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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je zmapovat vývoj a historii zdravotnických činností u 

Hasičského záchranného sboru České republiky a na základě vyhlášek, zákonů, další 

legislativy, konzultací a dotazníkového průzkumu popsat vývoj ve vybavenosti 

zdravotnickým materiálem, ve způsobu vzdělávání hasičů a v organizovanosti u 

Hasičského záchranného sboru České republiky dle jednotlivých krajů. V první teoretické 

části je popsána historie zdravotnických činnosti u Hasičského záchranného sboru České 

republiky. V druhé části je na základě dotazníkového průzkumu zmapována situace ve 

zdravotnické oblasti u Hasičského záchranného sboru České republiky a její vývoj. 

V závěrečné části je zhodnoceno, zda vývoj ve zdravotnické oblasti u Hasičského 

záchranného sboru České republiky je pozitivní, nebo je něco, co by bylo záhodno změnit. 

Klíčová slova: hasič-samaritán, hasič-zdravotník, lékárnička, prostředky první pomoci, 

první pomoc, předlékařská první pomoc, zdravotnické činnosti, zdravotnický materiál. 

 

Summary 

The aim of the thesis is to outline the history and development of medical services 

of the Fire Rescue Service of the Czech Republic and to describe the development in the 

medical equipment, in the way of educating the firefighters and in the organization of the 

Fire Rescue Service of the Czech Republic according to individual regions, based on 

regulations, laws, other legislation, consultations and questionnaire survey. The first 

theoretical part details the history of medical services of the Fire Rescue Service of the 

Czech Republic. In the second part a questionnaire is used to portray the situation and 

development in the field of health care in the Fire Rescue Service of the Czech Republic. 

The final part includes an evaluation whether the development in the field of health care in 

the Fire Rescue Service of the Czech Republic is positive or whether there is something 

that could be changed. 

Keywords: firefighter-samaritan, firefighter-paramedic, first-aid kit, first aid equipment, 

first aid, pre-medical assistance, medical services, medical material. 
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ÚVOD 

Už od prvních počátků hasičské činnosti se zasahující setkávali se všemi možnými 

druhy ohrožení nebo poškození lidského zdraví. Ať už jde o popáleniny, zlomeniny, 

bezvědomí, intoxikaci, vnitřní, vnější krvácení, nebo glykemický šok, hasič je 

konfrontován s potřebou, z právních nebo etických důvodů, v těchto situacích zasáhnout, 

zmírnit účinek škodlivého působení, či zamezit poškození, ztrátu života. Základní náplní 

hasičů vždy bylo a je zachránit život a majetek, pomoct svému bližnímu je pro hasiče 

samozřejmostí.  

Odbornou zdravotní první pomoc vykonává na našem území Zdravotnická 

záchranná služba (dále jen „ZZS“), Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen 

„HZS ČR“) je často u mimořádných událostí první, je tedy nucen jako jediný v daném 

časovém úseku do příjezdu ZZS vykonávat předlékařskou první pomoc. Často jako jediná 

složka Integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) je schopna se díky svému 

technickému vybavení k postiženému dostat. Z těchto důvodů vidím potřebu náležitého 

vzdělání, organizovanosti ve zdravotnické sféře a materiálového zdravotnického vybavení 

HZS ČR. Toto téma se v nynější době stále rychle vyvíjí a není rozhodně uzavřené. 

Pravomoci hasičů končí tam, kde začínají pravomoci zdravotnických záchranářů, je ale 

potřeba tyto pravomoci co nejvíce využít a jako prioritu stále vidět záchranu života. Na 

prvním místě záchrana života by měla být určující ve vytváření legislativy a systému, který 

lidský život zachraňuje. 

Cílem práce je popsat vývoj zdravotnických činností a materiálového vybavení u 

HZS ČR, vyhodnotit, zda se tato oblast ubírá správným směrem a navrhnout případné 

změny či zlepšení, aby efektivita záchrany lidského života byla co nejvyšší. S ohledem na 

rozsah práce se nezabývám Sbory dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) ani Záchranným 

útvarem Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „ZÚ“). 
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REŠERŠE 

Při studiu problematiky historie vývoje zdravotnických činností a materiálového 

vybavení byly pro mě klíčové odborné články napsané Bc. Davidem Dvořáčkem, DiS., 

vyskytující se v časopisech Urgentní medicína, Zdravotnické noviny, Rescue report, 

Hasičské noviny. K těmto článkům jsem se dostal na webové stránce 

http://www.firehistory.hasici-ct.cz/ [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Tyto odborné články čerpají 

z původních zdrojů popisující skutečnost v dávné době v českých jednotkách. Jsou 

komplexní, podrobné, vypovídající. 

Dalším základním kamenem pro zpracování bakalářské práce byly legislativní 

předpisy. Díky vyhláškám [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], 

zákonům [40], vnitřním pokynům generálního ředitele HZS ČR [25], [26], [27], [28] a 

dalším legislativním předpisům [19], [20], [21], [22], [23] jsem mohl nahlédnout a 

zorientovat se v tomto tématu. Bez legislativy bych nemohl ve své práci postupovat dále. 

Byla to jedna strana zkoumaného problému. 

Práce by nemohla být prakticky napsána bez osobních konzultací s krajskými 

hlavními instruktory pro poskytování první pomoci v Moravskoslezském a Olomouckém 

kraji, dalšími příslušníky HZS ČR. Musel jsem i vyhledat zástupce ZZS a poprosit je o 

vyjádření jejich pohledů. Velmi mi pomohla i absolventská práce jednoho z konzultantů 

[8]. 

Nedílnou součástí vypracování této práce byl dotazníkový průzkum, díky kterému 

jsem mohl popsat situaci v celé České republice, a bylo to nevyhnutelně nutné, protože 

když jsem pronikal do celého problému, zjišťoval jsem, že situace se v krajích velmi liší. 

Proto bylo nutné oslovit všechny hlavní instruktory pro poskytování první pomoci 

zastupující jednotlivé kraje a poprosit je o vyjádření. 

 

 

http://www.firehistory.hasici-ct.cz/
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1 HISTORIE 

Zdravotnické činnosti patří k hasičským jednotkám už od nepaměti. V této kapitole 

bude popsán podrobný vývoj těchto činností, materiálového vybavení a důležité momenty, 

které tuto službu hasičů ovlivňovaly. 

 

1.1 Milosrdný Samaritán 

Samaritánská služba má své kořeny v dávné historii. Slovo „samaritánský“ je 

odvozeno od Samaritánů obývajících území západně od Jordánu. Je to národ, který vznikl 

spojením Židů, kteří nebyli odvedeni do vyhnanství, s pohanskými národy [11]. O vztazích 

Židů se Samaritány se můžeme dočíst v Bibli. Židé se Samaritány žili v nesnášenlivosti 

[10], to nám naznačuje biblický text z evangelia podle Jana, kde Samařská žena odpovídá 

Ježíši v kapitole 4, verši 9: „Jak to, že ty, Žid, žádáš mě, Samaritánku, o nápoj?“ [1] Tento 

národ, který byl v opovržení okolních obyvatel, se však vyznačoval obrovským 

milosrdenstvím. Všichni jistě známe příběh o milosrdném Samaritánu. Tento příběh je 

zapsán v evangeliu podle Lukáše v kapitole 10, verších 25 - 37. Člověk, znalý židovského 

zákona, zkoušel Ježíše a chtěl od něj vědět, kdo je jeho bližní. A Ježíš mu odpovídá 

příběhem: „Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho, 

zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz; když ho 

uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil; když ho 

uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval; 

když ho uviděl, byl pohnut 

soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a 

polil je olejem a vínem. Naložil ho na 

svého mezka, dovezl do hostince 

a postaral se o něj. Druhého dne 

vytáhl dva denáry a dal je 

hostinskému se slovy: „Postarej se o 

něj. Cokoli bys vynaložil navíc, to ti 

zaplatím, až se vrátím.“ [1]. Obrázek 1 Milosrdný Samaritán [59] 
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1.2 Samaritánská služba 

Domnívám se, že název samaritánská služba je odvozen právě od tohoto příběhu. 

Láska a pomoc bližnímu je zde nejvyšší prioritou. Z tohoto příběhu je láska projevena tak, 

že člověk nevnímá bolest, únavu, společenské pohrdání, vlastní nebezpečí až vlastní zdraví 

či život, aby pomohl druhému. Pomoc je projevena ošetřením ran a transportem. A to se 

stalo náplní práce hasičů- samaritánů. Slovník spisovného jazyka českého charakterizuje 

slovo samaritán následovně: „1. Kdo prokazuje milosrdenství, pomoc bližnímu, 2. dříve - 

člen dobrovolných organizací pro poskytování první pomoci.“ [11]. 

 

1.3 Samaritánská služba v hasičských sborech 

Cílem činností hasičů bylo vždy zachránit především život a majetek. Ať už hasiči 

od pradávna zasahovali u požárů, povodní, jiných technicky náročných situací nebo 

živelných pohrom, velmi často se setkávali s ohrožením života lidí, s úrazy všeho druhu, 

bezvědomím a dalšími podobnými záležitostmi ohrožujícími lidský život. Pomoci pro 

hasiče bylo a je samozřejmostí, rychle přiskočili ke zraněnému člověku a snažili se ze 

všech sil ulehčit jeho trápení. Na počátku své působnosti neměli žádné prostředky ani 

pomůcky k ošetření, a tak museli pomáhat improvizovaně. Také se většinou starali o 

transport postižených k lékařské pomoci. Tyto činnosti se staly spontánně součástí služby 

hasičů. Nehledě na to, že s tak primitivní protipožární ochranou samotných hasičů také 

docházelo k popáleninám a odřeninám u členů sborů. Mnozí z hasičů byli často zkušenější 

a zručnější v podávání první pomoci, proto ostatní hasiči tuto činnost zručnějším jedincům 

přenechávali. Dalo by se říci, že tak vznikalo organizované přerozdělování práce a tito 

hasiči, zruční v podávání první pomoci, vykonávali samaritánskou službu, aniž by nějaká 

taková služba oficiálně existovala [5].  
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1.3.1 19. století 

Již krátce před rokem 1880 vznikl stav, který fungoval, ale bylo potřeba jej uvést v 

platnost a rozvíjet. Všichni si uvědomovali, že je potřeba poskytnout hasičům více znalostí 

v oblasti zdravovědy a nějaké zdravotní vybavení pro ošetření nešťastníka, který byl 

převážen do lékařské péče. Do celé situace se postupně připojovali dobrovolně lidé, kteří 

tyto počiny hasičů podporovali. Například MUDr. Jan Houska z Volyně iniciativně a 

bezplatně vyučoval členy hasičských sborů  podávání první pomoci, sám napsal z této 

oblasti několik spisů [4]. Roku 1889 ústřední hasičský orgán vyzval hasičské sbory, aby 

zřídili zdravotnické čety, a to platilo především pro oblasti, do kterých dojezd lékaře trval 

příliš dlouho. Roku 1897 Zemská ústřední hasičská jednota Království českého vydala 

knihu „Hasičská zdravověda“ a bylo vidět, že na všech frontách se usilovalo o rozvoj 

zdravotnických činností a znalostí hasičů. MUDr. Emil Reinberger poprvé zavedl pojem 

hasičské zdravotnictví. Součástí výzbroje každé vozové stříkačky od roku 1899 měla být 

skříň obsahující předměty pro lékařskou první pomoc. Obsah byl: vata bez obalu, 100 

gramů, 50 gramů, 25 gramů vaty (3 kusy), 2 trojcípé šátky, 70 x 40 cm Billrothova plátna, 

žlutá náplast, jehly lékařské, špendlíky bezpečnostní, 1 nůžky, 1 houba, 1 kartáček, 

hedvábí ve skleněné schránce, hydrofilní obvaz (gáza), jodoformový obvaz (gáza), 3 

sublimátové obvazy, 1 miska, 2 láhve zvláště připravovaného oleje na popáleniny, 1 láhev 

Hofmanských kapek, 1 láhev čpavku, hypermangan draselný, 2 dlahy, 1 obinadlo, 1 

obinadlo pryžové (Esmarch), 10 různých obvazů. V této době byli hasiči-samaritáni velmi 

dobře vybaveni. Jejich výbava byla pro první pomoc dostatečná a dovoluji si tvrdit, že 

svým účinkem na pacienta měla minimálně stejný, ne-li větší dopad než dnes vyhláškou 

předepsané lékárničky. Člověk s touto výbavou si poradil se zdravotními problémy 

širokého spektra. V dnešní době vyhlášky omezují lékárničky v léčivech a jiných 

přípravcích, jako např. dezinfekce. Zemská ústřední hasičská jednota Království českého v 

roce 1912 doporučila, aby všichni hasiči byli vzděláni ve zdravovědě – nauka o lidském 

těle a kostech, první pomoc při náhlých onemocněních a úrazech, jak se vyvarovat 

onemocnění, doprava nemocných, zařízení hasičské lékárničky [4].  
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1.3.2 První světová válka 

Hasičská samaritánská služba byla velmi užitečná a platná při dopravě raněných 

v období válek nebo při transportu zraněných a nemocných vojáků z nádraží do nemocnic 

[4]. V období 1. světové války musela většina členů hasičského sboru na vojenskou 

povinnost, jejich místa zastupovali mladí chlapci, ženy nebo starší a staří muži. Tyto 

činnosti, které hasičstvo vykonávalo vzorně a profesionálně, zabránily, že nebyla hasičská 

organizace rozpuštěna a ochránily hasiče před perzekucemi. Hasiči-samaritáni byli 

většinou osvobozeni od vojenské povinnosti. Během celé války se v hasičských sborech 

hasičské samaritánství tak rozmohlo, že vznikaly samaritánské oddíly, pomohl tomu i 

Československý červený kříž (dále jen „ČSČK“). Jak vidíme, samaritánská činnost je 

přesnou kopií výše zmíněného biblického příběhu o milosrdném Samaritánu, který se jako 

jediný průchozí u raněného zastavil, ošetřil rány a transportoval jej do bezpečí, kde bylo o 

něj postaráno. A toto se stalo posláním hasičů- samaritánů [7].  

 

1.3.3 Meziválečné období 

Roku 1919 byl vydán v časopise „Samaritán“ návrh ke zbudování samaritánské 

služby v hasičských sborech v ohledu na dobře odvedenou práci hasičstva během světové 

války. Hasiči, vybraní k podávání první pomoci, své dovednosti zdokonalovali a učili se na 

kurzech pořádaných ČSČK. Vztahy se mezi hasiči a členy ČSČK  postupně prohlubovaly. 

Tyto vztahy byly též později potvrzeny smluvně. Hasičstvo poskytovalo své členy, 

nakupovalo zdravotnický materiál a zastřešovalo celou záležitost. Členové ČSČK 

poskytovali trendy zdravotnických činností skrze kurzy a různá školení. Roku 1920 už byla 

v každém sboru ustanovena samaritánská služba. Byl vytvářen organizační plán, učební 

plány, byly určeny trendy ve vybavenosti zdravotnickým vybavením a výzbroje, potřebné 

k provádění samaritánské služby. Velkou zásluhu na celém procesu vývoje měl MUDr. 

Bedřich Weltz, který už před 1. světovou válkou i během ní vydával přílohu do novin 

zvanou „Samaritán“. Byl funkcionářem ČSČK a členem mnoha společností a spolků. 

Napsal učebnici „Lékař a samaritán“ a byl autorem mnoha dalších odborných a 

propagačních článků v oblasti samaritánství. Samaritánská služba došla definitivních 
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stanov roku 1924, které byly schváleny ústřední samaritánskou radou. Hasičstvo spolu 

s ČSČK vykonávalo bok po boku záchrannou činnost. Stanovy řešily i vztahy mezi 

hasičstvem a ČSČK, aby spolupráce mohla být bez komplikací a co nejefektivnější. Sbory, 

kde byla samaritánská služba, začaly být vybavovány polními nebo dvoukolovými nosítky, 

lékárničkami, torbami. V samaritánských strážích hasičských sborů dostávaly možnost 

činnost vykonávat i ženy. Služba byla stále zdokonalovaná a roku 1925 začal ČSČK 

vytvářet celorepublikovou síť záchranných stanic první pomoci u některých hasičských 

stanic, kde nechyběla ani sanitní auta. Finance byly dostupné z Ministerstva veřejného 

zdravotnictví. Ve dvacátých a třicátých letech 19. století se stali hasiči jedinými záchranáři 

na území československého státu. První pomoc byla samaritány za dohledu lékařů 

vyučovaná i na školách, později to bylo rozšířeno pro širokou veřejnost v podobě 

základních kurzů s výstupním osvědčením pro vykonávání laické první pomoci v případě 

nehod. Samaritánský kurz měl rozsah 25 hodin a zahrnoval nejen výuku první pomoci 

s praktickým cvičením ale i transport raněného a ošetřování nemocných. Byly také kladeny 

důrazy na základy anatomie a fyziologie, byla přednášena péče o rodičky a kojence. 

Později samaritánské kurzy trvaly 30 až 40 hodin. V roce 1936 musel samaritánský kurz 

trvat nejméně 40 hodin. Kurz obsahoval 6 okruhů: všeobecná zdravověda, základy 

bakteriologie (infekční choroby, nauka o dezinfekci), obvazy (praktická přednáška), 

doprava raněných, pomoc při vnějších poraněních, pomoc při vnitřním onemocnění 

(utopení, udušení, aj.), poučení o tuberkulóze. Vždy se kladl důraz především na praktický 

výcvik. Absolventi kurzů tak byli co nejlépe připraveni na praxi. Vyšší kurzy vyučovali 

lékaři, nižší – základní kurzy většinou samotní samaritáni. V kurzech bylo učeno, že 

člověk musí být ošetřen hned po úrazu, další ošetření by znamenalo léčení, což je pro 

samaritána nepřípustné. Samaritánský slib, který byl vyslovován na konci kurzu, zněl 

takto: „Slibuji, že v plném vědomí vznešených zásad Dr. Welze chci vždy a všude seč síly 

z pouhé obětavosti a lásky vůči bližnímu poskytovati první pomoc trpícím, nemocným, 

zraněným a bezvědomím tak, jak organizační samaritský řád mně ukládá. Slibuji, že 

pečovat budu jak o vzdělání vlastní, tak i o poučování nejširších vrstev lidových o 

zásadách zdravotnických i charitativních a vůbec šířiti i provádět zásady lidskosti a 

obětavosti. Slibuji, že mravně i sociálně uspořádaným životem vlastním budu příkladem 

ostatním na cestě k pokroku, dobru a pravdě ve snaze, dle svých schopností provádět 

národu a tím i všemu lidstvu.“ [5]. Samaritánský program ošetřování a první pomoci 
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obsahoval: omráčení elektrickým proudem, úhozem, omdlení, utopení, oběšení, udušení 

dýmem, popálení, zmrznutí, přenášení nemocného, nouzová nosítka a doprava zraněných. 

Potřebné látky – zařízení lékárničky – bylinné léky. Znalost samaritánských služebních 

předpisů. Záchranná služba: na ledě a ve vodě, záchrana bezvládných venku i 

v místnostech jedním zachráncem. V roce 1940 byla vydána příručka „Samaritánská služba 

a první pomoc“ (Hasičský kurz v otázkách a odpovědích). Jejím autorem je MUDr. a 

JUDr. Vít Levit. Je vidět, že samaritánství v hasičských sborech bylo bráno opravdu vážně. 

Organizace v samaritánství byla následující. Nejmenší jednotkou byla samaritánská stráž, 

která se vyskytovala v menších obcích. Ta měla většinou zdravotní nosítka, příruční 

lékárničku a obvazy. Tvořili ji 3 vyškolení muži, 2 ženy a velitel stráže. Samaritánské 

stráže různých územních celků měly nad sebou samaritánského náčelníka. Samaritánské 

stráže byly školeny obvodním lékařem. Větší sbory užívaly samaritánské čety o třech 

strážích, kterým velel samaritán – četař. Jednotlivé stráže a čety se sdružovaly v jednom 

obvodě do samaritánských kolon, každé koloně velel samaritánský instruktor - lékař. 

Kolony ve spolupráci s obvodním lékařem pořádaly různé kurzy. Samaritánské kolony 

v rámci žup tvořily župní samaritánské sbory, kterým veleli jednotliví župní instruktoři, 

zároveň lékaři a vedoucí školení. Tito instruktoři tvořili dohromady v rámci kraje krajský 

samaritánský sbor, kterému velel krajský samaritánský náčelník, který byl zároveň členem 

zemského samaritánského sboru. Zemský samaritánský sbor měl také svého náčelníka, 

který řešil vzdělávání samaritánů a technické zabezpečení, zpracovával také ročenku [5].  

 

Obrázek 2 Samaritánská služba s výzbrojí [60] 
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1.3.4 Druhá světová válka 

S nastupujícím fašismem a ve válečném stavu 2. světové války se musely 

samaritánské spolky přeorientovat. V říjnu roku 1935 bylo vládou vydáno nařízení o 

zřízení civilní protiletecké obrany, kde bylo počítáno i se samaritánskou službou. Byly 

pořádány další kurzy s tématikou ochrany proti plynům a asanační. Do kurzů nastupovaly 

ženy, protože s muži bylo počítáno v bojových liniích. I za 2. světové války samaritánská 

služba fungovala k prvnímu ošetření raněných a transportu. Náležela jí i organizace a 

shromažďování zdravotnického materiálu, zakládání stanic první pomoci, sbírky textilií 

pro potřebné a zasažené. Tyto všechny činnosti byly za různých dohod svěřeny hasičstvu, 

zvlášť pak v době, kdy ČSČK byl zakázán. Někteří samaritáni se vydávali na bojové pole a 

pracovali zde jako zdravotní služba pro zraněné vojáky přímo v boji. Samaritánská služba 

se musela potýkat i s místy, kde byly použity chemické zbraně. Během války bylo nutné 

pro samaritány doplňovat tak své vzdělání a ihned aplikovat při válečných útocích. Svou 

nezastupitelnou roli také měli na konci války na bombardovaných místech. Roku 1940 

byla usnesena dohoda o všeobecné záchranné službě mezi Stálou delegací samosprávných 

organizací a Svazem českého hasičstva. Podle této dohody byly dva typy záchranné služby, 

respektive stanic: 

1. stanice první pomoci s automobilovou dopravou nemocných a náležející přímo 

příslušným zemským ústředím obcí, měst a okresů, za spolupráce a podpory ze strany 

hasičstva,  

2. samaritánská služba hasičská, která náleží jedině a výhradně hasičstvu za 

podpory Ústředí obcí, měst a okresů [5].  

Hasiči v této době na mnoha místech zajišťovali jedinou kvalifikovanou 

předlékařskou první pomoc. Byli jedinou složkou našeho státu, která vykonávala to, co 

dnes vykonává zdravotnická záchranná služba. Téměř se to podobá systému, který je nyní 

zavedený ve Spojených státech amerických (dále jen „USA“) [8]. A to jsme v první 

polovině 20. století na území naší nynější České republiky. Zde vidím velmi vyspělé 

smýšlení a rychlý pokrok. Hasiči-samaritáni zajišťovali ve 2. světové válce jedinou 

nezastupitelnou zdravotnickou organizovanou podpůrnou složku armády. Po roce 1945 
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v rámci osvobozovacích akcí samaritáni prokázali, že plní ve svém oboru velmi důležitou 

roli [5].  

 

1.3.5 Poválečné období 

Samaritáni se zapojili s odvahou a nasazením vlastního života i v revolučních dnech 

roku 1945. Téhož roku byli dokonce součástí týmu pro likvidaci epidemie skvrnitého tyfu 

a bacilární úplavice v okolí Terezína a v Litoměřicích. Bez jejich obětavé práce, která ve 

dvou případech znamenala i nakažení s následným úmrtím, by bylo zasažených a mrtvých 

mnohem více. Po druhé světové válce se ČSČK  začal angažovat a obnovovat organizaci 

samaritánské služby. Byl obnoven školící proces s následnými podmínkami – kdo byl 

vyškolen samaritánem do roku 1938, ten absolvoval kurzy v délce 20 hodin, kdo po roce 

1938, ten musel absolvovat kurzy ve dvojnásobné délce, a to 40 hodin. V období mezi 

1921 – 1927 proběhlo pod ČSČK 976 kurzů a bylo proškoleno kolem 30 000 samaritánů.  

Roku 1924 bylo při 1531 hasičských sborech 1253 samaritánských stráží s tím, že 

samaritánská stráž byla ustavena v rámci možností nejlépe na třech mužích a dvou ženách. 

Často byl nedostatek lidí, a tak se jednalo o snížené stavy. V roce 1929 to bylo 5839 stráží 

s 24754 členy a 1728 instruktory. O čtyři roky později to bylo 6001 stráží s 21026 členy.  

V roce 1931 byla samaritány poskytnuta pomoc v 110 683 případech. Okupace způsobila 

úpadek v počtu samaritánů, na konci roku 1946 je zapsáno pouze 2300 samaritánů. Po roce 

1945 se situace u nás velmi změnila, a to mělo dopad na organizaci samaritánské služby. 

Po válce nebyla v hasičských sborech samaritánská služba obnovena, protože byla 

podřízena zdravotnímu odboru okresního národního výboru. Hasiči-samaritáni museli 

přejít postupně do organizace ČSČK, aby mohli službu první pomoci vykonávat. 

Jednoznačně to potvrdila Úmluva o samaritánské službě, kterou podepsali zástupci 

Československého červeného kříže a Svazu československého hasičstva roku 1950, ve 

které bylo stanoveno, že všichni samaritáni budou organizováni a registrováni pod ČSČK. 

Hasiči-samaritáni přešli tedy pod ČSČK a jejich služba v ČSČK nesměla nijak narušovat 

činnost  v hasičských sborech [6].  
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1.3.6 Zrušení samaritánství v hasičských sborech 

V roce 1951 přešla celá samaritánská služba pod ČSČK, téhož roku byl změněn 

název samaritán na název dobrovolný zdravotník. Celá samaritánská služba v hasičských 

sborech skončila 31. 6. 1950 na pokyn rozhodnutí Národní fronty. Bylo tak ukončeno 

něco, co vždy neodmyslitelně patřilo k hasičské službě stejně jako jiné ostatní činnosti. 

Hasičům bylo odebráno něco, co dělali přirozeně, příkladně a vzorně, s jistou 

samozřejmostí. Uzavřela se tak jedna část nádherné služby hasičů celému lidu. Roku 1952 

byla převáděna vozidla, která hasiči předělali pro samaritní účely. Celá záležitost byla pro 

hasiče bolestná, část jejich srdce jim byla brána, možná z důvodů, které ani oni sami 

nevěděli [6]. Po absolutním předání zdravotních záchranných služeb Československému 

červenému kříži hasiči prožívali v této oblasti stagnaci. Byli odkázaní na laickou první 

pomoc. Nesměli dělat při ošetřování nic víc, protože jim to právně nenáleželo. V 50. letech 

20. století se budovala celonárodní síť zdravotnických středisek, byly rušeny stanice 

ČSČK, na výjezdy jezdili lékaři a sestry. Později výjezdovou skupinu tvořili dva sanitáři 

s kurzem Doprava raněných, nemocných a rodiček (dále jen „DRNR“), později kurz 

Doprava raněných a nemocných (dále jen „DNR“) spolu s lékařem, většinou bez sestry. 

Takový systém vykonával první kvalifikovanou pomoc v místech mimořádných událostí 

[2].  

 
Obrázek 3 SDH Velké Opatovice, 1922 - založení Samaritánské stráže [61] 
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1.4 Znovuobnovení zdravotnických činností HZS ČR 

v blízké minulosti 

Kolem roku 1995 se u některých hasičů v Moravskoslezském kraji, územním odboru 

Ostrava rozmohla touha dělat něco víc v oblasti zdravotnických činností. Chtěli přispět 

ještě větší snahou ve svém zaměstnání do tohoto složitého procesu záchrany života. Bylo 

to zapotřebí i z toho důvodu, že se dostávali na místa mimořádné události jako první složka 

IZS. Byli tak nuceni vykonávat předlékařskou první pomoc, aniž by k tomu měli právně 

dané kompetence. Často, díky svému technickému vybavení, se byli schopni dostat na 

místa, kde se ZZS dostat nemohla, např. závaly, úzké prostory apod. Tito hasiči byli 

vedením podporováni. Někteří z nich měli střední odborné - zdravotnické vzdělání, někteří 

dokonce absolvovali Zdravotně sociální fakultu na Ostravské univerzitě, jiní si dělali 

základní kurz první pomoci pro řidiče dopravní zdravotní služby – DRNR, později DNR 

(120 h). Nejméně tento kurz byl také dříve podmínkou, aby mohl hasič vykonávat praxi na 

sanitě u ZZS [8].  
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2 VÝVOJ VE VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ HZS ČR 

Vzdělání příslušníků HZS ČR v podávání předlékařské první pomoci bylo a je 

prováděno více způsoby. Tento různorodý vývoj je představen v následujících kapitolách. 

 

2.1 Odborné stáže u ZZS 

Už v 90. letech 20. století byla velmi dobrá spolupráce mezi vedením Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Územního střediska zdravotnické záchranné 

služby města Ostravy. Spolupráce trvá až do dnešních dní. Celá tato rozvíjející se činnost 

hasičů ve specializaci pro poskytování první pomoci (dále jen „hasič-zdravotník“) byla 

podpořena a zdokonalena v rámci smluvně daných praxí. Hasiči-zdravotníci mohou podle 

rozpisů docházet na stanice záchranné zdravotnické služby a jezdit spolu s posádkou rychlé 

zdravotnické pomoci. Posádka se tedy skládala z řidiče záchranáře, zdravotní sestry a 

hasiče-zdravotníka [8]. V dnešní době je to v Ostravě tak, že hasiči zdravotníci mohou 

jezdit s posádkou rychlé lékařské pomoci. Posádka je ve složení: řidič, záchranář, lékař, 

zdravotní sestra, hasič-záchranář. Tato smlouva mezi vedeními je výhodná pro obě strany. 

Hasiči zdravotníci získají praxi přímo v profesionálních podmínkách předlékařské první 

pomoci a zdravotnická záchranná služba ušetří na platu jednoho člena posádky. Hasič-

zdravotník, který je podle rozpisu na sanitě, má pracovní úbor záchranářů, vykonává 24 

hodinovou směnu jako u hasičů, ale je placen hasiči.
1
 Zdravotník tak získá zkušenosti při 

primárním podávání předlékařské první pomoci a může si pod odborným dohledem 

zdokonalovat a vyzkoušet své teoretické znalosti. Tyto nabyté zkušenosti může potom 

aplikovat při zásazích hasičů, kde dochází k poranění osob, když na místě ještě není 

zdravotnická záchranná služba. Hasiči „nezakrní“ na stanici ve zdravotnické sféře, ale jdou 

s trendem ZZS, což je velmi přínosné a žádoucí. Hasič-zdravotník byl u Hasičského 

záchranného sboru, územního odboru Ostrava dávno ustanoven před rokem 2005 pro II. 

                                                           

1
 Osobní konzultace s panem Stanislavem Kociánem, DiS., příslušník HZS Moravskoslezského kraje, požární 

stanice Ostrava - Zábřeh, dne 22. 2. 2015 
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výjezd, který vyjíždí k dopravním nehodám a k mimořádným událostem většího rozsahu 

[8]. 

 

2.2 Kurz DRNR (resp. DNR) 

Tento kurz se vyučoval a konal v nemocnicích nebo si kurz otvírali soukromí lékaři 

[8]. V kurzu jsou vyučovány právní záležitosti, psychologie, základy stavby těla, náhlé 

postižení organizmu, praktický nácvik obvazové techniky, transportu (celá osnova kurzu 

viz Příloha č. 1). Teoretická část trvá 70 h, praktická 50 h [24]. DNR je zdravotnický kurz, 

který není pružný na potřeby hasičů. S některými tématy se hasiči v praxi vůbec nesetkali a 

jiné jim chyběli. Hasiči cítili, že kurz jen z části svými tématy pokrývá situace, se kterými 

se ve svém povolání potkávají. Nejvíce chyběly modelové situace. Kurz nebyl vyhovující 

nejen z důvodu, že hasiče plně nepřipravoval na zdravotnickou činnost v jejich povolání, 

ale také byl vyučován externě, což znamená, že byl finančně náročný pro HZS ČR. Proto 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS 

ČR“) vytvořilo tým – pracovní skupinu „první pomoci“, která měla stanovit osnovy 

nového kurzu, který by si hasiči udělali sami. Nový kurz musel být zastřešen zdravotnicky 

kvalifikovanou osobou, kurz zaštítil pan MUDr. Ilja Chocholouš. Roku 2012 tedy vešel v 

platnost nový kurz – Neodkladná zdravotnická pomoc (dále jen „NZP“). 
2
 

 

2.3 Kurz NZP 

Kurz NZP splňuje v dostatečné míře požadavky HZS ČR. Tento specializační kurz 

je určen pro příslušníky HZS ČR a HZS podniku v prezenční formě studia. Je to nadstavba 

v pravidelné odborné přípravě hasičů v předlékařské první pomoci. Kromě praktického 

výcviku a teoretické výuky je kladen důraz také na třídění raněných metodou START.  

Cílem kurzu je prohloubit teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti podávání 

                                                           

2
 Osobní konzultace s panem Tomášem Otrubou, příslušník HZS Olomouckého kraje, požární stanice 

Olomouc, instruktor první pomoci pro HZS Olomouckého kraje podle pokynu č. 11/2013, dne 23. 3. 2015 
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první pomoci. Absolvent by měl nabyté vědomosti z kurzu umět předat dál v rámci 

pravidelné odborné přípravy. V kurzu se účastník učí základy anatomie a fyziologie 

lidského těla, prvotní vyšetření a posouzení stavu postiženého, resuscitaci, základní 

ošetření při úrazových i neúrazových stavech, třídění zraněných metodou START, 

bezpečnost práce v oblasti přednemocniční neodkladné péče (plné znění osnov kurzu viz 

Příloha č. 2). Kurz může absolvovat ten, kdo úspěšně absolvoval modul III-IZS 

vzdělávacího programu „Vstupní příprava příslušníků HZS ČR nebo nástupní odborný 

výcvik zaměstnanců Hasičského záchranného sboru podniku (dále jen „HZS podniku“). 

Přihlášený také musí úspěšně absolvovat vstupní test. Během kurzu jsou studující průběžně 

přezkušováni a hodnoceni. Závěrečná zkouška se skládá z testu a praktické zkoušky. Tento 

vzdělávací program nahrazuje „kurz řidičů pro převoz nemocných a raněných“. Modelové 

situace se v nejvyšší možné míře blíží reálným. Například na přelomu roku 2013 a 2014 se 

konal kurz NZP pro 15 lektorů ČR. Pro ně byly připraveny tyto modelové situace: 

dopravní nehoda; osoba sražená vlakem; muž v podzemní šachtici; opilé nepřizpůsobivé 

osoby s infarktem či cévní mozkovou příhodou; sebevrah na střeše; požár demolice, která 

byla obsazená „squattery“; úraz elektrickým proudem; výbuch plynu ve velkokapacitní 

kuchyni; natěrač v bezvědomí visící na laně; poskytování asistované resuscitace dítěte skrz 

zavřené dveře; zásah IZS na „šíleného střelce“ v nákupním centru [13]. Jen z tohoto 

malého výčtu jednoho kurzu vidíme, že modelové situace jsou naplno inspirovány širokou 

škálou možných situací, které při zásazích v terénu naše hasiče potkává a tak se kurz stává 

dle mého názoru velmi dobrou kvalifikovanou přípravou hasičů-zdravotníků na „ostrou“ 

akci. Hasič připravující se na svou pozici zdravotník se na tomto kurzu setká s téměř všemi 

situacemi, které jej mohou potkat. Během kurzu jsou účastníci rozděleni do skupin a učí se 

pracovat ve skupině, stejně jak to je při zásahu. Nechybějí ani emoce, které doprovázejí a 

stresují zasahující tak, aby bylo vytvořeno opravdu reálné prostředí.
3
 Jako rekvalifikační 

kurz, který je nadstavbou kurzu NZP a zároveň je akreditovaný Ministerstvem 

zdravotnictví jako základní kurz v oboru zdravotnictví, byl vytvořen kurz „Neodkladná 

zdravotnická pomoc – akreditovaný kurz“ (dále jen „NZP-AK“), (40 h) [22]. 

 

                                                           

3
 Osobní konzultace s panem Tomášem Otrubou, příslušník HZS Olomouckého kraje, požární stanice 

Olomouc, instruktor první pomoci pro HZS Olomouckého kraje podle pokynu č. 11/2013, dne 23. 3. 2015 
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2.4 Kurz NZP-AK 

Podmínkou pro zařazení do kurzu NZP-AK je úspěšné absolvování kurzu NZP. 

Cílem NZP-AK je ještě větší prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností 

v podávání první pomoci. Absolvent dostane kromě potvrzení o absolvování NZP-AK také 

osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru řidič 

vozidla DNR. Obě potvrzení mají neomezenou platnost. Udržování znalostí a aktuálních 

poznatků v předlékařské první pomoci probíhá v rámci pravidelné odborné přípravy podle 

vnitřních předpisů HZS ČR.  Znalosti jsou prohloubeny v oblasti anatomie, je rozšířena 

psychologie o další témata, kurz vzdělává také v pomoci při chemických nebo radiačních 

haváriích. Dalším cílem je prohloubení praktických dovedností s využitím nejmodernějších 

technických prostředků pro účel první pomoci, které jsou u jednotek PO dostupné (plné 

znění osnovy kurzu NZP-AK viz Příloha č. 3). Jsou připraveny vždy modelové situace, 

které se stejně jako v předešlém kurzu NZP co nejvíce blíží realitě [13]. V praxi to tedy 

znamená, že NZP trvající 2 týdny a NZP-AK trvající 1 týden splňují třítýdenní časovou 

dotaci kurzu DNR. Rozdíl také v obou kurzech je, že na NZP vyučují instruktoři-hasiči, a ti 

jsou také zkoušejícími, kdežto týdenní NZP-AK je konán s lékařem a ten je také přítomen 

u závěrečné zkoušky. Největší předností NZP kurzu je to, že je věnováno množství času 

celého kurzu modelovým situacím, které připravují přímo hasiči-instruktoři nebo lékař. 

Tak kurz nabývá úplně jiných rozměrů 

než dřívější kurzy. To, že je kladen 

důraz hlavně na praktický výcvik, je 

základním předpokladem nejen 

k náležitému pochopení látky, ale také 

k zvládnutí záchrany života v praxi s co 

největší pravděpodobností. Založení 

NZP kurzu je podle mě velmi dobrý 

krok ke zkvalitnění připravenosti hasičů-

zdravotníků. 
4
 

                                                           

4
 Osobní konzultace s panem Tomášem Otrubou, příslušník HZS Olomouckého kraje, požární stanice 

Olomouc, instruktor první pomoci pro HZS Olomouckého kraje podle pokynu č. 11/2013, dne 23. 3. 2015 

Obrázek 4 Frýdek-Místek - 16. – 27. 6. 2014 – kurz NZP [62] 
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3 PRÁVNÍ RÁMEC ZDRAVOTNICKÉ OBLASTI HZS ČR 

Celá činnost podávání neodkladné zdravotní pomoci při zásazích do roku 2013 

fungovala na základě domluvy, nebyla ošetřena žádným právním předpisem. Řekněme, že 

celá kvalifikovanější první pomoc hasičů-zdravotníků s využitím prostředků 

k předlékařské první pomoci byla vykonávána „načerno“. Doposud se nic nestalo a hasiči 

nemuseli stát před soudem v nějakých obviněních o poškození zdraví či způsobení úmrtí. 
5
 

Celá jejich kvalifikovanější činnost nebyla zaštítěna právním předpisem, ale museli první 

pomoc před příjezdem zdravotnické záchranné služby poskytovat, a to dokonce podle 

zákona. Podle zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoník, § 207, odst. (1) [40] „Kdo osobě, 

která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou 

pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím 

svobody až na jeden rok.“ [40]. A pro hasiče klíčový odstavec (2) „Kdo osobě, která je v 

nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač 

je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán 

odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“ [40]. Bylo tedy potřeba zde udělat 

radikální krok a celou činnost právně zastřešit a zorganizovat. 

 

3.1 Pokyn GŘ HZS ČR č. 11/2013 

Praxe, kompetence a další záležitosti nabyly právní hodnoty vydáním Pokynu GŘ 

HZS ČR č. 11, z roku 2013 [25], k činnosti jednotek požární ochrany při poskytování první 

pomoci na místě zásahu. 

 

                                                                                                                                                                                

 
5
 Osobní konzultace s panem Stanislavem Kociánem, DiS., příslušník HZS Moravskoslezského kraje, požární 

stanice Ostrava - Zábřeh, dne 22. 2. 2015 
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3.1.1 Vymezení pojmů 

Tímto pokynem byla zdravotnická činnost HZS ČR právně podpořena. Podle tohoto 

pokynu jednotka při mimořádné události provádí nezbytné úkony a opatření při ohrožení 

života nebo postižení osob na místě vzniklé události. Provádí tak základní první pomoc.  

Pokyn vymezuje i technickou první pomoc, která spočívá v odstranění vnějších 

fyzikálních příčin ohrožujících život [25], tzn. vyproštění, transport. Technická první 

pomoc je u hasičů velmi nezbytná, protože jako jediná složka IZS  operuje s takovým 

technickým vybavením, které umožňuje velmi složité úkony, jako stříhání plechu, pedálů u 

automobilů, rozevření pantů, zámků, spojených částí, nadzvednutí velmi těžkých břemen 

aj. Technická první pomoc se tak stává hlavní činností hasičů při dopravních nehodách 

technologických havárií, zavalení apod. V této činnosti je nenahradí komplexně žádná jiná 

organizace [3]. Je zde stanoveno, že odbornou zdravotní první pomoc včetně transportu 

zajišťuje ZZS. Velitel rozhoduje, v jakém rozsahu a zda vůbec se bude poskytovat první 

pomoc. Rozhoduje i o prioritách při výskytu více ohrožených nebo zraněných osob na 

místě zásahu. V okamžiku přítomnosti zdravotnického odborného personálu postupuje 

jednotka požární ochrany (dále jen „JPO“) podle pokynů posádky ZZS [25].  

 

3.1.2 Organizace 

Je zde poprvé zmíněn hasič ve zdravotnické odbornosti, a to v článku 3, kde se píše, 

že odborná příprava příslušníků HZS ČR je vykonávána hasičem zdravotníkem a hlavním 

instruktorem pro poskytování první pomoci (dále jen „hlavní instruktor“). Hlavní 

instruktor může také zároveň vykonávat hasiče-zdravotníka, pokud vykonává službu 

v místě, kde má být funkce zdravotníka zřízena. Hlavní instruktor musí být na každém 

Hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“), v ZÚ, ve Školním a 

výcvikovém zařízení HZS ČR (dále jen „ŠVZ“), Střední odborné školy požární ochrany 

(dále jen „SOŠ PO“) a Vyšší odborné školy požární ochrany (dále jen „VOŠ PO“) ve 

Frýdku-Místku [25].  
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Tabulka 1 Počet hasičů-zdravotníků podle Pokynu GŘ HZS ČR č. 11/2013 [25] 

Počet hasičů-zdravotníků Instituce, zařízení 

1 / směna Stanice HZS ČR typu C1, C2, C3 

1 Stanice HZS ČR typu P0, P1, P2, P3, P4 

1 V každém místě dislokace ZÚ 

1 SOŠ PO a VOŠ PO 

 

Organizace se značně oproti hasičům-samaritánům zjednodušila, což si myslím, že 

vše urychlí a ušetří čas i peníze. To, že organizace byla složitější a zapojovala více lidí, 

bylo z důvodu, že dříve byla republika rozdělena na více územních celků, takže pro každý 

územní celek existoval jeden zástupce, který zastupoval danou oblast [5]. Nyní je nejvýš 

v organizační hierarchii GŘ HZS ČR, které je součástí Ministerstva vnitra, každý kraj 

zastupují instruktoři první pomoci a na jednotlivých stanicích působí hasiči-zdravotníci 

[25].  

Podle věcných prostředků spadá funkcí hasič-zdravotník do technické služby, dle 

Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 21/2006 [26]. Pokyn udává tyto věcné prostředky 

– prostředky první pomoci – zdravotnické brašny a lékárničky, fixační prostředky a dlahy, 

nosítka, rozpínací vaky (např. Ambuvaky) [26]. V praxi to vypadá tak, že se stará o 

zdravotní materiál hasič-zdravotník (kontroluje, zodpovídá za funkčnost, celistvost, 

vyřazuje nefunkční prostředky první pomoci, zpracovává návrhy na doplnění a obnovu, 

vede také dokumentaci o těchto prostředcích). Při zásazích se mimo běžnou činnost hasičů 

přímo podílí a odborně dohlíží na akce zachraňující život [25]. Povaha těchto 

zodpovědností se dá srovnat například s technikem technické služby, nebo jinými 

funkcemi, které jsou ve vyšší platové tarifní třídě, než se vyskytuje hasič-zdravotník. 

Hasič-zdravotník se stále musí vzdělávat, absolvuje dva až třítýdenní kurzy. Struktura 

organizace se podobá lezeckým skupinám u HZS ČR, které plní úkoly nad rámec řadového 

hasiče. Ve zdravotnické oblasti je hlavní instruktor, hasič-zdravotník má i na starosti 

vzdělávání ostatních hasičů na směně v podávání předlékařské první pomoci. Lezci se přes 

svou odbornost také často dostanou do vyšší tarifní platové třídy. V Pokynu GŘ HZS ČR 

11/2013 [25], čl. 3, odst. (7) je napsáno, že „jmenováním příslušníka HZS ČR do funkce 

hasiče-zdravotníka a hlavního instruktora nevzniká nárok na vyšší tarifní třídu. 
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Dlouhodobý a kvalitní výkon funkce je zpravidla ohodnocen zvýšením osobního příplatku.“ 

[25]. Takže to znamená, že hasič-zdravotník, ačkoliv povahou své činnosti se dá srovnat 

s jinými funkcemi, které jsou ohodnoceny vyšší platovou třídou, svou činnost dělá pouze 

dobrovolně bez nároku na finanční ohodnocení. I když má v organizačním řízení k běžným 

zodpovědnostem také přidánu zodpovědnost za zdravotnický materiál a prostředky první 

pomoci, školení svých kolegů, tato činnost nad rámec řadového hasiče se mu na platu 

neprojeví. Je jasné, že kdyby se přidalo na požárních stanicích „tabulkové místo“ s vyšší 

tarifní třídou odpovídající činnostem hasiče-zdravotníka, bylo by to velmi finančně 

náročné. Ve srovnání s ostatními hasičskými funkcemi i tato funkce by podle mě měla být 

ohodnocena.
6
 

Pro zdravotnickou oblast byla GŘ HZS ČR vytvořena pracovní skupina „První 

pomoc“. Tým se skládá z 12 členů HZS ČR, pokud možno ze všech krajů s aktuálním 

rozhledem ve zdravotnické oblasti nebo se zdravotnickým vzděláním. Tato pracovní 

skupina pracuje do dnešních dní, je orgánem, který konzultuje a projednává všechny 

záležitosti první pomoci (resp. předlékařské první pomoci) HZS ČR, sbírá informace 

z HZS krajů, formuluje jejich požadavky a ty dále předkládá a konzultuje s GŘ HSZ ČR 

[23]. Pracovní skupina byla vytvořena také, aby odstraňovala nedostatky v činnosti 

poskytování první pomoci jednotek požární ochrany. Mimo to zpracovává studijní 

materiály, vybírá a testuje věcné prostředky pro poskytování první pomoci, spolupracuje 

s ostatními specialisty IZS především se ZZS [25].  

 

3.1.3 Vzdělávání a odborná příprava v první pomoci 

Hasiči se vzdělávají v rámci odborné přípravy základní a potom pravidelné. 

Základní se děje na Nástupním odborném výcviku (dále jen „NOV“) [25]. Teoretické 

poznatky a praktické dovednosti získávají v předmětu zdravotní a psychologická příprava 

[19]. Osnovy se v tomto základním přípravném kurzu na povolání hasič ve svém vývoji 

                                                           

6
 Osobní konzultace s panem Stanislavem Kociánem, příslušník HZS Moravskoslezského kraje, požární 

stanice Ostrava - Zábřeh, dne 22. 2. 2015 
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v základu moc nelišily, vždy šlo převážně o zástavu krvácení a resuscitaci. Vzdělávání na 

těchto vstupních kurzech však bylo a je velmi okrajové a vytváří tak dobrý základ pro stálé 

zdokonalování se. Hasiči získají z těchto kurzů povědomí o zdravotnické činnosti. Je to ale 

pouze teorie, takže když se s tím účastník setkává poprvé v takové míře a nejsou 

k dispozici modelové situace, kde by si vše vyzkoušel a ověřil, dává mu to jen jakýsi 

pohled, s čím se v praxi bude setkávat. Určitě to nelze brát jako plnohodnotný vzdělávací 

program ve zdravotnické oblasti pro hasiče (plné znění osnov NOV v Příloze č. 4).
7
 

Pravidelná odborná příprava v první pomoci je stanovena Pokynem GŘ HZS ČR 

č. 57/2013 [28] v příloze 1, kapitola 9, kde se píše, že je vykonávána jednou ročně 

v rozsahu 16 hodin. Jsou dány 2 bloky (A, B), do osnovy se zařadí všechna témata z bloku 

A, a vyberou se témata z bloku B v rozsahu nejméně dvou hodin s tím, že každé téma 

z bloku B se musí v osnově vyskytnout 1 x 4 roky. Pravidelná odborná příprava pro 

příslušníky HZS ČR je potřebná a žádoucí pro všeobecný přehled [28]. Tato témata se také 

stala základním kamenem pro vytvoření osnov kurzu NZP [23].  

Tabulka 2 Blok A – podle přílohy 1, kapitola 9, pokynu 57/2013 [28] 

Základní témata odborné přípravy pro poskytování 

první pomoci na místě zásahu 

Doporučený rozsah hodin 

Teorie Praxe 

Základní vyšetření a priority ošetření. 0,5 0,5 

Resuscitace (dle Guidelines). 1 1 

Šok a šokové stavy. 0,5 x 

Krvácení. 0,5 0,5 

Poranění pohybového aparátu. 0,5 0,5 

Poranění hlavy, hrudníku a břicha. 0,5 0,5 

Fyzikální a termická poškození. 1 0,5 

Obvazová technika. x 0,5 

Polohování, imobilizace, transport. 0,5 1 

Modelové situace. x 4 

Blok A celkem: 5 9 

Pozn.: „x“ znamená, že není daným způsobem téma vyučováno 

                                                           

7
 Osobní konzultace s panem Tomášem Otrubou, příslušník HZS Olomouckého kraje, požární stanice 

Olomouc, instruktor první pomoci pro HZS Olomouckého kraje podle pokynu č. 11/2013, dne 23. 3. 2015 
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Tabulka 3 Blok B – podle přílohy 1, kapitola 9, pokynu 57/2013 [28] 

Doplňková témata pravidelné odborné přípravy 

pro poskytování první pomoci na místě zásahu 

Doporučený rozsah hodin 

Teorie Praxe 

Práva a povinnosti záchranáře, druhy odpovědnosti. 0,5 x 

Zdravotnická záchranná služba. 0,5 x 

Psychologické aspekty činnosti záchranáře. 0,5 x 

Základy obecné anatomie a fyziologie. 1 x 

Podrobnější vyšetření a posouzení stavu postiženého. 0,5 0,5 

Náhlá postižení oběhového systému. 0,5 x 

Náhlé příhody neurologické. 0,5 x 

Neúrazové urgentní stavy. 1 x 

Akutní stavy u dětí. 0,5 x 

Třídění velkého počtu raněných metodou START. 1 1 
 

Pozn.: „x“ znamená, že není daným způsobem téma vyučováno 

Pokyn GŘ HZS ČR 11/2013 [25] dále doporučuje, aby v rámci vzdělávání hasičů-

zdravotníků byly na základně dohody HZS krajů, ZÚ, GŘ HZS ČR a ZZS ustaveny stáže 

hasičů u ZZS nebo na urgentním příjmu. Pravidelnou přípravu hlavních instruktorů 

organizuje GŘ HZS ČR. Hlavní instruktoři by také měli absolvovat stáž u ZZS. Je 

doporučeno odborně připravit SDH a HZS podniku. V HZS podniku je doporučení zřídit 

funkci hasiče-zdravotníka.  

O tom, že příprava hasičů v poskytování předlékařské první pomoci má význam, 

svědčí i zprávy o jejich zapojení do záchrany životů mimo jejich pracovní dobu. Jedním 

z takových případů byl Martin Hokra, příslušník hasičské stanice Plzeň-Střed, který jel 

zrovna kolem dopravní nehody dodávkového a osobního automobilu, která se stala před 

polednem u obchvatu Třemošná na severu Plzně. Neváhal, zastavil a podal předlékařskou 

první pomoc zraněné ženě z osobního automobilu. Poté přijeli hasiči, kteří ho doplnili 

v první pomoci do příjezdu ZZS [12].  
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3.1.4 Kompetence hasiče-zdravotníka 

 V organizačním řízení hasič-zdravotník předává vědomosti ostatním hasičům 

v rámci pravidelné odborné přípravy, účastní se pravidelné odborné přípravy, která je pro 

něj určena, stále se vzdělává v oblasti poskytování první pomoci, v oblasti zajišťování a 

udržování provozuschopnosti prostředků první pomoci je podřízen technikovi technické 

služby, dle Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 21/2006 [26] provádí kontrolu těchto 

prostředků a vede dokumentaci. Zodpovídá za celistvost a funkčnost prostředků první 

pomoci, nefunkční vyřazuje, podává návrhy na obnovu nebo doplnění prostředků první 

pomoci [25].  

Podle Pokynu GŘ HZS ČR 11/2013 [25], má mít hasič-zdravotník teoretické, 

praktické znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci s využitím prostředků první 

pomoci ve vybavení JPO. V operačním řízení se podílí na odborném dohledu nebo činnosti 

při poskytování první pomoci jednotkou požární ochrany [25]. Kompetence v operačním 

řízení hasiče-zdravotníka jsou velmi diskutované a ožehavé téma. Zdravotnické činnosti 

HZS ČR totiž přímo souvisí s činnostmi ZZS. A zde vzniká třenice. Na jedné straně jde 

často o boj s časem při záchraně života, na druhé straně hasič-zdravotník nemá povoleno 

vykonat víc než v podstatě laickou první pomoc s využitím prostředků první pomoci a 

znalostí nabytých v kurzech. Jsou místa, kde dojezdový čas HZS ČR a ZZS je stejný, a tak 

není potřeba, aby se hasiči příliš angažovali v poskytování předlékařské první pomoci. 

Jedná se převážně o velká města. Jsou ale i místa nebo situace, kdy jsou hasičské jednotky 

na místě mimořádné události mnohem dříve než ZZS. V takových situacích by bylo velmi 

vhodné, aby hasiči-zdravotníci byli kompetentní k tomu vykonat více (po dohodě 

s lékařem podat léky, subkutánně aplikovat injekci, zajistit žilní vstup pro infuzi, atd.). 

Pokud se totiž podíváme na lidský život jako nejvyšší prioritu, neměla by nám v tom bránit 

legislativa. V praxi se ale v tomto případě zrovna dostáváme do bodu, kdy hasič-

zdravotník bojující o záchranu lidského života nemůže ze zákona udělat víc než laickou 

první pomoc. Jak tedy v takové situaci jednat?
8
 V Polsku mají zdravotnické činnosti u 

hasičských jednotek výrazně vyšší podíl než u nás v České republice a velmi často jsou 

                                                           

8
 Osobní konzultace s panem Stanislavem Kociánem, DiS., příslušník Moravskoslezského kraje, požární 

stanice Ostrava – Zábřeh, dne 22. 2. 2015, s panem Tomášem Otrubou, příslušník HZS Olomouckého hraje, 

požární stanice Olomouc, dne 23. 3. 2015 
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hasiči vysíláni k čistě zdravotnickým zásahům do míst, kam má Státní záchranná služba 

dojezdový čas vyšší, než jednotka požární ochrany [13]. V USA došlo během let 1992 až 

2005 ke sloučení Zdravotnické záchranné služby (Emergency Medical Services) a 

Hasičských sborů (Fire Department). V té době byla prevence na dobré úrovni, používaly 

se moderní stavební materiály, a tak počet výjezdů k požárům začal klesat a začalo 

přibývat výjezdů k dopravním nehodám. Této skutečnosti si všimli nejen hasiči, ale i 

zdravotní záchranáři. V dnešní době tedy Fire Department slouží jako plnohodnotná 

hasičská i zdravotnická složka dohromady [8]. V jiných zemích fungují organizační 

modely, kdy hasiči zastávají funkci zdravotnických záchranářů. Ve skandinávských 

zemích jsou součástí záchranné služby hasiči. Ve Francii a v některých spolkových zemích 

Německa se hasiči podílejí na rychlé zdravotnické pomoci [3]. Je vidět, že ve světě jiné 

státy tuto otázku už řešily. Zda vyřešily, to bychom museli udělat analýzu v daných 

státech, což není předmětem této bakalářské práce. Nelze zřejmě legislativou celoplošně 

nastavit vyšší kompetence hasičů-zdravotníků. Počítal bych však v legislativě i 

s výjimkami, které mohou nastat, kdy hasiči jsou jediní, kteří mohou lidský život zachránit. 

Myslím si také, že lze organizačně sloučit fungování hasičů a zdravotníků na určitých 

typech stanic. Často se šetří prostředky tak, že například na otevření bytu vyjíždí jen HZS 

ČR, po otevření se zjistí, o co jde, a popřípadě se zavolá ZZS. Na určité typy událostí by 

mohl být v hasičském autě i zdravotnický záchranář, který by měl stejná práva a pravomoc 

jako má v sanitě ZZS, ale vyjížděl by s JPO. Stále by přece měl být lidský život jako 

priorita číslo jedna.
9
 

Hlavní instruktor má podle Pokynu GŘ HZS ČR 11/2013 [25] na starost koordinaci 

odborné a metodické činnosti ohledně první pomoci, řídí a provádí odbornou přípravu 

hasičů-zdravotníků, konzultuje vybavenost věcnými prostředky první pomoci, organizuje a 

účastní se součinnostních výcviků IZS, spolupracuje s dalšími kraji, podílí se na výběru 

nebo odvolání hasičů do specializace zdravotník. 

 

                                                           

9
 Osobní konzultace s panem Stanislavem Kociánem, DiS., příslušník Moravskoslezského kraje, požární 

stanice Ostrava – Zábřeh, dne 22. 2. 2015, s panem Tomášem Otrubou, příslušník HZS Olomouckého hraje, 

požární stanice Olomouc, dne 23. 3. 2015 
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4 ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ HZS ČR 

Lékárničky a prostředky první pomoci do požárních automobilů jsou předepsány 

jednotlivými vyhláškami. V této kapitole je rozebíráno vybavení HZS ČR podle 

legislativy. 

 

4.1 Lékárničky 

Prostředky pro poskytování předlékařské první pomoci jednotlivě určovala tato 

legislativa: 

Tabulka 4 Legislativa určující zdravotnickou vybavenost vozidel požární ochrany 

O podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích 

Oborová norma  

Vyhláška federálního ministerstva č. 

32/1972 Sb. 

ON 84 66 35 

O technických podmínkách požární 

techniky 

O schvalování technické způsobilosti a o 

technických podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích 

Vyhláška MV č. 254/1999 Sb. Vyhláška dopravy č. 102/1995 Sb. 

Vyhláška MV č. 49/2003 Sb. Vyhláška dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. 

Vyhláška MV č. 35/2007 Sb. Vyhláška dopravy a spojů č. 283/2009 Sb. 

Vyhláška MV č. 53/2010 Sb. Vyhláška dopravy a spojů č. 216/2010 Sb. 

 Vyhláška dopravy a spojů č. 182/2011 Sb. 

 Vyhláška dopravy a spojů č. 341/2014 Sb. 

 

Hasiči, kteří vykonávali předlékařskou první pomoc, používali lékárničky 

v hasičských vozech, které byly v dané době předepsané vyhláškou. Při stále rozvíjející se 

zdravotnické činnosti hasiči usoudili, že jim tato lékárnička k poskytování předlékařské 

první pomoci nestačí a začali se vybavovat zdravotnickými batohy nebo zdravotnickými 

kufry nad rámec vyhlášky. Základní výbava se skládá z materiálu, který je předepsán 

vyhláškou. Další zdravotnický materiál jednotlivé kraje mají podle toho, kolik je na to 
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uvolněno peněz, v jaké lokalitě se hasičská jednotka vyskytuje, má na to vliv také 

předurčenost. Nejvíce v tomto ohledu zřejmě hrají roli finance. Rovněž hraje roli také to, 

že některé prostředky pro předlékařskou první pomoc podléhají kontrolám a nejsou určeny 

pro laickou první pomoc, ale pro pomoc kvalifikovanou. Vzniká zde rozpor, kde na jedné 

straně je legislativa a na druhé straně priorita záchrany života.
10

 

Vyhláška č. 32 federálního ministerstva dopravy ze dne 18. května 1972 [29], o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, určuje v § 83, odstavce 2), 

písmena i), že osobní a nákladní automobily musí mít mezi základní výbavou zdravotnické 

potřeby v samostatném pouzdře (skříňce), jehož obsah stanoví zvláštní předpis – v tomto 

případě oborová norma ON 84 66 35.  

 

 

 

 

 

                                                           

10
 Osobní konzultace s panem Stanislavem Kociánem, příslušník HZS Moravskoslezského kraje, požární 

stanice Ostrava - Zábřeh, dne 22. 2. 2015 
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Tabulka 5 Obsah lékárničky podle ON 84 66 35 (nezávazné doporučení) [14] 

Léčiva Množství (ks) 

ACYLPYRIN, ASPIRIN (10 tablet) 2 

CARBOSORB – absorpční uhlí (balení) 1 

GASTROGEL nebo jiný antacid 1 

OPHTAL – borová oční voda 1 

ATARALGIN nebo jiné analgetikum 1 

SEPTONEX nebo jiný dezinfekční přípravek 1 

Obvazový materiál Množství (ks) 

Gáza hydrofilní skládaná sterilní (7,5 x 7,5 cm á 5 ks) 2 

Spofaplast (2,5 cm x 2 m) 1 

Spofaplast rychloobvaz (6 x 1 cm) 1 

Obinadlo hydrofilní sterilní (6 cm x 5 m) 2 

Obinadlo škrticí pryžové (délka 70 cm) 1 

Obvaz NERIT 4 

Polštářek PORIN 10 

Obinadlo hydrofilní sterilní (10 cm x 5 m) 10 

Šátek trojcípý 1 

Vata obvazová skládaná (50 g) 2 

Zdravotnické pomůcky Množství (ks) 

Pinzeta anatomická 1 

Příručka "První pomoc" 1 

Rouška resuscitační 2 

Špendlíky zavírací 6 

Teploměr lékařský v pouzdře 1 

TRAUMACEL zásyp 1 

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 21. října 1999 č. 254 [36], o technických 

podmínkách požární techniky, v příloze 2, odstavce 8), písmena d), mluví o tom, že 

v požárních automobilech mají být nejméně dva páry chirurgických rukavic na každé 
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sedadlo s tím, že nejnižší počet párů pro automobil je 5. Dále v písmeně e) se píše, že 

požární automobil musí být vybaven lékárničkou podle přílohy č. 6, vyhlášky Ministerstva 

vnitra č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách 

provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.   

Dále podle přílohy č. 2, vyhlášky Ministerstva vnitra 254/1999 Sb., jsou stanoveny 

velikosti lékárniček podle hmotnostních tříd a počtu sedadel: 

 velikost I - požární automobily 1. hmotnostní třídy (> 2 t), 

 velikost II – požární automobily 2. a vyšší hmotnostní třídy (> 2 t), s počtem 

nejvýše tří sedadel, 

 velikost III - požární automobily 2. a vyšší hmotnostní třídy (> 2 t), s počtem čtyř 

a více sedadel, 

lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač 

úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky [36]. 

Příloha č. 6, vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb. [33], o schvalování 

technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních 

komunikacích určuje podobu lékárničky jednotlivých požárních vozů podle velikostí pro 

požární automobily.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Zdravotnický kufr, první výjezd, požární stanice Ostrava - Zábřeh 
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Tabulka 6 Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička) podle přílohy č. 6, vyhlášky 102/1995 

Sb.[33] 

Zdravotnický materiál 

Množství (ks) 

Velikost lékárničky 

I. II. III. 

Obvaz hotový sterilní č. 2 2 5 10 

Obvaz hotový sterilní č. 3 2 5 10 

Obvaz hotový sterilní č. 4 2 5 10 

Šátek trojcípý 2 3 6 

Obinadlo elastické 10 x 5 cm - 3 6 

Náplast hladká cívka 2,5 x 5 cm 1 2 4 

Náplast s polštářkem 8 x 4 cm 6 12 18 

Obinadlo škrticí pryžové, délka 70 cm 1 3 5 

Dezinfekční roztok ve spreji 1 1 2 

Obvaz hotový sterilní 5 x 7,5 cm 1 3 5 

Rouška resuscitační 1 2 4 

Rouška PVC 20 x 20 cm 1 2 4 

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 2 4 

Špendlík zavírací v antikorozní úpravě 2 2 4 

Nůžky 1 1 1 

Pozn. Autolékárničku velikosti III je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti II, „-„ znamená, že 

není v autolékárničce obsaženo 

V rozdělení lékárniček podle velikosti vidím pozitiva i negativa. Unifikuje 

vybavenost, hasiči tak vědí, s čím ve vozech mohou počítat. Pro větší hmotnost a více 

sedadel je vyšší počet zdravotnického materiálu. Jsou ale tipy požárních automobilů, které 

vyjíždějí jen jako podpůrné či pomocné a jsou na místech zásahů, kde jsou i ostatní vozidla 

prvního nebo druhého výjezdu, převážně cisternové automobilové stříkačky. Jsou vyslány 

na zásahy, kde už se vyskytuje ZZS, když jsou zraněny osoby. Za pomocné a podpůrné 

požární automobily považuji automobily pro zásobování vodou, automobilový žebřík, 

automobilovou plošinu a další. Tyto požární automobily vozí s sebou lékárničku s takovým 

obsahem a množstvím, které je využito velmi zřídka, v některých případech vůbec. 

Materiál pouze exspiruje a je tak znehodnocen. Proto bych posílil lékárničky prvních a 
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druhých výjezdových vozů nebo požárních automobilů, které jezdí k případům, kde je 

velké riziko zranění osob a naopak bych zredukoval a minimalizoval lékárničku 

„pomocných“ vozů a vozů, které většinou na zásahy nejezdí samy a vždy jsou vyslány jako 

podpora. 

Je vhodné, aby na každého hasiče byly ve voze minimálně dva páry chirurgických 

rukavic. Hasič si je může navléknout pod zásahové rukavice a při manipulací se zraněnou 

osobou se poté chránit. Rukavice se hasičům lehce při práci roztrhnou, proto je dobré mít 

náhradní.  

Příloha č. 14, vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 341/2002 Sb. [38], o 

schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích mění autolékárničku pouze v tom, že byla vyřazena položka 

dezinfekční roztok ve spreji, jinak autolékárnička zůstává beze změny. Odstranění 

dezinfekce v jakékoliv podobě se mi zdá nevhodné. Vždyť v každé domácnosti, na 

dovolené, na výletě by neměla dezinfekce chybět. Je to velmi dobrý prostředek k zabránění 

infekcí při různých poraněních. Z tohoto vyvozuji, že by neměla dezinfekce v jakékoliv 

formě v lékárničce požárních automobilů chybět. 

Příloha č. 14, vyhlášky č. 283 ze dne 21. srpna 2009 [37], kterou se mění vyhláška 

Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. [38], o schvalování technické způsobilosti a 

o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, mění původní vyhlášku tím, že byla přidána izotermická fólie a leták 

o postupu při zvládání dopravní nehody (plné znění obsahu lékárničky je v Příloze č. 4 a 

letáku na odkazu [37]). Izotermická fólie je velmi dobrá pomůcka první pomoci k snížení 

tepelných ztrát lidského organizmu. Hasiči nemají čas u dopravních nehod zkoumat leták o 

postupu podávání první pomoci. V této záležitosti by měli být proškoleni a mělo by to být 

náplní odborné přípravy.  

Vyhláška č. 216/2010 Sb. [35], kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a 

spojů č. 341/2002 Sb. [38], o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

se autolékárnička od předchozí normy v obsahu zdravotnického materiálu nemění.  
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Bod 4. a 5., čl. I, vyhlášky č. 182 ze dne 20. června 2011 [34], kterou se mění 

vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. [38], o schvalování technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, u autolékárničky ruší leták o postupu při zvládání dopravní 

nehody a resuscitační masku, sleduje zdravotnický trend, který mluví jen o srdeční nepřímé 

masáži bez nutnosti dýchání do postiženého. Jinak autolékárnička zůstává oproti předchozí 

normě stejná.  

Vyhláška č. 341/2014 Sb. [39], kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a 

spojů č. 341/2002 Sb. [38], o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

od vyhlášky 283/2009 Sb. [37] ve složení autolékárničky nic nemění.  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 49/2003 Sb. [31], o technických podmínkách 

požární techniky toto rozdělení autolékárniček podle velikostí nemění. Podle této vyhlášky 

mají být lékárničky velikosti II, III podle přílohy č. 14 vyhlášky Ministerstva vnitra 

341/2002 Sb. [38]. Rozšíření lékárničky velikosti III o dané vybavení zůstává až do 

vyhlášky MV 53/2010 Sb. [32], včetně. Vyhláška č. 49 [31] mění počet chirurgických 

rukavic podle hmotnostních tříd požárních automobilů: pro 1. hmotnostní třídu L 8 párů a 

pro ostatní hmotnostní třídy 12 párů, ale v sedmimístném požárním automobilu nejméně 2 

páry na sedadlo.  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb. [30], o technických podmínkách 

požární techniky nebere v úvahu lékárničku velikosti I a 1. hmotnostní třídu (UL, >2 t). 

Jinak norma nic v autolékárničce nemění.  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 53/2010 Sb. [32], o technických podmínkách 

požární techniky neužívá názvu chirurgické rukavice, ale rukavice lékařské na jednorázové 

použití nesterilní, jinak norma od předchozí ohledně autolékárničky nic nemění. 
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4.2 Další prostředky pro poskytování předlékařské první 

pomoci 

Vyhlášky stanovují také kromě výše zmíněných lékárniček a chirurgických rukavic 

také vybavení některými prostředky první pomoci jednotlivých druhů požárních 

automobilů. Vybavení se samozřejmě liší v provedení požárního automobilu. Pro 

představu jsou zde vypsány jen nejvybavenější provedení. Je zde uveden přehled 

jednotlivých typů automobilů a vývoj vybavení pro první pomoc. Pokud se vyskytuje 

jenom předepsání lékárničky a chirurgických rukavic, tento typ požárního automobilu není 

uveden. U jednotlivých typů požárních automobilů také neuvádím chirurgické rukavice a 

lékárničku a s tím spojené náležitosti, to je samozřejmostí. Prostředky pro poskytování 

předlíkařské první pomoci dle typu požárního automobilu a provedení jsou spolu s počty 

v podrobné verzi v tabulce uvedeny v Příloze č. 6. 

Dopravní automobil (dále jen „DA“) má od roku 1999 předepsána zdravotní 

nosítka.  

Pro cisternovou automobilovou stříkačku (dále jen „CAS“) byla roku 1999 

předepsaná pokovená fólie, roku 2003 k tomu zdravotní nosítka, záchranný kyslíkový 

přístroj, deka.  

Rychlý záchranný automobil (dále jen „RZA“) byl od začátku ve zdravotnickém 

ohledu nejlépe vybaven. Od roku 1999 měl předepsán záchranný kyslíkový přístroj, fixační 

límec, soupravu na popáleniny, zdravotní nosítka, deku. Roku 2003 byl vyhláškou zrušen 

zdravotnický kufr a zdravotní nosítka.  

Technický automobil (dále jen „TA“) má vyhláškou od roku 1999 předepsán 

záchranný kyslíkový přístroj, zdravotní nosítka.  

Protiplynový automobil (dále jen „PPLA“) by měl být podle vyhlášky vybaven od 

roku 2003 zdravotními nosítky, záchranným kyslíkovým přístrojem. [30], [31], [30], [31] 
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4.2.1 Zdravotnický kontejner (HZS Moravskoslezského kraje) 

V září roku 2011 byl Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“) vybaven, pro účely 

podávání předlékařské první pomoci velkému počtu zraněných zdravotnickým 

kontejnerem. Stalo se tak v rámci evropského projektu „Stroje a zařízení HZS“. Tento 

speciální požární kontejner obdržela hasičská záchranná služba Letiště Ostrava a.s. 

Kontejner je především pro zabezpečení letištního provozu, a to poskytování zdravotnické 

pomoci velkému počtu zraněných osob ve fázích vzletu nebo přistávání letadel nebo při 

jiných letištních katastrofách na letištních plochách, či v blízkosti letišť [9]. Zabezpečuje 

ale také krizové stavy v kraji v případech hromadného postižení zdraví. V ohledu 

poskytování první pomoci Hasičským záchranným sborem je to významný a užitečný krok, 

ale jistě i finančně náročný, protože výměna zdravotnického materiálu z důvodu exspirace 

je jistě nákladná. Záleží hodně na tom, jak často je tento speciální požární kontejner použit 

v ostrých akcích. Obsah zdravotnického kontejneru HZS Moravskoslezského kraje (dále 

jen „HZS MSK“) je vypsán v Příloze č. 7. 

 

 

Obrázek 6 Zdravotnický kontejner HZS MSK [64] 
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5 DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM   

 

Vybavenost jednotlivých HZS krajů zdravotnickým materiálem a prostředky pro 

poskytování první pomoci v naší republice se v jednotlivých krajích liší. Není jednotný ani 

počet vzdělaných hasičů pro poskytování první pomoci, zastoupení hasičů-zdravotníku na 

jednotlivých požárních stanicích podle Pokynu GŘ HZS ČR 11/2013 [25]. Tento dotazník 

slouží nejen k zmapování aktuální situace HZS krajů, ale i názor jednotlivých HZS krajů 

na danou problematiku. 

 

5.1 Statistika 

Statistika ukazuje, že od roku 1997 v počtu poskytnutí předlékařské první pomoci 

1793 jsme se dostali v roce 2014 na 4626 poskytnutí, což je více než 2,5 krát více. Z toho 

jednoznačně vyplývá, že nelze vývoj ve zdravotnických činnostech a vybavení u HZS ČR 

opomíjet [41], [58].  

 

Tabulka 7 Počet poskytnutí předlékařské první pomoci HZS ČR v letech 1997 – 2014 (zahrnuto HZS ČR, 

HZS podniku, Jednotky sboru dobrovolných hasičů, Jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku)[41], [42], 

[43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57], [58] 

Rok Počet provedení předlékařské první pomoci 

1997 1793 

1998 1719 

1999 1912 

2000 1822 

2001 1978 

2002 2348 

2003 2538 

2004 2471 

2005 2381 

2006 2334 
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Rok Počet provedení předlékařské první pomoci 

2007 2752 

2008 2937 

2009 3015 

2010 2983 

2011 3339 

2012 3987 

2013 4206 

2014 4626 

 

5.2 Cíle a hypotézy dotazníku pro jednotlivé HZS krajů 

Je dána legislativa o vybavení vozidly lékárničkami a dalšími prostředky první 

pomoci. Po bližším průzkumu v tomto tématu bylo zjištěno, že každý kraj se vybavuje 

podle svých finančních možností a dalších kritérií. Abychom se mohli komplexně podívat 

na vybavenost HZS ČR zdravotnickým materiálem, na vývoj zdravotnických činností 

a materiálového vybavení u HZS ĆR, byl vytvořen dotazníkový průzkum. 

 

Konkrétními cíli dotazníku bylo získání odpovědí na následující otázky: 

 

1. Jaký byl/je vývoj u HZS krajů v materiálním zdravotním vybavení? 

2. Jaký je rozdíl vybavenosti jednotlivých HZS krajů? 

3. Jaký je vývoj u HZS krajů podle Pokynu GŘ HZS ČR 11/2013 [25] (stáže u ZZS, 

vzdělanost, zastoupení hasičů-zdravotníku na jednotlivých typech hasičských 

stanic)? 

4. Vyhovuje HZS krajů rozsah zdravotnického vybavení podle vyhlášek 

v jednotlivých typech požárních vozů (lékárničky, prostředky první pomoci)? 

5. Cítí jednotlivé HZS krajů potřebu zvýšení kompetencí hasičů-zdravotníků 

a materiálového vybavení u HZS ČR? 
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Hypotézy dotazníku jsou shrnuty do těchto bodů: 

 

A. Vybavení jednotlivých HZS krajů je až na výjimky totožné – základ by byl vhodný 

legislativně unifikovat. 

B. Zatím není splněno zastoupení hasičů-zdravotníků na jednotlivých typech 

požárních stanic dle Pokynu GŘ HZS ČR 11/2013 [25]. 

C. Hasičům nedostačuje vybavení lékárniček podle vyhlášek. 

D. Hasičům nedostačuje vybavení požárních automobilů prostředky první pomoci 

podle vyhlášek. 

E. Hasiči by rádi zařadili hasiče-zdravotníka do vyšší platové tarifní třídy. 

Každá z předložených hypotéz bude následně potvrzena nebo vyvrácena podle výpovědí 

z dotazníku. 

 

5.3 Příprava dotazníku pro HZS krajů 

Dotazník byl v elektronické formě distribuován do jednotlivých krajů k HZS ČR. 

Jednotkou výběru byli příslušníci HZS ČR, kteří jsou podle Pokynu GŘ HZS ČR 11/2013 

[25] instruktory první pomoci v kraji. Dotazník je rozdělen do 5 částí, obsahuje 29 otázek, 

6 uzavřených (respondent vybírá odpověď jen z nabídky), 7 otevřených (respondent 

vyjadřuje svou odpověď vlastními slovy) a 16 polootevřených (respondent vybírá 

z nabídky odpovědí, zároveň má možnost vyjádřit odpověď vlastními slovy). Každá část 

dotazníku se zaměřuje na jinou oblast našeho tématu. 

 

Byly zvoleny následující oblasti: 

 

 Historie (otázky č. 1 – 3) 

Zde jsou kladeny 3 otázky, které sledují vývoj zdravotnických činností a materiálového 

vybavení u jednotlivých HZS krajů pro celkové porovnání a zjištění situace v ČR. 
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 Vybavenost (otázky č. 4 – 8) 

V této části je kladeno 5 otázek. Jedna z nich přímo žádá o vypsání obsahu jejich 

zdravotnického batohu/kufru pro celkovou analýzu. 

 Organizační situace (otázky č. 9 – 17) 

Zde je kladeno 9 otázek, které se z velké části opírají o Pokyn GŘ HZS ČR 11/2013 [25], 

který nastavil jakýsi standard pro ČR. Otázky sledují, jak se dařím jednotlivým HZS krajů 

dosáhnout tohoto standardu. 

 Legislativa (otázky č. 18 – 28) 

V této části je položeno 11 otázek. Otázky směřují na hodnocení stavu, který udávají 

jednotlivé vyhlášky, předepisující vybavení lékárniček do požárních automobilů a 

vybavení pro poskytování první pomoci.  

 Náměty (otázky č. 29) 

V poslední části je jedna otevřená otázka, která vybízí respondenty, aby vyjádřili svůj 

názor k celému tématu, který je jim představen v úvodu celého dotazníku. 

 

5.4 Otázky v dotazníku pro HZS krajů 

Otázky v dotazníku měly následující znění (číslování koresponduje s předešlou kapitolou): 

1. Kdy ve vašem kraji začal organizovaný rozvoj zdravotnických činnosti u HZS ČR? 

2. Jaké prostředky první pomoci jste používali ve vašem kraji pro první pomoc na 

začátku vývoje ve zdravotnické činnosti u HZS ČR?  

3. Se kterými organizacemi jste ve zdravotnickém oboru doposud spolupracovali? 

4. Disponuje váš kraj zdravotnickým kontejnerem? 

5. Disponuje váš kraj zdravotnickým přívěsem? 

6. Vybavujete požární automobily jinými prostředky první pomoci nad rámec 

vyhlášky č. 53/2010 Sb.? Kterými? 

7. Můžete, prosím, vypsat prostředky první pomoci, které používáte nad rámec 

vyhlášky? 

8. Co obsahuje váš zdravotnický batoh/kufr? 

9. Funguje ve vašem kraji spolupráce HZS ČR se ZZS ve smyslu stáží hasičů na 

sanitách? Pokud ano, od jakého roku? 
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10. Kolik hasičských stanic ve vašem kraji spolupracuje se ZZS na stážích? 

11. Vyžaduje ZZS ve vašem kraji pro vaše stáže NZP-AK nebo jim stačí NZP? 

12. Kolik hasičů ve vašem kraji absolvovalo kurz DRNR (resp. DNR)? 

13. Kolik hasičů ve vašem kraji absolvovalo kurz NZP? 

14. Kolik hasičů ve vašem kraji absolvovalo kurz NZP-AK? 

15. Kolik je hasičů u HZS ČR ve vašem kraji se zdravotnickým vzděláním 

(středoškolské (dále jen „SŠ“), vyšší odborné (dále jen „VOŠ“), vysokoškolské 

(dále jen „VŠ“))? 

16. Disponuje váš kraj na stanicích HZS ČR typu C1-C3 jedním hasičem-zdravotníkem 

na směnu? 

17. Disponuje váš kraj na stanicích HZS ČR typu P0-P4 jedním hasičem-zdravotníkem 

na stanici? 

18. Stačí vám pro vaši činnost obsah lékárniček předepsaný podle vyhlášek (Vyhláška 

MV č. 341/2014 Sb., lékárnička)? 

19. Chybí vám při zásazích zdravotnický materiál? 

20. Můžete, prosím, vypsat prostředky první pomoci nad rámec vyhlášky, které byste 

rádi využívali, ale není vám to z různých důvodů umožněno?  

21. Dostačují prostředky první pomoci DA podle vyhlášky MV č. 53/2010 Sb. 

(nesterilní rukavice, nosítka, lékárnička vel. II/III) pro vámi vykonávanou 

předlékařskou první pomoc? 

22. Dostačují prostředky první pomoci CAS podle vyhlášky MV č. 53/2010 Sb. 

(nosítka, SATURN OXY, chirurgické rukavice, přikrývka, termofólie, lékárnička 

vel. III) pro vámi vykonávanou předlékařskou první pomoc? 

23. Dostačují prostředky první pomoci RZA (redukované provedení) podle vyhlášky 

MV č. 49/2003 Sb. (neprůhledná fólie, SATURN OXY, chirurgické rukavice, 

přikrývka, lékárnička vel. III, fixační límce, souprava na popáleniny) pro vámi 

vykonávanou předlékařskou první pomoc? 

24. Dostačují prostředky první pomoci TA podle vyhlášky MV č. 49/2003 Sb. (nosítka, 

SATURN OXY, chirurgické rukavice, neprůhledná fólie, lékárnička vel. III/II) pro 

vámi vykonávanou předlékařskou první pomoc? 
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25. Dostačují prostředky první pomoci PPLA podle vyhlášky MV č. 49/2003 Sb. 

(SATURN OXY, chirurgické rukavice, lékárnička vel. III, nosítka) pro vámi 

vykonávanou předlékařskou první pomoc? 

26. Ve kterých požárních automobilech nejvíce využíváte prostředky pro poskytování 

první pomoci?  

27. Cítíte u zásahů potřebu vyšších kompetencí pro hasiče-zdravotníky? 

28. Požadujete zařadit funkci hasič-zdravotník do funkčního zařazení pod technickou 

službu (vyšší tarifní platová třída, atd.)? 

29. Napište, prosím, který kraj zastupujete. Napište, prosím, vaše připomínky, dotazy, 

náměty, doplnění, co nebylo v dotazníku obsaženo. 

 

O této problematice bylo osobně konzultováno se dvěma instruktory první pomoci 

HZS Moravskoslezského (dále jen „MSK“) a Olomouckého kraje, s jedním příslušníkem 

ZZS z pracoviště Krizové připravenosti Moravskoslezského kraje a jedním hasičem-

zdravotníkem „z výjezdu“ HZS MSK.  

 

5.5 Výsledky dotazníkového průzkumu 

Dotazník vyplnilo 12/14 instruktorů první pomoci jednotlivých HZS krajů. Jeden 

dotazník elektronicky nedošel zřejmě z technické chyby. Jeden instruktor po telefonické 

domluvě sdělil rezignovaný postoj ke změně. S omluvou vyjádřil, že mi dotazník nevyplní, 

protože se v této oblasti v jejich kraji nic nezmění. Pro účely procentuálního vyjádření u 

otázek je považováno 12 respondentů za 100 %. 

 

Začátek rozvoje zdravotnické oblasti u jednotlivých HZS krajů je různý. Nejdřív 

začal kraj Moravskoslezský (dále jen „MSK“) (8,3 %), a to před rokem 1995. Po roce 1995 

začala na zdravotnickém vývoji pracovat většina krajů (91,7 %) s tím, že některé kraje 

specifikovaly přesný rok (41,7 %). Karlovarský kraj (dále jen „KVK“) mluví o začátku 

v roce 2001, Královéhradecký (dále jen „KHK“) roku 2007, Jihomoravský (dále jen 

„JMK“) roku 2008, Středočeský (dále jen „SČK“) kraj 2010. Už zde vidíme, že například 

MSK a SČK dělí více než 10 let. 
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Na začátku vývoje zdravotnického vybavení u HZS ČR 5 krajů používalo při 

podávání předlékářské první pomoci jen lékárničky podle předepsaných vyhlášek (41,7 %), 

zdravotnické batohy, kufry a další prostředky první pomoci nad rámec platných vyhlášek 

používaly 4 HZS kraje (33,3 %), 3 HZS kraje využívaly jak lékárničky podle platných 

vyhlášek tak zdravotnické vybavení dle vlastního uvážení (25 %).  

 

Ohledně vzdělávání a školení všech 12 HZS krajů dosud spolupracovalo se 

školícím a výcvikovým zařízením Brno (100 %), z toho 4 kraje dosud spolupracovaly 

s Českým červeným křížem (33,3 %), 3 kraje dosud spolupracovaly s fakultní nemocnicí 

(25 %), 3 kraje se školícím a výcvikovým střediskem Frýdek-Místek (25 %), 2 kraje někdy 

spolupracovaly se záchrannou službou Asociace samaritánů České republiky (16,7 %). Do 

spolupráce nepočítám ZZS, které se budeme věnovat níže. 

 

Zdravotnický kontejner mají v naší republice k dispozici 2 HZS kraje – MSK, KVK 

(16,7 %). Další HZS krajů (10) zdravotnický kontejner nemají (83,3 %). 

 

Zdravotnickým přívěsem může operovat HZS Ústeckého kraje (dále jen „ULK“) a 

Olomouckého kraje (dále jen „OLK“) (16,7 %), ve zbytku krajů (10) má zdravotnický 

přívěs ZZS nebo není v kraji vůbec (83,3 %). 

 

Všech 12 HZS krajů nad platnou vyhlášku používá zdravotnický batoh nebo kufr 

(100 %), základ obsahu batohu nebo kufru je většinou lékárnička vel. II, III a další 

prostředky první pomoci podle vlastního uvážení jednotlivých krajů. Doplňkovými 

prostředky první pomoci se budeme věnovat dále. 

 

Kompletní zdravotnické vybavení bylo posláno z 9 krajů (75 %), (JMK, KVK, 

MSK, OLK, SČK, LIK, ULK, VYS, KHK). Pro tuto oblast (otázka č. 7, 8) je bráno 9 HZS 

krajů za 100 %. Ve svých zdravotnických batozích/kufrech mají HZS ČR kromě 

základního vybavení lékárny velikosti III podle platné vyhlášky také jiný zdravotnický 

materiál a prostředky nad vyhlášku.  
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Všech 9 HZS krajů (100 %) má ve výbavě: probany různých velikostí, různé typy 

dezinfekcí (Ophtal, Cutasept-F, Jodisol, peroxid vodíku, septonex), sterilní krytí, náplasti 

s polštářkem, tampóny, gázy, ošetření popálenin (Water-Jel, fyziologický roztok, 

popáleninová rouška, sterilní prostěradlo, hydrofilní obinadlo), ambuvaky + dýchací 

masky, kyslíkové láhve, kyslíkové masky, páteřní desky, vakuové dlahy, vakuové matrace. 

Zbytek zdravotnického materiálu a prostředků první pomoci je zastoupeno jen 

v určitých krajích. Zastoupení je vyjádřeno číslem, které značí počet krajů v republice a 

procenty, kdy 9 krajů je považováno za 100 %. Resuscitační maska/rouška, odsávačka, 

redukční ventil, pulsní oxymetr (7 - 77,8 %), automatický externí defibrilátor (dále jen 

„AED“), resuscitační zvon (kardiopumpa), pinzeta (6 - 66,7 %), pean, injekční stříkačka 

(44,4 %), mikrotenové sáčky, nosítka Scoop Ram, vanová nosítka, tonometr, vzduchovod 

(3 - 33,3 %), fonendoskop, třídící karty START, transportní plachta Vorvaň, infuzní set, 

glukometr, teploměr, vesta SED/CAD, nosítka Sked, péče o tepelný komfort (hřejivé 

sáčky,…), (2 - 22,2 %), škrtidlo SWAT-TOURNICQUET, škrtidlo SOFTT-W, Israeli 

bandage, pánevní pás, hrudní krytí s chlopní (1 - 11,1 %). 

 

Ne ve všech krajích funguje stáž hasičů na sanitách ZZS. V kraji Vysočina (dále jen 

„VYS“), v SČK, v hlavním městě Praha (dále jen „ PHA“) nefungují stáže hasičů u ZZS 

(25 %). Ostatní kraje tuto možnost využívají (75 %) s tím, že v každém kraji tato 

spolupráce začala jindy. Záleží to na vývoji zdravotnické oblasti v daném kraji. Stáže 

hasičů u ZZS začaly nejdříve v MSK, a to už v roce 1995, v Jihomoravském kraji (dále jen 

„JMK“) v roce 2000, v KVK stáže hasičů u ZZS v roce 2001, v Libereckém kraji (dále jen 

„LIK“) v roce 2003, v ULK v roce 2006, v KHK v roce 2007, v Plzeňském kraji (dále jen 

„PLK“) v roce 2008, ve Zlínském kraji (dále jen „ZLK“) v roce 2009, v OLK v roce 2010. 

 

Jsou kraje, kde žádná požární stanice nevysílá příslušníky na stáže k ZZS. Takové 

kraje jsou do této doby celkem 4 – PHA, PLH, SČK, VYS (33,3 %). Další kraje tuto 

smlouvu mezi ZZS kraje a HZS kraje využívají. V OLK jsou 4 stanice. V kraji Zlínském 

na těchto stážích spolupracuje 6 stanic, stejně tak v MSK. V KVK je 8, v LIK je 9, v ULK 

je 10, v KHK je HZS 14 a v JMK je 26 spolupracujících stanic. 
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Některým ZZS krajům (5) stačí pro vykonávání stáží příslušníků HZS pouze kurz 

NZP (41,7 %), v dalších ZZS krajích (7) vyžadují akreditaci, a tak požadují NZP-AK (58,3 

%). 

 

Dále jsou uvedeny v tabulce počty příslušníků HZS jednotlivých kurzů, kteří 

absolvovali kurz DRNR (DNR), NZP, NZP-AK nebo mají SŠ, VOŠ, VŠ vzdělání. 

 

Tabulka 8 Počty příslušníků HZS krajů, kteří absolvovali jednotlivé kurzy 

Kraj 
Počet absolventů jednotlivých kurzů 

DRNR (DNR) NZP NZP-AK SŠ, VOŠ, VŠ 

ZLK 30 5 4 8 

JMK 5 30 19 10 

KHK 40 30 28 8 

ULK 10 16 7 6 

VYS 18 8 0 10 

KVK 32 0 16 7 

SČK x 27 27 0 

MSK 70 0 70 10 

PLK 7 2 0 8 

OLK 6 15 6 2 

LIK 6 18 18 3 

PHK 20 2 0 0 

 

Pozn. „x“ – respondent tuto informaci nedohledal, DRNR – kurz Doprava raněných, nemocných a rodiček, 

DNR – kurz Doprava nemocných a raněných, NZP – Neodkladná zdravotní pomoc, NZP-AK – Neodkladná 

zdravotní pomoc – akreditovaný kurz. 

 

Hasič-zdravotník byl Pokynem GŘ HZS ČR 11/2013 [25] ustaven na jednotlivé 

typy stanic HZS ČR. Následující tabulka popisuje stav v jednotlivých krajích. 
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Tabulka 9 Tabulkový stav hasičů-zdravotníku podle pokynu GŘ HZS ČR 11/2013[25] 

Kraj 

Početní stav hasičů zdravotníků podle pokynu GŘ HZS ČR 11/2013 

Stanice C1 – C3,  

1 hasič-zdravotník / směna 

Stanice P0 – P4,  

1 hasič-zdravotník / stanice 

ZLK Ano Zatím ne 

JMK Ano Ano 

KHK Ano Ano 

ULK Zatím ne Zatím ne 

VYS Ano Ano 

KVK Ano Ano 

SČK Ano Ano 

MSK Ano x 

PLK Ano Ano 

OLK Ano Ano 

LIK Ano Ano 

PHK Ano Ano 

Pozn. „x“ – respondent tuto informaci nedohledal 

 

11 respondentů vyjádřilo, že jim obsah autolékárničky stanovený vyhláškou nestačí 

při poskytování předlékařské první pomoci při zásazích (91,7 %). V Hlavním městě Praha 

jsou s obsahem spokojeni a autolékárnička jim stačí (8,3 %). 

 

V jediném SČK se stalo, že při zásahu/zásazích chyběl hasičům zdravotnický 

materiál (8,3 %). V ostatních krajích tento problém nikdy nenastal (91,7 %). 

 

7 HZS krajů stačí takové vybavení, prostředky první pomoci, kterými jsou doposud 

vybaveni (58,3 %). 5 HZS krajů vyjádřilo, že by rádi operovali s určitými prostředky první 

pomoci, ale není jim to z různých důvodů umožněno (41,7 %). ZLK vyjádřil potřebu 

škrtidel (SWAT-TOURNIQUET nebo SOFTT) [17], univerzálního obvazu pro ošetření 

traumat (Olaes Modular Bandage) [16], univerzálního obvazu s prvky pro zastavení 

krvácení (Israeli Emergency Bandage) [15], JMK vyjádřil potřebu pulsních oxymetrů 
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s čidlem na oxid uhelnatý a pánevní pásy, MSK by rád měl na vozech AED, OLK vyjádřil 

potřebu pulsních oxymetrů s čidlem na oxid uhelnatý, redukční ventil pro kyslíkovou 

terapii a páteřní desku, SČK vyjádřil potřebu vest Spencer-SED a pulsních oxymetrů. 

 

V tabulce níže je popsáno, zda jednotlivé kraje vnímají předepsané autolékárničky a 

prostředky první pomoci v jednotlivých typech požárních automobilů za dostačující pro 

jejich činnost v kraji či ne. 

 

Tabulka 10 Názor HZS krajů na vybavení požárních automobilů 

Kraj 
Dostačující/nedostačující u různých typů požárních automobilů 

DA CAS RZA TA PPLA 

ZLK dostačuje nedostačuje zrušeno dostačuje dostačuje 

JMK nedostačuje nedostačuje nedostačuje nedostačuje dostačuje 

KHK nedostačuje nedostačuje nedostačuje nedostačuje nedostačuje 

ULK nedostačuje nedostačuje nedostačuje nedostačuje nedostačuje 

VYS dostačuje nedostačuje nedostačuje dostačuje dostačuje 

KVK dostačuje nedostačuje zrušeno dostačuje dostačuje 

SČK nedostačuje nedostačuje nedostačuje nedostačuje nedostačuje 

MSK dostačuje nedostačuje dostačuje dostačuje dostačuje 

PLK dostačuje nedostačuje dostačuje dostačuje dostačuje 

OLK nedostačuje nedostačuje zrušena dostačuje dostačuje 

LIK dostačuje nedostačuje nedostačuje dostačuje dostačuje 

PHK dostačuje dostačuje dostačuje dostačuje dostačuje 

Nedostačuje 41,7 % 91,7 % 66,7 % 33,3 % 25 % 

 

Instruktor první pomoci HZS ZLK doplnil, že u DA, TA, PPLA dostačuje, protože 

vždy vyjíždí s CAS, takže se bere materiál z CAS. Instruktor první pomoci HZS KHK 

vyjádřil, že u DA a PPLA by měla být zdravotnická výbava a materiál redukován, protože 

není využíván.  
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Procentuální zastoupení využití zdravotního materiálu a prostředků první pomoci 

z jednotlivých typů požárních automobilů je různorodé. V CAS se využívá zdravotnický 

materiál nejvíce (83,3 %), to proto, že to jsou I. nebo II. výjezdy. Potom RZA jsou 

využívány hojně (58,3 %). Následně se používá zdravotnický materiál také z TA (25 %). 

Z ostatních automobilů nepoužívá zdravotnický materiál žádný HZS kraje. 

 

Pouze 2 HZS kraje (JMK, KVK) cítí u zásahů potřebu vyšších kompetencí 

hasičů-zdravotníků (16,7 %), ostatní kraje tuto potřebu nevnímají (83,3 %). 

 

To, že by hasič-zdravotník měl být platově ohodnocen a patřit pod technickou 

službu jako funkční zařazení, vnímá 8 HZS krajů (66,7 %), 4 HZS kraje to jako potřebné 

nevnímají (33,3 %). 

 

V poslední otázce, kde respondenti měli vyjádřit další myšlenky v tomto tématu, 

které jsem v dotazníku neobsáhl. 

Instruktor první pomoci ZLK vyjádřil, že je nevhodné navyšovat materiál nebo 

ustanovit to legislativním předpisem pro celou Českou republiku. Vybavení by se mělo 

spíše zkvalitnit. Základem vybavení by měla být lékárnička podle platné vyhlášky a k tomu 

co nejobecnější formulace o doplnění materiálu na výjezdové vozy. 

Instruktor první pomoci LIK vidí hasiče-zdravotníka jako podporu odborné 

přípravy ostatních příslušníků směny. Poskytování předlékařské první pomoci má v popisu 

práce každý směnový příslušník HZS ČR. 

Instruktor první pomoci PHA vnímá, že dotazník je sestaven pro kraje (popř. 

územní odbory), kde je dojezd ZZS dlouhý, tam se zvýšená zdravotnická vybavenost a 

vzdělanost HZS ČR vyplatí. Nelze to aplikovat celoplošně. 

 

Hypotézy A, B, C, E byly potvrzeny. Hypotéza D byla z části potvrzena. 

Jednotlivým HZS krajů vybavení první pomoci nedostačuje z 91,7 % u CAS, z 66,7 % u 

RZA a ze 41,7 % u DA.  
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5.6 Závěr dotazníkového průzkumu 

Začátek vývoje zdravotnické oblasti u HZS ČR není jednotný, největší rozmach byl 

po roce 1995. Na začátku vývoje používali lékárničky a prostředky první pomoci 

předepsané legislativou, ale záhy začali zjišťovat, že jim to nedostačuje a tak se každý 

vybavoval prostředky první pomoci nad rámec vyhlášek.  

Všechny oslovené HZS krajů disponují zdravotnickým batohem nebo kufrem, ve 

kterém je obsažena lékárnička velikosti III a další zdravotnický materiál nad rámec 

vyhlášky, který se dá považovat z velké části za jednotný. Stejně tak prostředky první 

pomoci jsou nad rámec vyhlášky z velké části u HZS krajů v republice jednotné. Kraje se 

vybavují podle svých finančních možností a na základě domluvy čímkoliv ze 

zdravotnického materiálu, pokud se ovšem nedostávají do křížku s dalšími legislativními 

předpisy. Z dotazníkového průzkumu jasně vyplývá, že legislativa určující zdravotní 

vybavenost požárních vozů je velmi zastaralá a absolutně prostředky jí předepsané 

nedostačují práci hasičům při zásazích, nynější platná legislativa nenásleduje trendy první 

pomoci. Potvrdilo se to, že hasičům absolutně nedostačuje materiál a prostředky 

v požárních vozech, využívaných pro první výjezd, na druhou stranu v jiných vozech, které 

nejsou využívány pro poskytování první pomoci, není využitá ani lékárnička podle 

vyhlášky. Na jedné straně chybí, na druhé přebývá.  

Je citelné, že když nejsou hasiči-zdravotníci finančně ohodnoceni, vyplývá z toho 

menší chuť a motivace. Hasiči by si přáli, aby byl hasič-zdravotník zařazen do vyšší tarifní 

třídy. Kraj od kraje je pohled na pozici hasič-zdravotník různý, někde je považován na 

vysoké úrovni, jinde jej berou jenom jako podporu při pravidelné odborné přípravě. 

Zatím stáže hasičů na ZZS nefungují ve všech krajích, 4 kraje nemají žádnou 

aktivní spolupráci se ZZS. Je zajímavé, že spolupráce HZS kraje a ZZS v jednotlivých 

krajích je závislé na domluvě, v 5 krajích hasičům pro vykonávání stáží stačí kurz NZP 

v dalších už požadují akreditaci kurzu (NZP-AK). Počet vyškolených hasičů v kurzech je 

kraj od kraje jiný, pohybuje se v jednotlivých kurzech v rozmezí 0-70. Teď jsme v době, 

kdy se snažíme naplnit tabulkové hodnoty Pokynu GŘ HZS ČR 11/2013 , ohledně 

zastoupení hasičů-zdravotníků na různých typech požárních stanic.  

Zdravotnický kontejner i zdravotnický přívěs mají pouze 2 HZS krajů.  Ze školících 

zařízení je nejvíce využíváno ŠVZ Brno.  
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ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se zabýval vývojem zdravotnických činností a 

materiálového vybavení u HZS ČR. Ke zpracování jsem použil převážně legislativní 

předpisy a dotazníkový průzkum. Nedílnou součástí také byly konzultace s příslušníky 

HZS ČR. 

Ačkoliv bylo ze statistik zjištěno, že od roku 1997 do roku 2014 vzrostlo poskytnutí 

předlékařské první pomoci HZS CŘ zhruba dva a půl krát, legislativa se od roku 1995 

nevyvíjí, nesleduje trendy zdravotnických činností a podle dotazníkového průzkumu 

absolutně nesplňuje požadavky a potřeby hasičů při zásazích. Na základě dotazníků bylo 

také zjištěno, že dosud vydaná legislativa vytváří to, že na jedné straně jsou např. v CAS 

materiálové vybavení a prostředky první pomoci naprosto nedostačující, na straně druhé se 

v TA nebo DA nevyužijí a ve značné míře exspirují. Tento trend je ze strany příslušníků 

všech oslovených HZS krajů vnímán velmi negativně. Už dávno se HZS ČR vybavilo 

prostředky první pomoci vysoce nad rámec vyhlášek. Proto navrhuji následující kroky: 

 

1. Vytvořit novou legislativu reagující na aktuální podobu a potřebu 

vybavenosti JPO. 

2. Vytvořit legislativní předpis, který stanoví nutnou základní zdravotní 

výbavu požárních automobilů a doporučí vybavení dalšími prostředky první 

pomoci. 

3. Vybavení neunifikovat pro všechny kraje, požární stanice, ale legislativu 

vytvořit tak, aby pružně reagovala na potřeby jednotlivých HZS krajů. 

 

Bylo zjištěno, že vzdělanost ve zdravotnické oblasti je u HZS ČR na velmi dobré 

úrovni. Kurzy NZP, NZP-AK jsou dostačující a odstoupení od původního DRNR (DNR) 

byl velmi užitečný a moudrý krok v trendu vzdělávání v předlékařské první pomoci. V této 

oblasti je vše zajištěno a zatím nevyvstala žádná potřeba něco měnit. 

 

Pokyn GŘ HZS ČR 11/2013 [25] stanovil řád zdravotnické oblasti u HZS ČR, 

ustanovil funkce, zlegalizoval poskytování první pomoci HZS ČR na místě zásahu, ale 

kompetence hasiče-zdravotníka byly ponechány na úrovni laické první pomoci. Tato 
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skutečnost by mohla zůstat beze změny, pokud by se ovšem nestávalo, že v některých 

případech je HZS ČR na místě ve značném časovém předstihu oproti ZZS a jsou 

v mnohých případech tak jediní, kteří v danou chvíli mohou zachránit život. Pokud 

záchrana lidského života zůstává nejvyšší prioritou, měli by se ve výjimečných situacích 

zvýšit kompetence hasiče-zdravotníka. Dotazníkový průzkum tuto potřebu potvrdil. Na 

druhou stranu však bylo zjištěno, že se nejedná o celoplošnou situaci. Předkládám proto 

následující návrhy: 

 

1. Legislativně nastavit kompetence hasiče podle vykazatelné situace (dojezdový 

čas ZZS, přístupnost pacienta, akutnost stavu postiženého, aj.). Kompetence 

určit do předem daných stupňů dle rozhodnutí operačního střediska, velitele 

zásahu, lékaře či posádky sanity. 

2. Organizačně přizpůsobit situaci v České republice, aby byla postiženému při 

mimořádné události poskytnuta předlékařská první pomoc od prvně přijíždějící 

složky IZS. (stejný dojezd ZZS a HZS ČR v určitých typech událostí, propojení 

ZZS s HZS ČR – zdravotničtí záchranáři přítomný na směně, v požárním 

automobilu JPO, aj.) 

 

V obou řešených záležitostech se můžeme inspirovat dokonce ve vlastní historii, 

která je podrobně popsána v oddílu 1 této práce. Inspiraci můžeme hledat také v ostatních 

zemích jako je Německo, skandinávské země, USA, které jsou okrajově zmíněny v oddílu 

3.4.1. 

 

Tato bakalářská práce může být přínosem jako aktuální přehled v naplňování 

požadavků Pokynu GŘ HSZ ČR 11/2013 [25], jako aktuální přehled materiálové 

vybavenosti jednotlivých HZS krajů a situace ve zdravotnické oblasti vůbec. Práce může 

sloužit jako srovnání legislativní a skutečné situace ve zdravotnických činnostech a 

vybavenosti v České republice. 
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http://www.hzscr.cz/clanek/frydek-mistek-16-27-6-2014-kurz-nzp.aspx
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SEZNAM ZKRATEK 

AED   Automatizovaný externí defibrilátor 

CAS   Cisternová automobilová stříkačka 

ČSČK   Československý červený kříž 

DA   Dopravní automobil 

DNR   Doprava nemocných a raněných 

DRNR   Doprava raněných, nemocných a rodiček 

GŘ HZS ČR  Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

Hasič-zdravotník Hasič ve specializaci pro poskytování první pomoci 

Hlavní instruktor Hlavní instruktor pro poskytování první pomoci 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

HZS kraje  Hasičský záchranný sbor kraje 

HZS MSK  Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

HZS podniku  Hasičský záchranný sbor podniku 

IZS    Integrovaný záchranný systém 

JMK   Jihomoravský kraj 

JPO   Jednotka požární ochrany 

KHK   Královéhradecký kraj 

KVK   Karlovarský kraj 

LIK   Liberecký kraj 

MSK    Moravskoslezský kraj 

NOV   Nástupní odborný výcvik 
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NZP   Neodkladná zdravotnická pomoc 

NZP-AK  Neodkladná zdravotnická pomoc – akreditovaný kurz 

OLK   Olomoucký kraj 

PHA   Hlavní město Praha 

PLK   Plzeňský kraj 

PPLA   Protiplynový automobil 

RZA   Rychlý záchranný automobil 

SDH   Sbor dobrovolných hasičů 

SČK   Středočeský kraj 

SOŠ PO  Střední odborná škola požární ochrany 

SŠ   Střední škola 

ŠVZ   Školní a výcvikové zařízení HZS ČR 

TA   Technický automobil 

ULK   Ústecký kraj 

USA   Spojené státy americké 

VOŠ   Vyšší odborná škola 

VOŠ PO  Vyšší odborná škola požární ochrany 

VŠ   Vysoká škola 

VYS   Vysočina 

ZLK   Zlínský kraj 

ZÚ   Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky 

ZZS   Zdravotnická záchranná služba 
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Příloha č. 1 – Osnovy kurzu DNR 

Tabulka 11 Osnovy akreditovaného kurzu DNR [12] 

Předmět Počet hodin 

Teoretická část 70 

Základy veřejného zdravotnictví a koncepce dopravy nemocných a 

raněných (základy veřejného zdravotnictví, organizace a úkoly DNR, 

předpoklady k provozu a legislativní podpora DNR, mimořádné události a 

situace, integrovaný záchranný systém, technická první pomoc) 

20 

Zdravotnická psychologie (dopravní psychologie, psychologie nemocného, 

komunikace) 
2 

Podpora a ochrana zdraví, radiační ochrana (základy mikrobiologie, 

hygieny, úvod do problematiky ionizujícího záření) 
6 

Somatologie (stavba lidského těla, pohybový aparát, oběhový systém, 

dýchací systém, trávicí systém, vylučovací systém, pohlavní ústrojí, 

nervový systém, žlázy s vnitřní sekrecí, smysly a smyslové orgány) 

19 

Postupy první pomoci při náhlém postižení zdraví, základní ošetřovatelská 

péče (všeobecné zásady první pomoci, poruchy dýchání, náhlá zástava 

oběhu, neodkladná resuscitace, šokové stavy, náhlé postižení zdraví 

chirurgického charakteru, poranění hlavy, poranění krku, poranění 

hrudníku a plic, poranění břicha a nitrobřišních orgánů, NPB, koliky, 

poranění pánve a pánevních orgánu, poranění pohlavních orgánů u muže a 

ženy, poranění končetin, mnohočetná poranění, poranění zaklíněním, 

zasypáním, stlačením, tlakovou vlnou, polytraumata apod., úrazy termické, 

chemické, elektrické, alergie, anafylaktický šok, poranění způsobená 

zvířaty, hady, hmyzem, akutní otravy, drogová závislost, akutní zvracení, 

průjmy a infekční onemocnění z hlediska převozu, akutní nesnesitelná 

bolest, bolest na hrudi, poruchy srdečního rytmu, AIM apod., poruchy 

látkové přeměny cukru, poruchy vědomí, křeče, febrilní stavy, CMP, 

epilepsie, akutní psychické poruchy, náhlé příhody v porodnictví a  

gynekologii, náhlé příhody u dětí všech věkových kategorií, poskytování 

základní ošetřovatelské péče při přepravě nemocných a raněných) 

23 

Praktická část 50 

Obvazová technika (obvaz krycí, tlakový, navlékací, šátkové, prakové, 

náplasťové, škrtidlo, imobilizační techniky) 
10 

Polohování a odsun zraněných a nemocných (transportní prostředky, 

vyprošťování, polohy při transportu a podávání první pomoci, techniky při 

přenášení, nouzové transportní techniky) 

10 

Techniky neodkladné pomoci (průchodnost dýchacích cest, umělé dýchání, 

nepřímá srdeční masáž) 
26 

Nácvik komunikací 4 
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Příloha č. 2 – Osnovy kurzu NZP 

Tabulka 12 Osnovy kurzu NZP [21] 

Předmět Počet hodin 

Zahájení vzdělávacího programu  1 

Práva a povinnosti záchranáře, druhy odpovědnosti  1 

Zdravotnická záchranná služba (postavení v IZS) 1 

Psychologické aspekty činnosti záchranář (komunikace s postiženým, 

prvotní přístup k pacientovi, PIP) 
1 

Základy obecné anatomie a fyziologie (stavba těla, základní fyziologické 

funkce) 
2 

Základní vyšetření a priority ošetření (zajištění bezpečnosti poraněného i 

zachránce, základní vitální funkce) 
2 

Resuscitace (dle Guidelines 2010), (specifika resuscitace dospělých, 

specifika resuscitace dětí, defibrilace AED, jisté známky smrti) 
5 

Podrobnější vyšetření a posouzení stavu postiženého (kompletní 

anamnéza, celkové vyšetření postiženého, stavy vědomí) 
4 

Šok a šokové stavy (příčiny, rozdělení) 1 

Krvácení (zevní krvácení, vnitřní krvácení) 2 

Poranění pohybového aparátu (zlomeniny, poranění páteře, znehybnění – 

imobilizace – zásady dlahování) 
3 

Poranění hlavy, hrudníku a břicha (poranění hlavy, poranění hrudní 

dutiny, poranění břišní dutiny) 
3 

Fyzikální a termická poškození (popáleniny, omrzliny, poleptání, úrazy 

elektrickým proudem, tonutí, crush syndrom, blast syndrom) 
4 

Náhlá postižení oběhového systému (akutní bolesti na hrudi, infarkt 

myokardu) 
3 

Náhlé příhody neurologické (poruchy vědomí a jejich klasifikace, 

bezvědomí z neúrazových příčin, neúrazové cévní mozkové příhody, 

epilepsie a jiné křečové stavy) 

1 

Neúrazové urgentní stavy (alergie – anafylaxe, intoxikace, psychické 

stavy, Diabetes mellitus, akutní gynekologické stavy) 
2 

Akutní stavy u dětí (obstrukce dýchacích cest, křečové stavy, specifika 

dětského věku) 
1 

Obvazová technika (pruban, tlakový obvaz) 1 

Polohování, imobilizace, transport (úlevové polohy, imobilizační 

pomůcky, transportní prostředky) 
4 
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Předmět Počet hodin 

Třídění velkého počtu raněných metodou START (metoda, označení, 

zřízení třídícího stanoviště) 
5 

Modelové situace (praktický nácvik) 26 

Průběžné zkoušení (test) 2 

Ověření znalostí (test, praktická zkouška) 5 

Celkem 80 
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Příloha č. 3 – Osnovy kurzu NZP-AK 

Tabulka 13 Osnovy akreditovaného kurzu NZP-AK  [22] 

Předmět  Počet hodin 

Zahájení kurzu 1 

Anatomie a fyziologie (stavba těla, fyziologické funkce) 14 

Zdravotnická psychologie (psychické poruchy postižených, modelové 

situace) 
1 

Obvazová technika (obvazové techniky, zásady dlahování, modelové 

situace) 
5 

Polohování, imobilizace, transport (transportní a imobilizační prostředky, 

modelové situace) 
5 

Podpora zdraví a ochrana zdraví (základy hygieny, základy mikrobiologie, 

epidemiologie) 
2 

Pomoc při zasažení radioaktivní látkou (poranění a celkové ozáření, rána 

zamořená radioaktivními látkami, kombinovaná poškození) 
2 

První pomoc při zasažení chemickou látkou (chemické popáleniny, 

intoxikace, inhalační trauma, modelové situace) 
2 

Veřejné zdravotnictví a koncepce dopravy nemocných a raněných 

(postavení DNR, součinnost s dispečinkem, zásady přepravy nemocných a 

raněných, dokumentace v DNR) 

6 

Náhlé příhody gynekologické a porodnické (překotný porod, péče o 

rodičku, péče o novorozence, krvácení, poranění, modelové situace) 
2 

Celkem 40 
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Příloha č. 4 – NOV – osnovy předmětu zdravotní a psychologická příprava 

Tabulka 14 NOV - osnovy předmětu zdravotní a psychologická příprava (nezkrácený, pro uchazeče) [19] 

Téma Počet hodin 

Práva a povinnosti záchranářů – právní normy, základy anatomie a 

fyziologie (základní životní funkce, základní fyziologické funkce) 
3 

Pomůcky pro umělou ventilaci a resuscitaci (ruční dýchací přístroje, 

kyslíková terapie, pulsní oxymetr, odsávačky, kardiopumpa, automatický 

externí defibrilátor, srdeční zástava, dušení a péče o dýchací cesty, 

Heimlichův manévr) 

Praktické používání pomůcek a přístrojů (specifikace resuscitace 

dospělých, specifikace resuscitace dětí, kardiopulmonální resuscitace 

(dále jen „KPR“), nácvik s resuscitační figurínou, zvláštnosti KPR v 

dětském věku, KPR s AED) 

8 

Stanovení rozsahu poranění nebo poškození zdraví (mechanismus úrazu 

anamnéza) 

Základy vyšetření a priority ošetření (základní vitální funkce, nácvik 

primárního vyšetření, nácvik sekundárního vyšetření, praktický nácvik 

vyšetření hasiče v ochranných prostředcích) 

Krvácení (krevní ztráta, význam pro organismus, druhy zevního krvácení, 

způsoby zastavení zevního krvácení, praktické nácviky zastavení zevního 

krvácení, příznaky a projevy vnitřního krvácení, hodnocení krevní ztráty)  

Poranění (dělení poranění měkkých tkání, uzavřená, otevřená a ztrátová 

poranění, crush syndrom, poranění cizími tělesy, hlavní zásady 

ošetřování poranění při poskytování první pomoci, specifika první 

pomoci při visu na laně a při úrazech, motorovou řetězovou pilou) 

Obvazová technika 

Úrazy (poranění krku, hrudníku, břicha, poranění lebky a mozku, 

zajištění pacienta s poraněním páteře, zásady první pomoci při úrazech 

páteře, zvláštnosti pomoci při úrazech páteře, praktický nácvik používání 

podtlakového lůžka, lžícových nosítek a improvizovaných imobilizačních 

prostředků při poranění páteře) 

Šok a šokové stavy (neodkladná péče o pacienta v šoku, 5T) 

Poranění kostí a kloubů (zásady ošetřování zlomenin, praktický nácvik 

ošetřování, vakuové dlahy) 

8 

Popálení a poleptání (klasifikace popálenin a jejich ošetření, popáleniny 

dýchacích cest a jejich ošetření (inhalační trauma), popáleniny 

elektrickým proudem) 

Neúrazové urgentní stavy (oběhového ústrojí, dechového ústrojí, 

centrální nervové soustavy, metabolické náhlé příhody) 

Otravy nebezpečnými látkami (účinky jedů, projevy a příznaky otrav, 
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Téma Počet hodin 

neodkladná pomoc při otravě požitím, vdechnutím, vstřebáním 

toxikologická informační střediska) 

Úrazy elektrickým proudem (pomoc při záchraně zasaženého elektrickým 

proudem) 

Nehody s NL a první pomoc v nebezpečné zóně (neodkladná pomoc 

zasaženým NL (CBRN)) 

8 

Mechanismy zranění při dopravních nehodách (kinematika, typy srážek a 

jejich následky na částech těla, zlatá hodina, nácvik komunikace s 

postiženou osobou, ochrana postiženého) 

Technika zvedání a přenášení (zvolení způsobu zvednutí, přenášení 

jedním zachráncem, přenášení dvěma zachránci, zvedání a přenášení při 

poranění páteře, nosítka a transportní pomůcky, improvizace 

transportních prostředků, praktický nácvik zvedacích technik, polohování 

a používání pomůcek, transport ve ztížených podmínkách, transport 

kolegy v ochranných prostředcích) 

Neodkladná pomoc při vyprošťování osob z dopravních prostředků 

(přístup pro poskytování první neodkladné pomoci v dopravních 

prostředcích dle typu zranění poskytování pomoci v mimořádných 

podmínkách) 

Zásady likvidace zdravotních následků hromadného neštěstí (taktika 

vedení zásahu po zdravotní stránce, součinnost se zdravotnickými silami, 

třídění raněných metodou START) 

10 

Modelové situace první psychologické pomoci (možnosti zvládnutí 

evakuace osob ve stresovém stavu, postupy, praktický nácvik) 

Úvod do problematiky zdravotního postižení (původ zdravotního 

postižení, druhy zdravotního postižení, způsoby kompenzace) 

Tělesná a kombinovaná postižení (degenerativní, po úrazu), smyslová 

postižení (sluchové, zrakové, hluchoslepost), ostatní postižení (mentální, 

psychické, interní, zvláštnosti stáří a dětství) 

3 

Celkem 40 
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Tabulka 15 Osnovy předmětu zdravotní a psychologická příprava NOV (zkrácený pro HZS příslušníky, 

absolventy škol) [20] 

Téma Počet hodin 

Práva a povinnosti záchranáře, druhy odpovědnosti 

Obecné zásady stanovení rozsahu poranění nebo poškození zdraví 

(mechanismus úrazu, diagnostické známky a jejich význam, vyšetřeni 

poraněného, prakticky nácvik vyšetřeni) 

1 

Pomůcky pro umělé dýchání (ruční dýchací přístroje, kyslíkové dýchací 

přístroje, odsávačky) 

Praktické používání pomůcek a přístrojů (nácvik na fantomu, srdeční 

zástava - kardiopulmonální resuscitace (dále jen „KPR“), KPR 

prováděna jedním zachráncem, KPR prováděna dvěma zachránci, 

zvláštnosti KPR v dětském věku) 

2 

Zevní krvácení (krevní ztráta, význam pro organismus, druhy zevního 

krváceni, způsoby zastaveni zevního krvácení, praktické nácviky zastaveni 

zevního krvácení) 

Vnitřní krvácení (příznaky a projevy vnitřního krvácení, hodnoceni krevní 

ztráty, způsoby ovlivněni vnitřního krvácení) 

Poranění (děleni poraněni měkkých tkání uzavřená, otevřená a ztrátová 

poraněni, crush syndrom, poraněni cizími tělesy, hlavni zásady 

ošetřování poranění v PNP, specifika předlékařské pomoci při visu na 

laně, při úrazech motorovou řetězovou pilou) 

Šok (neodkladná peče o pacienta v šoku) 

Úrazy obličeje, smyslových orgánů (poraněni krku, hrudníku, břicha, 

poraněni lebky a mozku, zajištěni pacienta s poraněním páteře, zásady 

PNP při úrazech páteře, zvláštnosti pomoci při úrazech páteře, při 

potápění, prakticky nácvik používání podtlakového lůžka, lžícových 

nosítek a improvizovaných imobilizačních prostředků) 

Poranění kostí a kloubů (zásady ošetřovaní zlomenin) 

5 

Popálení a poleptání (klasifikace popálenin, popáleniny elektrickým 

proudem, popáleniny dýchacích cest a jejich ošetření) 

Působení horka na organismus 

Působení chladu na organismus 

Přehled náhlých onemocnění (oběhového ustrojí, dechového ústrojí, 

centrální nervové soustavy, metabolické náhlé příhody) 

Otravy nebezpečnými látkami (účinky jedů, projevy a příznaky otrav, 

toxikologická informační střediska, neodkladná pomoc při otravě požitím, 

neodkladná pomoc při otravě, vdechnutím, neodkladná pomoc při otravě 

vstřebáním) 

Úrazy elektrickým proudem (technická pomoc při záchraně, zasaženého 
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Téma Počet hodin 

elektrickým proudem) 

Radiační nehody (neodkladná pomoc zasaženým radiací, dekontaminace) 
5 

Technika zvedání a přenášení (zvolení způsobu zvednutí, přenášení 

jedním zachráncem, přenášení dvěma zachránci, zvedání a přenášení při 

poraněni páteře, nosítka a transportní pomůcky, improvizace 

transportních prostředků, polohování zraněných a nemocných, praktický 

 

nácvik zvedacích technik, polohování a používání pomůcek) 

Neodkladná pomoc při vyprošťování osob z dopravních prostředků 

(přístup pro poskytování první neodkladné pomoci v dopravních 

prostředcích dle typu zranění, poskytování pomoci v mimořádných 

podmínkách) 

Mechanismy zranění při dopravních nehodách (kinematika, typy srážek a 

jejich následky na částech těla, zlatá hodina, ohledy na postižené, 

ochrana postiženého, vakuové dlahy, zvláštnosti úrazů u dětí) 

Základy likvidace zdravotních následků hromadného neštěstí (taktika 

vedeni zdravotnického zásahu, součinnost se zdravotnickými silami, 

systém třídění raněných START) 

3 

Základy komunikace (význam komunikace (komunikace a vnímání, 

základní komunikační axiomy, neverbální komunikace), efektivní 

komunikace (techniky řízeni rozhovoru, aktivní naslouchaní, zpětná 

vazba, řešení konfliktů, asertivní jednání), druhy komunikačních systémů, 

komunikace se zasaženou osobou, modelové situace první psychologické 

pomoci) 

3 

Celkem 19 
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Příloha č. 5 – Obsah autolékárničky podle 283/2009 Sb. 

Tabulka 16 Obsah autolékárničky podle přílohy č. 14, vyhlášky 283/2009 Sb. [37] 

Zdravotnický materiál 

Množství (ks) 

Velikost lékárničky 

I. II. III. 

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost 

nejméně 800g/m2) 
3 5 10 

Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost 

nejméně 800g/m2) 
3 5 10 

Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 

960 x 1360 x 960 mm) 
2 3 6 

Obinadlo škrticí pryžové (60 x 1250 mm) 1 3 5 

Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, minimální 

lepivost 7 N/25 mm) 
1 2 4 

Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální 

lepivost 2,5 N/cm) 
6 12 18 

Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se 

zaoblenými hroty - délka nejméně 14  cm 
1 1 1 

Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem 

schválená jako zdravotnický prostředek 
1 2 4 

Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) 1 2 4 

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu      1 2 4 

Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm 1 1 1 

Leták o postupu při zvládání dopravní nehody 1 1 1 

Pozn. Autolékárničku velikosti III. Je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti II. 
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Příloha č. 6 – Ostatní prostředky první pomoci 

Dopravní automobil 

Tabulka 17 Prostředky první pomoci pro dopravní automobil – příloha č. 4, podle vyhlášky MV č. 254/1999 

Sb.[30] 

Prostředek  

první pomoci 

Základní 

provedení 

Rozšířené 

provedení 
Jednotky 

Chirurgické 

rukavice 
10 20 pár 

Zdravotní nosítka 1 1 ks 

Lékárnička Podle hmotnostní třídy a počtu sedadel 

  

Tabulka 18 Prostředky první pomoci pro dopravní automobil – příloha č. 2, podle vyhlášky MV č. 49/2003 

Sb.[31] 

Prostředek  

první pomoci 

Základní 

provedení 

Redukované 

provedení 
Rozšířené 

provedení 
Jednotky 

Chirurgické 

rukavice 
12 12 18 pár 

Zdravotní nosítka 1 - 1 ks 

lékárnička 1, velikost II 1, velikost II 1, velikost III ks 

Pozn. Příloha č. 2, vyhlášky MV č. 35/2007 Sb. nijak ve zdravotním vybavení nemění předchozí normu, jen se 

nepoužívají zdravotní nosítka, ale záchranná a evakuační nosítka.[30] 

Tabulka 19 Prostředky první pomoci pro dopravní automobil – příloha č. 2, podle vyhlášky MV č. 53/2010 

Sb. [31] 

Prostředek  

první pomoci 

Základní 

provedení 

Technické 

provedení 

Provedení 

s motorovou 

stříkačkou 

Jednotky 

Rukavice 

lékařské pro 

jednorázové 

použití nesterilní 

12 12 12 pár 

Záchranná a 

evakuační 

nosítka 

- 1 1 ks 

lékárnička 1, velikost III 1, velikost III 1, velikost III ks 
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Cisternová automobilová stříkačka 

Tabulka 20 Prostředky první pomoci pro cisternovou automobilovou stříkačku – příloha č. 5, podle vyhlášky 

MV č. 254/1999 Sb. [30] 

Prostředek 

první 

pomoci 

Základní 

provedení 

Redukované 

provedení 

Rozšířené 

provedení 

Rozšířené 

technické 

provedení 

provedení 

k hašení 

lesních 

požárů 

Jednotka 

Pokovená 

fólie 2 x 2 

m 

- - - 2 - ks 

Chirurgické 

rukavice 
- - 20 20 - pár 

Lékárnička Podle hmotnostní třídy a počtu sedadel 

 

Tabulka 21 Prostředky první pomoci pro cisternovou automobilovou stříkačku – příloha č. 3, podle vyhlášky 

MV č. 49/2003 Sb. [31] 

Prostředek  

první pomoci 

Základní 

provedení 

Redukované 

provedení 

Technické 

provedení 

Provedení k 

hašení 

lesních 

požárů 

Jednotka 

Zdravotní 

nosítka 
1 1 1 1 ks 

Záchranný 

kyslíkový 

nástroj 

1 - 1 - ks 

Chirurgické 

rukavice 
15 10 20 10 pár 

Přikrývka 

(deka) v obalu 
- - 1 - ks 

Termofólie  

2 x 2 m 
1 - 2 - ks 

Lékárnička 
1, velikost 

III 

1, velikost 

III 

1, velikost 

III 
1, velikost II ks 

Příloha č. 3, vyhlášky MV č. 35/2007 Sb., se shoduje s výše vypsanou tabulkou s rozdílem, že se již 

nepoužívají zdravotní nosítka, ale záchranná a evakuační deska. [30] 
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Tabulka 22 Prostředky první pomoci pro cisternovou automobilovou stříkačku – příloha č. 3, podle vyhlášky 

MV č. 53/2010 Sb. [31] 

Prostředek  

první pomoci 

Základní 

provedení 

Redukované 

provedení 

Technické 

provedení 

Provedení k 

hašení 

lesních 

požárů 

Jednotka 

Záchranná a 

evakuační 

nosítka 

1 1 1 - ks 

Záchranný 

kyslíkový 

nástroj 

1 - 1 - ks 

Rukavice 

lékařské pro 

jednorázové 

použití 

nesterilní 

15 10 15 10 pár 

Přikrývka 

(deka) v obalu 
1 - 1 - ks 

Termofólie  

2 x 2 
1 1 2 - ks 

Lékárnička 
1, velikost 

III 

1, velikost 

III 

1, velikost 

III 
1, velikost II ks 

 

Rychlý zásahový automobil 

Tabulka 23 Prostředky první pomoci pro rychlý zásahový automobil – příloha č. 6, podle vyhlášky MV č. 

254/1999 Sb. [30] 

Prostředek 

první 

pomoci 

Základní 

provedení 

Redukované 

provedení 

Rozšířené 

provedení 

Speciální 

provedení 
Jednotka 

Chirurgické 

rukavice 
10 10 10 10 pár 

Neprůhledná 

fólie 2 x 2 m 
4 4 4 4 ks 

Záchranný 

kyslíkový 

přístroj 

1 1 1 1 ks 

Zdravotní 

kufr 
 - 1 - ks 
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Prostředek 

první 

pomoci 

Základní 

provedení 

Redukované 

provedení 

Rozšířené 

provedení 

Speciální 

provedení 
Jednotka 

Fixační 

límec 
1 - 1 - ks 

Souprava na 

popáleniny 
1 - 1 - ks 

Zdravotní 

nosítka 
- - 1 - ks 

Vlněná 

přikrývka v 

obalu 

2 2 4 2 ks 

Lékárnička Podle hmotnostní třídy a počtu sedadel, viz výše. 

 

Tabulka 24 Prostředky první pomoci pro rychlý zásahový automobil – příloha č. 4, podle vyhlášky MV č. 

49/2003 Sb. [31] 

Prostředek  

první pomoci 

Základní 

provedení 

Redukované 

provedení 

Rozšířené 

provedení 
Jednotka 

Chirurgické 

rukavice 
12 10 12 pár 

Neprůhledná fólie 2 

x 2 m 
- 4 - ks 

Záchranný 

kyslíkový přístroj 
- 1 - ks 

Fixační límec - 1 - sada 

Souprava na 

popáleniny 
- 1 - Ks 

Přikrývka v obalu - 2 - Ks 

Lékárnička 

1, podle hmot. 

třídy a počtu 

sedadel 

1, velikost III 

1, podle hmot. 

třídy a počtu 

sedadel 

ks 

Vyhlášky MV č. 35/2007 Sb. a č. 53/2010 Sb. technické požadavky RZA nevypisují. [30], [31] 
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Technický automobil 

Tabulka 25 Prostředky první pomoci pro technický automobil – příloha č. 9, podle vyhlášky MV č. 254/1999 

Sb. [30] 

Prostředek 

první 

pomoci 

Základní 

provedení 

Redukované 

provedení 

Rozšířené 

provedení 

Provedení 

pro likvidaci 

ekologických 

havárií (S) 

Jednotky 

Chirurgické 

rukavice 
10 10 10 12 páry 

Neprůhledná 

fólie 2 x 2 m 
4 4 4 4 ks 

Záchranný 

kyslíkový 

přístroj 

1 1 1 1 ks 

Zdravotní 

nosítka 
1 1 1 1 ks 

Lékárnička Podle hmotnostní třídy a počtu sedadel. 

 

Tabulka 26 Prostředky první pomoci pro technický automobil – příloha č. 7, podle vyhlášky MV č. 49/2003 

Sb. [31] 

Prostředek 

první pomoci 

Technický 

automobil 

Technický 

automobil 

chemický 

Technický 

automobil 

olejový 

Jednotky 

Chirurgické 

rukavice 
10 10 10 pár 

Neprůhledná 

fólie 2 x 2 m 
4 4 4 ks 

Záchranný 

kyslíkový 

přístroj 

1 1 1 ks 

Zdravotní 

nosítka 
1 1 1 ks 

Lékárnička Podle hmotnostní třídy a počtu sedadel, viz výše. 

Vyhlášky MV č. 35/2007 Sb. a č. 53/2010 Sb., technické požadavky TA nevypisují. [30], [31] 
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Protiplynový automobil 

Tabulka 27 Prostředky první pomoci pro protiplynový automobil – příloha č. 8, podle vyhlášky MV č. 

49/2003 Sb. [31] 

Prostředek  

první pomoci 

Protiplynový 

automobil (UL) 

Protiplynový 

automobil (L, M, S) 
Jednotky 

Lékárnička 1, velikost II 1, velikost III ks 

Zdravotní nosítka 1 1 ks 

Záchranný kyslíkový 

přístroj 
1 1 ks 

Chirurgické rukavice 12 12 pár 

Vyhlášky MV č. 35/2007 Sb. a č. 53/2010 Sb., technické požadavky PPLA nevypisují. [30], [31] 
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Příloha č. 7 – Obsah zdravotnického kontejneru HZS MSK 

Tabulka 28 Vybavení zdravotnického kontejneru [9] 

Prostředek první pomoci Množství 

Nosítka s postranními nosidly (skládací) 100 ks 

Přikrývka (deka) 100 ks 

Uzavíratelný vak pro zesnulé 4 ks 

Záchranná a evakuační nosítka + fixační popruhu 10 ks + 40 ks 

Vakuová matrace 10 ks 

Velký zdravotnický kufr * 2 ks 

Velký zdravotnický kufr (pro tzv. sběrače) * 2 ks 

Pohotovostní brašna (pro tzv. sběrače) * 10 ks 

Náplně do pohotovostní brašny * 20 ks 

Malý zdravotnický kufr * 10 ks 

Malý zdravotnický kufr pro TRIAGE * 2 ks 

Popáleninové balíčky WATER JEL s chladivým gelem (v kufru) 20 ks 

Zdravotnický kufr * 14 ks 

Skříňka s aplikační kyslíkovou sadou (tlaková láhev O2 – 2 x 10 l, 

2 x maska LIFE BASE III. MCI) 
2 ks 

Pozn. Další technické pomocné vybavení zdravotního kontejneru zde není uvedeno 

* Podrobné znění na odkazu [9] 

 


