovolníky ICE -  SAR vypovídají o 

hrdosti respondentů na nezávislost na státu i na schopnost zajistit si bezpečí vlastními 

silami. Zároveň však kritizují vládu za to, že záchranáře přetěžuje a nedoceňuje.

Výrazný vliv na prevenci a informování obyvatelstva o ochranných opatřeních 

během živelných pohrom má všeobecně rozšířený důraz na individualismus a 

zodpovědnost za sebe sama. Informace v oblasti prevence a ochranná opatření jsou 

poskytnuta ve veřejných zdrojích (internetové stránky, telefonní seznam, brožury) a je 

na rodině a jedinci, aby si je zajistil/a. Neexistují zákony o pravidelném a povinném 

vzdělávání dětí na školách v oblasti prevence, přes to, že je riziko živelné pohromy
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v zemi všudypřítomné. Informace se dědí z generace na generaci. V oblastech, kde 

posledních několik desítek let k žádnému neštěstí, či katastrofě nedošlo se na riziko 

rychle zapomíná a nevěnuje se mu pozornost, což představuje reálnou hrozbu.

Centralizace versus decentralizace: Zodpovědnost za civilní ochraňuje přenesena 

na místní samosprávné celky. Mezi výhody systému patří znalost vlastního prostředí. 

Nevýhodou je ochromení místních zdrojů po katastrofě. Obyvatelé obce jsou událostí 

sami ohroženi/ postiženi včetně výkonných členů výborů civilní ochrany. Prostory, 

které jsou dle nouzového plánu určeny k setkání výkonných představitelů mohou být 

poškozeny, nebo zcela zničeny. Zachraňování a vyprošťování těžce zraněných, či 

mrtvých blízkých lidí je dle výpovědí dobrovolníků ICE -  SAR mimořádně 

traumatizující. Proto je vhodnější, když se záchranných akcí účastní lidé ze 

vzdálenějších obcí. Vzhledem k celkovému nízkému počtu obyvatel a řídkému osídlení 

ostrova se zapojení obyvatel z postižené oblasti do záchranných akcí nedá vyhnout. Při 

špatném počasí může být navíc zasažené území odříznuto od zbytku světa. Je důležité 

dbát na kvalitní technické vybavení v rizikových oblastech, dbát na doporučení a 

výzkum meteorologů a na předchozí historickou zkušenost s přírodní katastrofou v dané 

lokalitě v minulosti.

Flexibilita a dynamika systému: Systém civilní ochrany se od svého počátku 

velmi dynamicky vyvíjí. Ztráty na životech i majetku v důsledku živelných pohrom 

s sebou vždy přinášejí organizační změny, které se snaží riziko ztrát omezit, nebo mu do 

budoucna zcela zabránit. Např. po lavinách v 1995 byl Sudavik přestěhován do 

bezpečné oblasti a nad městečkem Flateyri byla vybudována sněžná přehrada. Došlo ke 

zvýšení a upřesnění profesionálních kompetencí IMO a jejich výzkumných pracovníků, 

zlepšilo se mapování rizikových oblastí a začalo se investovat více materiálních 

prostředků do výzkumu lavinového nebezpečí v zemi. Během posledních 12ti let se 

upřesnila role složek psychosociálního záchranného týmu a zvýšil se důraz na 

poskytování terapeutické pomoci obětem šoku a PTSD.

Výzkumy znesnadňuje všeobecná nechuť Islanďanů k „byrokracii a papírování“. 

Důraz je kladen na přímou zkušenost. V organizacích, především nestátních, platí 

„nepsaná pravidla“ i v zásadních otázkách, jako je poskytování psychologické podpory 

pro záchranáře. Chybí podrobné záznamy ze záchranných operací a evaluace.
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Island učí okolní země úctě k životu i k sobě sama. Země nemá armádu a téměř 

žádné ozbrojené složky. Policie je téměř neozbrojena a při jejím výcviku je věnována 

zvláštní pozornost vyjednávání a psychologickým dovednostem. Obyvatelé země si 

dokáží poradit v náročných situacích. Neztotožňují se pasivně s rolí oběti. Krizím čelí 

aktivně, s patřičnou razancí, přímočarostí a národní hrdostí, což výrazně posiluje jejich 

vnitřní sebeúctu.

Zkušenost Islanďanů s tisíciletým bojem o holé přežití v nehostinné a tvrdé zemi 

je pro ostatní země nejen školou, jak přežít, ale i jak Žít se zachováním vysokých 

lidských a kulturních hodnot.
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Resumé

Diplomová práce mapuje integrovaný záchranný systém na Islandu. Zabývá se 

historickým kontextem civilní ochrany, její současnou podobou a organizací. Během 

zkoumání čerpám informace nejen z literatury a veřejně dostupných zdrojů. Výzkum 

obsahuje polořízené rozhovory a dotazníky zaslané elektronickou cestou vedoucím 

představitelům složek integrovaného záchranného systému. Cílem je získat přesné údaje 

o profesionálních kompetencích, odborném vzdělávání a psychologické podpoře 

poskytované profesionálům i dobrovolníkům pomáhajícím při záchranných operacích. 

Podrobnější dotazníkové šetření jsem provedla mezi členy nej větší záchranářské 

organizace v zemi, která je nestátním neziskovým sdružením dobrovolníků. Cílem bylo 

nahlédnout do zákulisí záchranných akcí i vnitřní politiky organizace, seznámení se 

s motivací dobrovolníků, náročnými situacemi v práci záchranáře, jejich zvládáním a 

další. Výsledky dotazníkového šetření jsou prohloubením a rozšířením informací 

dostupných z veřejných zdrojů.

Dále se v práci zabývám prevencí a přípravou veřejnosti na živelné katastrofy. 

Povědomí o ochranných opatřeních zkoumám formou ankety v ulicích hlavního města 

Reykjaviku. Výstupy z ankety doplňuji oficiálními doporučeními kanceláře civilní 

ochrany.

Fungování integrovaného záchranného systému v akci přibližuji na dvou 

případových studiích, přičemž se zastavuji se u klíčových momentů záchranných 

operací v positivním i negativním smyslu.

Na základě provedených zjištění uzavírám práci krátkým souhrnem doporučení 

pro Českou republiku.

Islandská zkušenost je specifická. Srovnání s Českou republikou, či jinými 

evropskými zeměmi je vzhledem k zásadním odlišnostem v historickém vývoji, 

geografii, geologii, společenském uspořádání aj. těžko proveditelné. Islandský 

integrovaný záchranný systém je však cennou inspirací a podněcuje k zvyšování kvality 

psychosociálních služeb a řízení krizového managementu při živelných katastrofách i 

v ostatních zemích.
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Příloha č. 1: Mapa Islandu



Příloha č. 2

Mapa Islandu s vymezení zón působnosti záchranných jednotek 

Zdroj: www.icesar.com

http://www.icesar.com


Příloha č. 3:

Post traumatická intervence v univerzitní zemské nemocnici - Proces nouzového volání 

a komunikace

Příloha č. 4:

Post traumatická intervence -  kompetence a organizační struktura systému

Pozn. : mapy mi poskytla Margret Blondal, psycholožka působící při DMHT 

Kopie jsou určeny pouze ke čtení, proto je přikládám v původní nepozměnčné podobě.
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Ochranná opatření v případě zemětřesení s.61

Zdroj: http://www.almannavamir.is/displayer.asp?cat_id=:l 40

Příloha č. 5

Obr.č.l

Obr.č.2

Obr.č.3

http://www.almannavamir.is/displayer.asp?cat_id=:l40


Příloha č.6: Mapa Vestfirdir
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Příloha č. 7: Fotografie

Zdroj : http://www.leeds.ac.uk/satsie/docs/satsie_d08.pdf

Sněžná přehrada vybudovaná nad rybářskou osadou Flateyri

Ruina domu po pádu laviny ve Flateyri, říjen 1995

http://www.leeds.ac.uk/satsie/docs/satsie_d08.pdf

