
 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra ochrany obyvatelstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traumatologické plánování v organizacích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:       Bc. Markéta Němcová 

Vedoucí diplomové práce:   doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. 

Studijní obor:      Bezpečnostní plánování 

Datum zadání diplomové práce:  14.4.2016 

Termín odevzdání diplomové práce: 14.4.2017 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracovala samostatně pod 

vedením vedoucího diplomové práce a uvedla jsem všechny literární prameny a publikace, 

ze kterých jsem čerpala. 

 

V Ostravě, 14.4.2017 

 

 _______________________ 

 Markéta Němcová 



 

 

P R O H L Á Š E N Í 
Prohlašuji, že 

• jsem byl/a seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů; 

• beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby 
1)

; 

• beru na vědomí, že diplomová/bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním 

informačním systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB – TUO), 

dostupná k prezenčnímu nahlédnutí; 

• beru na vědomí, že VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě  

 diplomovou/bakalářskou práci užít v souladu s § 35 odst. 3 
2)

; 

• beru na vědomí, že podle § 60 
3)

 odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO na uzavření licenční 

smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

• beru na vědomí, že podle § 60 
3)

 odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – diplomovou/bakalářskou práci nebo 

poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem VŠB – TUO, která je 

oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše); 

• beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce 

 využito softwaru poskytnutého VŠB – TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným 

účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky diplomové/bakalářské práce využít ke 

komerčním účelům; 

• beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, 

považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. 

Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce. 

 

Jméno, příjmení : Bc. Markéta Němcová 

Adresa: Zálesní 1343/16, Horní Suchá 

 

Dne: 14.4.2017                                                                      Podpis: ______________________ 

 
1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

právních předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací: 

(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně 

posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví 

vnitřní předpis vysoké školy. 
(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před 

konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě 

pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy 

nebo rozmnoženiny. 

(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.  

2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 

ve znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3: 

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních 

nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo). 

3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 

ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo: 

(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 

35 odst. 

3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho 

vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno. 

(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy 

školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. 

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého 

v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla 

vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k  výši výdělku dosaženého školou nebo školským či 

vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Chtěla bych poděkovat doc. Ing. Markovi Smetanovi, Ph.D., za odborné vedení, 

za jeho čas, vstřícný přístup a celkově velmi přínosnou spolupráci při zpracování této 

diplomové práce.  



 

 

 

Anotace 

NĚMCOVÁ, Markéta. Traumatologické plánování v organizacích. Diplomová práce, 

Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2017, 

56 stran 

 

Předložena Diplomová práce se věnuje problematice traumatologického plánování  

v organizacích. Teoretická část se zabývá právním základem, který souvisí s tvorbou 

traumatologických plánů organizací. Praktická část se zabývá analýzou traumatologických 

plánů a návrhem obsahu.  

 

Klíčová slova: traumatologický plán; plán první pomoci; plán zajišťování první pomoci  

 

 

Annotation 

NĚMCOVÁ, Markéta. Traumatology Planning in Organisations. Thesis, Ostrava: VŠB – 

Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2017, 56 pages 

 

This diploma thesis deals with problem of traumatology planning in the organizations. The 

theoretical part deals with the legal basic that is related to the formation of traumatology 

plans of the organizations. The practical part deals with analysis of traumatology plans  

and proposal for its content.  

 

Key words: traumatology plan; first aid plan; plan for first aid ensure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah 
1 Úvod ............................................................................................................................... 9 

2 Rešerše .......................................................................................................................... 10 

3 Traumatologické plány ................................................................................................. 11 

3.1 Traumatologický plán jako součást havarijního plánu kraje nebo vnějšího plánu 11 

3.2 Traumatologický plán zdravotnické záchranné služby ......................................... 13 

3.3 Traumatologický plán zdravotnického zařízení .................................................... 14 

3.4 Traumatologický plán organizace ......................................................................... 15 

4 Právní základ související s tvorbou traumatologického plánu organizace ................... 16 

4.1 Zákoník práce ........................................................................................................ 16 

4.2 Zákon č. 309/2006 Sb. .......................................................................................... 22 

4.3 Vyhláška o požární prevenci ................................................................................. 24 

5 Analýza vybraných traumatologických plánů organizací ............................................ 25 

5.1 Struktura traumatologického plánu organizace 1 .................................................. 25 

5.2 Struktura traumatologického plánu organizace 2 .................................................. 30 

5.3 Struktura traumatologického plánu organizace 3 .................................................. 33 

5.4 Struktura traumatologického plánu organizace 4 .................................................. 36 

5.5 Struktura traumatologického plánu organizace 5 .................................................. 38 

5.6 Struktura traumatologického plánu organizace 6 .................................................. 42 

5.7 Zhodnocení vybraných traumatologických plánů organizací ............................... 42 

5.8 Srovnání traumatologického plánu organizace používaného v ČR  a v zahraničí 45 

6 Návrh obsahu traumatologických plánu organizace ..................................................... 49 

6.1 Úvod  ................................................................................................................... 51 

6.2 Analýza rizik ......................................................................................................... 52 

6.3 Technické a organizační zabezpečení první pomoci ............................................. 52 

6.4 Lékárnička první pomoci ...................................................................................... 54 



 

 

6.5 Přivolání odborné pomoci a důležitá telefonní čísla ............................................. 55 

6.6 Zásady první pomoci ............................................................................................. 57 

6.7 Evidence úrazů ...................................................................................................... 59 

6.8 Operativní karty první pomoci .............................................................................. 59 

6.9 Závěrečné ustanovení ............................................................................................ 61 

7 Závěr ............................................................................................................................. 62 

Literatura .............................................................................................................................. 64 

Seznam použitých zkratek ................................................................................................... 65 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 65 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1 Úvod 

 Tématem této diplomové práce je „Traumatologické plánování v organizacích“.  

V první části, která je spíše teoretická, se zabývám členěním traumatologických plánů  

a právním základem, který souvisí s tvorbou traumatologického plánu organizace. Termín 

traumatologický plán organizace v právním předpisech nenalezneme. Setkáváme se, ale  

s termínem „plán první pomoci“. Tvorba traumatologického plánu není určena žádným 

právním předpisem. Povinnost zajistit bezpečnost zdraví zaměstnanců je dána 

zaměstnavateli zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  

 V druhé části této práce se zabývám analýzou vybraných traumatologických plánů 

organizací. V této části se zaměřuji na rozbor jednotlivých kapitol traumatologických  

plánů vybraných organizací.  

 Cílem této diplomové práce je sestavit návrh obsahu traumatologického plánu pro 

organizace, které nejsou zpracovatelem vnitřního havarijního plánu, ani zdravotnickým 

zařízením.  

 

Dílčí cíle : 

 Určení právního základu týkajících se zpracování traumatologických plánů 

organizací; 

 Analýza traumatologických plánů organizací; 

 Zhodnocení získaných výsledků. 
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2 Rešerše 

Během přípravy a psaní této diplomové práce jsem nezjistila, že by byla 

problematika traumatologického plánování v organizacích popsána a do detailu rozebrána 

v některé literatuře. 

SMETANA, M.; KRATOCHVÍLOVÁ, ML.; D., KRATOCHVÍLOVÁ, D.: Havarijní 

plánování, Brno: Computer Press, 2010, 168 s. ISBN 978-80-251-2989-0, EAN: 

9788025129890.[1] 

 Publikace se zabývá problematikou přípravy na možnost vzniku průmyslové 

havárie a její řešení. Popisuje jednotlivé části dokumentace, která se zpracovává v rámci 

organizací pracujících s nebezpečnými látkami ve velkém množství. Publikace obsahuje 

detailní rozbory obsahových částí dokumentace, zaměřuje se hlavně na chemický průmysl 

a jadernou energetiku. Postupy popsané v publikaci se, ale využívají v dalších oblastech  

a organizací. Najdeme tady oblasti varování, evakuaci, poplachové plány, traumatologické 

plány nebo povodňové plány. 

 ŠENOVSKÝ, M.; ORAVEC, M.; ŠENOVSKÝ, P.. Teorie krizového 

managementu. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2012. 115s. ISBN 978-80-7385-108-8. [2]  

Kniha podává základní a důležité předpoklady krizového managementu. Obsahuje 

možná rizika, metody jejich identifikace a možnosti snížení působení těchto rizik. 

Publikace také popisuje jednotlivé analytické metody ideální pro zjištění rizika. 

 V závěrečné části publikace podává přehled významných pojmů využívaných v oblasti 

krizového řízení. 

 Oborový portál pro BOZP [online]. Výzkumný ústav bezpečnosti práce  

[cit. 2017-04-02]. Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/ 

 Server bozpinfo.cz se zabývá oblastmi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 a ochranu životního prostředí v České republice. Zaměřuje se na podnikovou sféru, státní 

správu a samosprávu, odbornou veřejnost i další uživatele. 
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3 Traumatologické plány 

 Termín „trauma“ pochází z řeckého slova rána, zranění.[1] Tento termín se v 

lékařství označuje jako „náhlá zevní událost, která vede k narušení celistvosti  

a neporušenosti organismu“[1]. Zde patří především rány, zlomeniny, popáleniny a další.  

 Účelem traumatologických plánu je zajištění „odborné neodkladné zdravotní péče  

a odborné lékařské vyšetření při mimořádných událostech a při vzniknutí hromadného 

postižení osob“[1]. Zde se nabízí otázka od jakého počtu postižených, je možné hovořit  

o hromadném postižení osob? Přesné určení počtu osob není jednotné, ale traumatologický 

plán je zpracováván pro jakýkoliv počet zraněných, a to i pro jednu osobu. Z hlediska 

potřeb systému zajištění zdravotní péče při mimořádných událostech je v součinnosti  

s dalšími složkami integrovaného záchranného systému vždy prvořadé zvládání stavů 

ohrožující život na místě události. [1] 

 Traumatologický plán obsahuje „postupy zdravotnických zařízení a správních 

úřadů a organizací zajištění neodkladné zdravotnické péče a zdravotní pomoci 

obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí nebo osobám provádějícím záchranné  

a likvidační práce, pokud byly v souvislosti s mimořádnou událostí zdravotně 

postiženy“[1].  

Traumatologické plány můžeme rozdělit podle zpracovatelských úrovní: [1] 

 Traumatologický plán jako součást havarijního plánu kraje nebo vnějšího 

havarijního plánu; 

 Traumatologický plán zdravotnické záchranné služby; 

 Traumatologický plán zdravotnického zařízení; 

 Traumatologický plán organizace. 

3.1 Traumatologický plán jako součást havarijního plánu kraje nebo 

vnějšího plánu 

 Tento typ traumatologického plánu zpracovává HZS kraje, krajský úřad nebo ZZS. 

Zpracovaná forma je na úrovni kraje či zóny havarijního plánování. V případě kraje se 
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obsah traumatologického plánu, zahrnující systém zabezpečení zdravotnických opatření 

osobám postižených mimořádnou událostí, řídí vyhláškou č. 328/2001 Sb., o některých 

podrobnostech zabezpečení integrovaného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. [1]  

 Traumatologický plán ve vnějších havarijních plánech je zaměřen na 

konkretizování zásad a postupů při realizaci zdravotnické pomoci ve vazbě na ohrožení či 

zasažení konkrétní nebezpečnou látkou nebo radioaktivním zářením.  

 Hlavním cílem traumatologického plánu je zkrácení časové prodlevy od ošetření  

v místě mimořádné události až po příjem v nemocnici. Na základě zpracovaného 

traumatologického plánu je možné naplánovat zabezpečení potřebných sil a prostředků 

včetně přístrojového a technického vybavení. Důležitým prvkem TP může být také popis 

činností ZZS a komunikace s nemocnicemi, lůžkovými zařízeními, orgány veřejného 

zdraví a distributory léčiv. [1] 

Právní základ: 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon; 

 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky; 

 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 

 Vyhláška č. 226/2015 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního 

plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího 

havarijního plánu a jeho struktuře. 

Traumatologický plán obsahuje: [3] 

 Postupy zdravotnických zařízení a správních úřadů a organizací zajištění 

neodkladné zdravotnické péče a zdravotní pomoci obyvatelstvu postiženému MU 

nebo osobám provádějícím záchranné a likvidační práce; 

 Způsob zabezpečení zdravotnické pomoci evakuovanému a ukrývanému 

obyvatelstvu; 



13 

 

 Zásady ochrany veřejného zdraví v prostorech i mimo prostory mimořádné 

události, režimy ochrany zdraví zasahujících složek IZS a dotčených 

zdravotnických zařízení. 

3.2 Traumatologický plán zdravotnické záchranné služby 

 Traumatologický plán zdravotnické záchranné služby je zpracován na úrovni 

objektu zdravotnické záchranné služby. Zpracovatelem tohoto plánu je ZZS a je určen pro 

řešení vzniku velkého počtu zraněných a poskytnutí zdravotní služby.  

 Tento plán je nejdůležitějším dokumentem k zajištění a provedení přednemocniční 

neodkladné péče v místě mimořádné události a předání postižených osob do cílových 

zdravotnických zařízení. Traumatologický plán stanovuje opatření a postupy, které jsou 

uplatňovány poskytovatelem ZZS. Součást TP je přehled a hodnocení možných zdrojů 

rizik, které vedou k ohrožení života nebo zdraví osob. 

Právní základ:  

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě; 

 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 

Traumatologický plán ZZS obsahuje: [4]  

 Cíle;  

 Aktivace traumatologického plánu podle stupňů poplachu; 

 Činnosti operačního střediska ZZS - spolupráce s okolními operačními středisky 

ZZS; 

 Činnost na místě MU; 

 Přehled sil a prostředků; 

 Materiálně technické zabezpečení; 

 Popis způsobů spojení; 
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 Popis vyhodnocení zásahu; 

 Přílohy. 

3.3  Traumatologický plán zdravotnického zařízení 

 Traumatologický plán zdravotnického zařízení se zpracovává na úrovni objektu 

zdravotnického zařízení. Zpracovavatel je zdravotnické zařízení. Cílem tohoto 

traumatologického plánu je připravit zdravotnické zařízení tak, aby byla schopna co  

v nejkratší době zajistit komplexní neodkladnou péči zraněným osobám.  

Právní základ:  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 55/2011., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.; 

 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 

Traumatologickým plán ZZ obsahuje: [1] 

 Příjem informace o vzniklé mimořádné události, předpokládaný transport do ZZ 

 a způsob reakce příjmového místa; 

 Aktivace traumatologického plánu a vyhlášení poplachu; 

 Reakce na poplach - činnosti vykonávané po vyhlášení poplachu; 

 Aktivace krizového štábu nemocnice; 

 Vytvoření centra zásahu a úprava režimu nemocnice; 

 Vytvoření lůžkové kapacity; 

 Logistické zabezpečení; 

 Zřízení čekárny a místa soustředění čekajících osob na ošetření; 

 Výstavba a funkčnost centra třídění; 
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 Traumatologické plány jednotlivých chirurgických oborů; 

 Traumatologický plán chirurgického oddělení; 

 Práce s krevní bankou. 

3.4 Traumatologický plán organizace 

 Traumatologický plán organizace je zpracován na úrovni vnitropodnikových 

směrnic a zpracovává ho právnická nebo podnikající osoba. Tento traumatologický plán 

řeší vznik zranění na pracovišti nebo v areálu organizace. V tomto plánu se řeší poskytnutí 

první pomoci již jednotlivcům. Zpracování tohoto plánu vyplívá ze zákoníku práce.  

Obsah traumatologického plánu organizace by měl obsahovat:[1] 

 Povinnost pracovníků při vzniku zranění 

 Postup předání informací podnikovým a mimopodnikovým zdravotnickým 

zařízením - důležitá telefonní čísla a jiné kontakty 

 Základní informace o působení přítomných nebezpečných látek na lidský 

organismus 

 Popis jednoduchých diagnostických metod, které zjišťují zasažení 

 Léčebné postupy a postupy poskytování první pomoci 

 Umístění a vybavení lékárniček první pomoci 

 Způsob evidence pracovních úrazů 
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4 Právní základ související s tvorbou traumatologického plánu 

organizace 

 Tvorba traumatologického plánu organizace není určena žádným právním 

předpisem. Termín traumatologický plán organizace v předpisech nenalezneme. Povinnost 

zajisti bezpečnost zdraví zaměstnanců je dána zaměstnavateli těmito právními předpisy:   

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 

4.1 Zákoník práce 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [5], je základním předpisem pracovního 

práva, který upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Hlavním 

cílem právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zákoníku práce je zejména 

zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců s ohledem na rizika možného 

ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Rizika mohou vyplívat 

například ze špatného uspořádání pracoviště, špatné volby použití pracovních prostředků  

a pracovních postupů, úrovně vzdělání zaměstnanců. [5] 

 Pátá část zákoníku práce, která se zabývá bezpečnosti a ochrany zdravý při práci, 

obsahuje základní právní úpravu práv a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, 

podobněji s problematikou BOZP zabývá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

 a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy - zákon BOZP [6]. V části BOZP tedy řeší zákoník práce 

komplexně odpovědnost zaměstnavatele za stav pracovních podmínek a pracovního 

prostřední, otázky prevence rizik souvisejících s výkonem práce. Nařizuje požadavky na  

bezpečnostní značky a signály, stanovuje zákonný rámec a meze právní úpravy 

bezpečnostních a hygienických požadavků na pracoviště a pracovní zařízení. Obsahuje 
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povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem  

na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, je určeno, na koho se tato povinnost 

vztahuje a kdo za plnění úkolů plynoucích z této odpovědnosti zaměstnavatele, který je 

fyzickou osobou a sám také pracuje, nebo fyzickou osobou, která podniká podle zvláštního 

předpisu a nikoho nezaměstnává, nebo spolupracujícího manžela nebo dítě výše uvedených 

osob. [5] 

Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 

 Ustanovení § 101 odst. 1 zákoníku práce určuje povinnost zaměstnavatele zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při výkonu práce s ohledem na všechna rizika 

možného ohrožení jejich života a zdraví. Odstavec 2 § 101 zákoníku práce nám určuje,  

kdo nese povinnost za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odpovědnou 

osobou za vykonávání úkolů BOZP může být sám zaměstnavatel, nebo vedoucí pracovník. 

Vedoucí pracovník dohlíží na práci jemu přidělených podřízených pracovníků,  

je kompetentní stanovovat a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, 

organizovat, řídit a kontrolovat odváděnou práci. Vedoucí zaměstnanec musí znát dané 

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se vztahují k prováděné 

práci. Vedoucí zaměstnanec odpovídá za zajištění bezpečnosti zaměstnanců a za stav 

pracovních podmínek. Odstavec 3 § 101 zákoníku práce se věnuje situacím, kdy na jednom 

pracovišti pracují zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Zákoník práce určuje 

zaměstnavatelům povinnost vzájemně spolupracovat při zajišťování BOZP, dále také 

ukládá povinnost vzájemné informovanosti o rizicích a přijatých opatření k ochraně před 

jejich působením rizik. Na základě písemné dohody jeden ze zaměstnavatelů koordinuje 

provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. [5] 

 Zaměstnavatelé jsou povinní zajistit, aby činnosti a práce jejich zaměstnanců byly 

organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby byli současně chránění také zaměstnanci 

ostatních zaměstnavatelů. Musí také informovat odborovou organizaci a zástupce 

zaměstnanců pro oblast BOZP. Jestliže u zaměstnavatele nepůsobí, pak informuje 

zaměstnavatel přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatření, které získal od 

dalších zaměstnavatelů. Další povinností je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

i všem fyzickým osobám, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na pracovišti. [5] 
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 Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí 

zaměstnavatel. Tyto náklady nesmí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance 

 a jsou daňově uznatelné i zahrnující se do nákladů podniku. [5] 

Prevence rizik 

 Ustanovení § 102 zákoníku práce se zabývá prevencí rizik. Prevencí rizik se rozumí 

všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti 

 a ochrany zdraví při práci a odstraňování rizik nebo minimalizaci působení 

neodstranitelných rizik. [5] 

 V odstavci 3 nalezneme postup, který by měl zaměstnavatel použít při hodnocení 

 a řízení rizik. Povinnosti zaměstnavatele je si zajistit právní předpisy z oblasti BOZP, 

které se vztahují k jeho pracovním činnostem a na jejich základě musí stanovit metodu 

hodnocení a řízení rizik. [5] 

 Pokud rizika nelze odstranit, povinnosti zaměstnavatele je vyhodnotit a přijmout 

opatření k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 

minimalizováno. O procesu vyhledávání a vyhodnocování rizika, zavádění potřebných 

opatření proti vzniku rizika je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. [5] 

 Opatřením zaměstnavatele rozumíme vydávání interních směrnic k zajištění 

bezpečnosti práce pro danou pracovní činnost nebo prostředí. Zpravidla to jsou vlastní 

vydávané dokumenty na základě právních nebo jiných předpisů. [5] 

 V odstavci 5 jsou stanoveny všeobecné preventivní zásady. Například omezování 

vzniku rizika a odstraňování rizik u zdroje původu, přizpůsobování pracovních podmínek 

potřebám zaměstnanců, nahrazování fyzicky namáhavých prací, nahrazování 

nebezpečných technologií méně nebezpečnými v souladu s vývojem poznatků vědy 

 a techniky, provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů 

 a zařízení. Odstavec 5 můžeme brát jako pomocný návod pro zaměstnavatele, jak zvolit 

ten správný způsob prevence. [5] 

 Podle odstavce 6 § 102 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přijmout opatření 

pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry, povodně nebo jiná 

vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců, včetně pokynů k zastavení práce 

 a k okamžitému opuštění pracoviště. Při poskytování první pomoci spolupracuje 
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 s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb. Zaměstnavatel je povinen určit potřebný 

počet zaměstnanců, kteří budou organizovat poskytnutí první pomoci, zajišťovat přivolání 

poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru ČR a Policie 

ČR. Následně tytéž zaměstnanci budou organizovat evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel 

má povinnost zajistit proškolení a vybavení těchto zaměstnanců. [5] 

 Všechna opatření, která zaměstnavatel vyhotovil a přijal, je povinen přizpůsobovat 

je měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost, dodržování a zajišťovat 

zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek. [5] 

Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance 

 Ustanovení § 103 zákoníku práce udává povinnosti zaměstnavatele v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zásadní povinností zaměstnavatele je nedopustit, 

aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem 

 a zdravotní způsobilosti. Zaměstnanci musí být informování o kategorizaci prací, které 

upravuje zvláštní právní předpis. Zaměstnavatel musí zajistit zaměstnancům první pomoc  

 a lékařskou péči. Do lékařské péče zahrnujeme preventivní prohlídky, očkování a další 

vyšetření. Náklady spojené s lékařskou péčí by měl zaměstnavatel uhradit. Všichni 

zaměstnanci musí být řádně informování o BOZP. [5] 

 Zaměstnancům, kteří mají zdravotní postižení je zaměstnavatel povinen zajistit 

úpravu pracovních podmínek, zaškolení a zaučení do pracovního procesu. Povinností 

zaměstnavatele je zajistit zaškolení do BOZP, seznámit zaměstnance s možnými riziky při 

výkonu práce na pracovišti. Školení musí absolvovat zaměstnanci při nástupu do 

zaměstnání, při změně zařazení, při změně druhu práce, při zavedení nových technologií 

nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo postupů. [5] 

Osobní a ochranné pracovní prostředky 

 Ustanovení § 104 zákoníku práce udává povinnost zaměstnavateli poskytovat 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní 

prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí 

ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky 
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stanovené zvláštním právním předpisem. Pracovní prostředky musí být zaměstnavatelem 

kontrolovány, zda jsou v použivatelném stavu. [5] 

 Zaměstnavatel musí obstarat zaměstnancům také mycí, čisticí a dezinfekční 

prostředky. Všechny tyto prostředky zajišťuje zaměstnavatel bezplatně. 

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

 Pracovní úraz vznikne, když dojde k poškození zdraví nebo k smrti zaměstnance při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s tímto plněním. V ustanovení § 105 

zákoníku práce jsou důkladně upraveny povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech 

a nemocech z povolání. Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen objasnit příčiny  

a okolnost vzniku pracovního úrazu, a to za účasti zraněného zaměstnance, jeli to za 

daných okolností možné a za účasti svědků, zástupců odborového orgánu nebo zástupce 

zaměstnanců pro oblast BOZP a bez vážných důvodů neměnit stav místa, kde se stal 

pracovní úraz. Vyhotovit záznam o pracovním úrazu musí zaměstnavatel, když je 

zaměstnanec v pracovní neschopnosti déle než tři kalendářní dny nebo je následkem úrazu 

smrt. [5] 

Záznam o úrazu musí obsahovat: [5] 

 jméno a příjmení postiženého pracovníka; 

 pracovní zařazení; 

 datum a hodina úrazu a začátek směny; 

 druh zranění a zraněná část těla; 

 zdroj úrazu a příčina úrazu; 

 popis příčiny a okolností, za nichž došlo k úrazu; 

 výpis předpisů, které byly v souvislosti s úrazem porušeny; 

 podpis postiženého (dle závažnosti zranění); 

 jména a podpis svědků; 

 podpis nadřízeného zaměstnance. 
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 Tento vyhotovený záznam musí poté předat zaměstnanci, v případě úmrtí rodinným 

příslušníkům, orgánům a institucím, které stanový prováděcí předpis. Záznam musí být 

sepsán nejpozději do pěti pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu. [5] 

 Další povinnosti zaměstnavatele je vést knihu úrazů a evidovat všechny pracovní 

úrazy, i když jimi nebyla způsobena žádná pracovní neschopnost. Zaměstnavatel je také 

povinen vést evidenci zaměstnanců, kterou byla uznána nemoc z povolání. Neposlední 

povinnosti zaměstnavatele je přijímat potřebná opatření proti tomu, aby nedocházelo  

k opakování pracovních úrazů zaměstnanců. [5] 

Práva a povinnosti zaměstnance 

 V ustanovení § 106 zákoníku práce jsou obsažena práva a povinnosti zaměstnance. 

Zde je specifikováno právo zaměstnance na zajištění BOZP a informace o rizicích práce. 

Informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. Jestliže zaměstnanec má důvodně za to, 

že činnost ohrožuje jeho život nebo život ostatních spolupracovníků, má právo odmítnout. 

Toto odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinností zaměstnance. [5] 

 Všichni zaměstnanci jsou povinní dbát o svou bezpečnost a zdraví i o bezpečnost  

a zdraví ostatních fyzických osob.  Znalost základních povinností vyplývajících z právních 

a ostatních předpisů, požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.  

Zaměstnanec je povinen dle odstavce 4 §106 zákoníku práce: [5] 

 účast na školeních BOZP, která jsou zajišťována zaměstnavatelem; 

 podrobení se preventivním prohlídkám, očkováním a dalším vyšetřením; 

 dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP; 

 dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 

prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky, ochranná 

zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu; 

 nekouřit na pracovištích i v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni 

také nekuřáci; 

 nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovišti  

v pracovní době i mimo tato pracoviště. Zákaz požívání alkoholických nápojů se 
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nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických 

podmínkách, pokud používají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na 

zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů; 

 podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance kontrole, zda se 

nenachází pod vlivem alkoholu či jiných látek; 

 oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 

pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly 

ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci; 

 podílet se na odstranění nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým 

přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů; 

 oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu 

to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz 

jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin. 

4.2 Zákon č. 309/2006 Sb. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy [6] zpracovává příslušné 

předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce.  

 V úvodních ustanoveních jsou uvedeny požadavky na pracoviště a pracovní 

prostředí, stravování, požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi  

a požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení. V § 2 požadavky na pracoviště  

a pracovní prostředí, jsou stanoveny povinnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel musí 

zajistit, aby pracoviště bylo z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídající 

bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Pracovní prostředí musí mít odpovídající 

rozměry a vybavení pro vykonávanou činnost, být osvětleno denním světlem a mít 

stanovené mikroklimatické podmínky. Pracoviště musí mít únikové cesty, východy  

a dopravní komunikace k nim musí být stále volné. Dále by měla být vybavena prostředky 

pro poskytnutí první pomoci a prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické služby. 

V další části zákona jsou vypsané požadavky na organizaci práce a pracovních postupů, 

umístění bezpečnostních značek. Zaměstnavatel je povinen organizovat a stanovovat 
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pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Zaměstnanci musí být chráněni proti pádu nebo zřícení, na pracovišti se zvýšeným rizikem 

nesmí pracovat bez dohledu dalšího zaměstnance. Zaměstnanci nesmí být ohroženi 

padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály. Na pracovišti musí být umístěny 

bezpečnostní značky a zavedeny signály, které poskytují informace nebo instrukce, které 

se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví. S tímto značením a signály musí být zaměstnanci 

seznámeni. Další část zákona se věnuje vyhledáváním rizik a jejich odstraňování nebo 

snižování rizik v pracovním procesu. [6] 

 Odborné a zvláštní odborné způsobilosti se věnuje zákon v první části, Hlava III. 

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik při 

možném ohrožení života nebo zdraví zaměstnance s ohledem na: [6] 

 nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci; 

 základní znalosti a dovednosti zaměstnanců; 

 počet zaměstnanců a jejich odbornou připravenost vykonávat práci. 

 Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý 

nebo odborně způsobilý, pokud ne, je povinen zajistit odborně způsobilým zaměstnancem, 

kterého zaměstnává. Pokud nemá takového zaměstnance, musí zajistit prevenci jinou 

odborně způsobilou osobou. Zaměstnavatel musí poskytnout odborně způsobilé osobě  

k zajištění úkolů v prevenci rizik zejména potřebné prostředky dobu potřebnou k výkonu 

její činnosti a také dokumentaci a informace, které by mohly mít vliv na bezpečnost 

zaměstnanců nebo vést k poškození jejich zdraví. [6]  

 Zvláštní odbornou způsobilost stanovuje § 11. Zvýšenou míru ohrožení života  

a zdraví představují práce, jako jsou, obsluha, kontrola, montáž či oprava technického 

zařízení. Tuto práci může provádět pouze osoba se zvláštní odbornou způsobilostí. 

Předpokladem takové osoby je zdravotní způsobilost, dosažení předepsaného věku, 

odborné vzdělání, odborná praxe a doklad o úspěšně vykonané zkoušce. [6] 
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4.3 Vyhláška o požární prevenci  

 Dalším právním základem, který ovlivňuje tvorbu traumatologického plánu je 

vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Tento právní předpis upravuje náplň  

a rozsah školení zaměstnanců o požární ochraně.  

 Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z 

objektů zasažených nebo ohrožených požárem. Požární evakuační plán obsahuje také 

způsob zajištění první pomoci postiženým osobám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

5 Analýza vybraných traumatologických plánů organizací 

 Tato část diplomové práce je zaměřena na rozbor jednotlivých kapitol 

traumatologických plánů vybraných organizací. Zajímalo mě, nakolik jsou traumatologické 

plány organizací odlišné, protože doposud neexistuje jednotná struktura.  

 K dispozici jsem obdržela deset traumatologických plánů organizací. Z důvodu 

velké podobnosti jsem vybrala šest traumatologických plánu.  

 Kapitola analyzuje strukturu dvou traumatologických plánů, které používají 

společnosti, které se specializují na komplexní poradenství v oblasti BOZP a PO. Další dva 

traumatologické plány jsou zpracované pro výrobní společnosti. Poslední dva 

traumatologické plány jsou zpracované pro stavební firmu a pro sportovní areál.  

Pro tento účel jsou traumatologické plány očíslovány. 

5.1 Struktura traumatologického plánu organizace 1 

 Tento traumatologický plán se používá ve společnosti, která nabízí kompletní 

služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, služeb požární ochrany a činnosti 

koordinátora BOZP na staveništi. Specializuje se hlavně v oboru stavebnictví. Společnost 

poskytuje služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, jak na území České 

Republiky, tak i na Slovensku.  

 TPO 1 má 26 stran a je rozdělen do 8 kapitol. Na úvodní straně nalezneme hlavičku 

společnosti. Tento TPO je pojmenovaný jako "Organizační směrnice - Plán první pomoci". 

Obsah:  

1. Úvod  

 Úvodní část seznamuje se směrnicí, jsou zde základní informace, co je samotným 

účelem traumatologického plánu. Najdeme zde také výpis platných předpisů,  

na základě, kterých je TPO zpracován. Dále je zde informace, že tento TPO platí pro 

všechna pracoviště ve společnosti a nařizuje všem zaměstnancům dodržovat a plnit 

uvedené zásady.  
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Tento traumatologický plán je zpracován v souladu s předpisy: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 103 odst. 1 písm. j); 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),  

§ 2 odst. 1 písm.f; 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí, příloha část 8. 

2. Zajištění první pomoci 

 Tato kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly a je nazvána "zajištění první 

pomoci". První podkapitola je nazvána "pověřená osoba", toto nazvání je však zavádějící, 

protože zde nalezneme povinnosti zaměstnavatele.  

Povinnosti zaměstnavatele dle TPO 1: 

 zajistit a určit podle druhu činností a velikosti pracoviště potřebný počet 

zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména 

poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru 

České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců; 

 zajistit ve spolupráci se smluvním lékařem školení a vybavení v rozsahu 

odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. 

 Další podkapitola je nazvána "lékárnička na pracovišti", jsou zde uvedeny 

povinnosti zaměstnavatele, jak má vybavit pracoviště lékárničkami. Zaměstnavatel musí 

vybavit pracoviště potřebným počtem lékárniček, určit jejich obsah pro jednotlivá 

pracoviště s přihlédnutím k povaze a riziku prováděných činností a zabezpečit pravidelnou 

kontrolu použitelnosti zdravotnických prostředků. Lékárnička musí být umístěna na 

dostupném, suchém a čistém místě označena značkou. V příloze této směrnice nalezneme 

informace o vybavení lékárniček a tabulku, kde jsou umístěny. 
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3. Základní postup 

 Tato část je rozdělena do čtyř podkapitol. V první podkapitole zajištění bezpečnosti 

zachránce jsou uvedeny postupy, jak zajistit ochranu při možných událostech. Nejsou zde 

uvedeny postupy, jakým způsobem jsou určena možná rizika a způsob výběru událostí.  

 zajištění bezpečnosti zachránce – popisuje, jak zajistit ochranu zachránce při 

možných událostech, např. dopravní nehoda, požár, únik plynu, zasažení 

elektrickým proudem a postup při tonutí; 

 přivolání odborné pomoci - zde je uvedeno, v kterých případech je nutné volat 

ZZS. Jsou to případy, když se stav zraněného náhle zhorší, při závažném úrazu 

nebo mimořádné události a když si nejsme jisti, zda se jedná o závažný úraz; 

 orientační vyšetření zraněné osoby – zde je uveden postup, jak zjistit stav 

zraněného a na základě tohoto orientačního vyšetření jsou pak odkázáni na první 

pomoc v příslušné kapitole; 

 správné polohování zraněných osob - zde je uveden způsob polohování zraněných 

(stabilizovaná poloha na boku, poloha s dolními končetinami zvednutými o 30cm, 

poloha vsedě nebo v polosedě, poloha vleže na zádech).  

4. První pomoc - stav bezprostředního ohrožení života 

 Tato kapitola je rozdělena do osmi podkapitol. V každé podkapitole jsou uvedeny 

příčiny, příznaky a postup při poskytování první pomoci u stavů, které ohrožují lidský 

život. Opět zde není uveden způsob výběru.  

 základní neodkladná resuscitace dospělých - příčiny zástav oběhu, příznaky, 

poskytnutí první pomoci, výpis nevhodných postupů; 

 základní neodkladná resuscitace dětí - příčiny zástav oběhu, příznaky, poskytnutí 

první pomoci; 

 bezvědomí - příčiny, příznaky, první pomoc, nevhodný postup; 

 masivní krvácení - příčiny, příznaky, první pomoc a použití zaškrcovadla; 

 vnitřní krvácení a šok - příčiny, první pomoc; 

 tonutí - příčiny, příznaky, první pomoc; 
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 úraz elektrickým proudem - příčiny, příznaky, první pomoc; 

 uzávěr dýchacích cest cizím tělesem - příčiny, příznaky, první pomoc. 

5. První pomoc - ostatní úrazy a poranění 

 Tato kapitola je rozdělena do třinácti podkapitol. Každá podkapitola má stejnou 

strukturu, jsou v nich uvedeny příznaky a první pomoc. Ani zde není uveden způsob 

výběru úrazů. Nemyslím si, že by něco přebývalo. Posoudit, zda něco nechybí, nemůžu, 

protože jsem nedostala k dispozici knihu úrazu. Nalezneme zde tedy poranění hlavy, 

poranění hrudníku, poranění břicha, poranění pánve, poranění páteře, poranění končetin, 

poranění očí, úrazovou amputaci, způsob ošetření ran a popálenin, zajištění první pomoci 

při úpalu a úžehu, při omrzlinách a podchlazení. 

6. První pomoc - zasažení chemickými látkami 

 Tato kapitola je rozdělena do pěti podkapitol. Líbí se mi, že jsou zde i znázorněny 

výstražné symboly. První podkapitola je nazvána "obecné zásady", zde jsou uvedeny 

základní pravidla první pomoci při zasažení chemickými látkami. Jako základní pravidlo 

zde uvádí vyvarovat se chaotickému jednání, je to sice dobrá rada, ale měla by být součástí 

každé první pomoci, nevidím tedy důvod, proč opět na to poukazovat. Další podkapitoly  

se zabývají:  

 žíraviny - poleptání; 

 toxické látky; 

 dráždivé a zdraví škodlivé látky; 

 otrava oxidem uhelnatým. 

7. Závěr 

 V závěru je uvedeno, že s touto organizační směrnici musí byt seznámení všichni 

zaměstnanci v rámci školení. Zodpovědnost za splnění tohoto požadavku má 

zaměstnavatel. Traumatologický plán je umístěn v každé lékárničce nebo v její blízkosti. 

 Směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu osoby oprávněné k schvalování 

dokumentace. 
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8. Přílohy 

 První příloha je pojmenovaná "pověřená osoba". Je to jmenování pověření osoby na 

základě § 102, odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Pověřená osoba je 

zodpovědná za organizaci poskytující první pomoc, organizační zajištění poskytování 

první pomoci a podávání návrhu k aktualizaci havarijního a traumatologického plánu. 

 V druhé příloze nalezneme vybavení a umístění lékárničky, odpovědnou osobu za 

lékárničku. Vybavení lékárničky je vypsáno v tabulce, která obsahuje počet kusu, obsah 

náplně a použití. Další tabulka v příloze se jmenuje "nástěnné lékárničky" a vyčteme z ní 

umístění lékárničky a odpovědnou osobu za danou lékárničku. Opět i tady nalezneme 

povinnosti osoby, která odpovídá za lékárničku. Kontroly lékárniček se musí provádět 

minimálně jednou za půl roku.  

Povinnosti osoby odpovědné za lékárničku: 

 provádění pravidelných kontrol - umístění, označení, úplnost vybavení, 

použitelnost zdravotnických prostředků; 

 doplňování chybějících prostředků, případně vyměnit prostředky s prošlou lhůtou 

použitelnosti; 

 vést evidenci o výdeji a doplňování zdravotnických prostředků. 

 Jako poslední příloha je seznam důležitých telefonních čísel. Jsou zde uvedeny 

tísňové linky, pohotovostní a havarijní služby, a další důležitá telefonní čísla,  

např. toxikologické informační středisko, lékařská služba první pomoci, nemocnice, 

vedoucí provozu a ředitel provozu.  

Shrnutí: 

 V prvním traumatologickém plánu jsem ocenila detailní obsah, který nalezneme 

hned na první stránce. Celkově TP, dle mého názoru je dobře vypracovaný, nejsou zde 

rozsáhlé věty. U každého zranění nalezneme příznaky, jak postupovat při první pomoci.  

Je mi líto, že zde nenalezneme, jakým způsobem organizace vybrala mimořádné události  

a úrazy, které se popisují v traumatologickém plánu.  
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5.2 Struktura traumatologického plánu organizace 2 

 Traumatologický plán 2 je zpracovaný pro společnost, která působí na trhu jako 

dodavatel v oblasti služeb a výroby elektronických sestav, zařízení a systémů. Společnost 

zaměstnává přes 250 pracovníků.  

 TPO 2 má 15 stran a je rozdělen do 10 kapitol. Tento traumatologický plán je 

pojmenovaný "První pomoc a traumatologický plán". 

Obsah: 

1. Úvod 

 Úvodní část seznamuje s tím, že neočekávaná příhoda se může stát kdykoliv, 

kdekoliv a komukoli z nás. Neočekávaná příhoda vzniká v důsledku úrazového děje nebo 

je projevem záchvatu vnitřního onemocnění, případně otravy. Mezi základní úkoly patří 

provedení úkonů zachraňující život a včasné přivolání pomoci, odsunutí postiženého  

z dosahu nebezpečí a provedení základního ošetření při poranění.  

2. Výklad pojmů 

 V kapitole výklad pojmů jsou vysvětlené grafické symboly. Jsou zde graficky 

znázorněné prostředky k poskytnutí první pomoci, prostředky k přivolání lékařské pomoci 

a informace důležité k záchraně osob.  

3. Zabezpečení místa nehody  

 Kapitola zabezpečení místa nehody je rozdělena do dvou podkapitol, které jsou dále 

rozděleny. Toto rozdělení v obsahu TPO chybí.  

 V kapitole zajištění bezpečnosti všech účastněných je uvedeno jak postupovat při 

zasažení elektrickým proudem, při popálení, při omrznutí, jak zajistit bezpečnost 

zachránce, a jak postupovat při nehodě s větším počtem postižených. Další kapitola 

"přivolání odborné osoby" sděluje, že včasné přivolání odborné osoby má obrovský 

význam pro časový faktor v souvislosti odborné péče. 
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4. Odsun z dosahu nebezpečí 

 V této kapitole je popsán způsob přesunu zraněného do bezpečí. Přesun by měl být 

proveden včas a co nejšetrněji, aby co nejméně narušil nebo zhoršil stav poraněného. 

Postižený by měl být přesunován ve vhodné poloze. Nouzově transportujeme poraněné jen 

tehdy, je-li to nezbytně nutné. Postiženého přesunujeme na místo, kde mu bude poskytnuta 

odborná pomoc, na kterou může navazovat profesionální transport do nemocnice.  

V plánu jsou k transportu postižených preferována nosítka.  

5. Celkové vyšetření postiženého, základní životní funkce 

 Kapitola je rozdělena do dvou podkapitol, které jsou taktéž rozděleny. Celkové 

vyšetření je základem dobře poskytnuté první pomoci. Abychom mohli správně, a účelně 

zasáhnout musíme získat dostatek informací pro ZZS. Proto je nutné se rychle zorientovat 

a utvořit pracovní diagnózu, kterou vytvoříme prohledáním místa nehody, vyslechnutím 

okolností nehody, vyslechnutím subjektivních potíží postiženého a fyzikálním vyšetřením 

postiženého. Plán rozlišuje:  

 Fyzikální vyšetření pohledem - sledujeme dýchací pohyby, chování postiženého, 

výraz obličeje, barvu kůže, polohu a nepřirozený tvar těla, zjišťujeme krvácení; 

 Fyzikální vyšetření poslechem - posloucháme dýchací šelesty, spontánní projevy 

(sténání, chrčení, křik), provádíme slovní kontrolu stavu vědomí; 

 Fyzikální vyšetření pohmatem - vyšetřujeme základní životní funkce, dýchací 

pohyby, tepovou vlnu, teplotu kůže, bolestivost orgánu při pohmatu; 

 Obecný postup - zhodnocení stavu základních životních funkcí, vyšetření oblasti 

bolesti postiženého, rychlé celkové dovyšetření. 

6. Zástava krvácení a šokové stavy 

 V této kapitole je uvedeno, jakým způsobem se zastavuje krvácení. V případě, že 

postižený ztratil hodně krve, nastává šokový stav, jak postupovat při šoku je zde také 

popsáno. Krvácení je rozděleno na vnější tepenné, vnější žilní krvácení, vnitřní krvácení a 

krvácení do měkkých tkání. U každého rozdělení jsou uvedeny možné příčiny vzniku, 

příznaky, a jak postupovat při poskytování první pomoci.  
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 U šokového stavu jsou taktéž popsány možné příčiny a postupy při poskytování 

první pomoci. Nejdůležitější první pomoci při šoku je správné polohování, pravidlo 5T 

(tišení bolesti, teplo, tekutiny, ticho a transport). 

7. Bezvědomí 

 V kapitole bezvědomí jsou opět uvedeny příčiny, příznaky a postup při poskytování 

první pomoci. V případě, že je postižený v bezvědomí je nutné ho dát do stabilizované 

polohy, která zajišťuje trvalé volné dýchací cesty, které provedeme správným záklonem 

hlavy. Stabilizovaná poloha dále brání vdechnutí krve, zvratků nebo slin. Správná poloha 

končetin zajišťuje stabilitu těla a udržuje tělo v bezpečné a pohodlné poloze. Je zde popsán 

postup jak provést stabilizovanou polohu. 

8. Neodkladná resuscitace 

 Neodkladná resuscitace je soubor výkonů, sloužící k obnovení dodávky okysličené 

krve do všech tkání. Oživování se provádí při poruše, či zástavě základních životních 

funkcí. V této kapitole jsou opět vypsány příčiny, příznaky a postup jak postupovat při 

resuscitaci.  

9. Náhlá onemocnění a závažná poranění 

 V deváté kapitole je výpis onemocnění a poranění. Opět jsou u každého 

onemocnění a poranění vypsány příznaky a první pomoc.  

Výpis onemocnění a poranění: 

 Akutní infarkt myokardu; 

 Astma bronchiale – průduškové astma; 

 Rány, popáleniny, otravy a poleptání; 

 Poranění pohybového aparátu. 

Shrnutí: 

 Tento traumatologický plán se mi na první pohled nelíbil. Již v úvodu je uvedeno 

přišlo hodně zbytečných informací a nenalezneme zde telefonní kontakty. V postupech při 
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poskytování první pomoci nenalezneme žádné grafické znázornění a postup je uveden ve 

větách, případně v bodech, které jsou také rozvinuty. Při stresových situacích bych volila 

popis v bodech. Při rozboru tohoto TP sem ocenila grafické znázornění symbolů. 

5.3 Struktura traumatologického plánu organizace 3 

 Tento traumatologický plán je zpracován pro sportovní areál navržený pro 

provozování vodního lyžování a wakeboardingu. Tato organizace má kolem deseti 

zaměstnanců. V tomto traumatologickém plánu nejde ani tak o zajištění bezpečnosti 

zaměstnanců, ale hlavně o zajištění bezpečnosti návštěvníku vodního vleku.  

 TPO 3 má 19 stran a je rozdělen do 6 kapitol. Na úvodní straně nalezeme hlavičku 

společnosti a přehledný obsah. Tento TPO je pojmenovaný jako " Plán první pomoci - 

Traumatologický plán".   

Obsah:  

1. Úvod  

 Úvodní část seznamuje s traumatologickým plánem, jsou zde opět základní 

informace, co je samotným účelem. Dále jsou zde vypsány povinnosti zaměstnavatele a 

povinnosti osoby, která odpovídá za lékárničku první pomoci.  

Povinnosti zaměstnavatele dle TPO 3: 

 vybavit pracoviště potřebným počtem lékárniček, 

 určit obsah lékárniček pro jednotlivá pracoviště, případně toto zajistit u smluvního 

lékaře, 

 zabezpečit pravidelnou kontrolu lékárniček spojenou s kontrolou použivatelnosti 

léků a materiálů a evidenci při výdeji, 

 určit počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci a zajistit jejich 

vyškolení smluvním lékařem. 

 

 



34 

 

Povinnost osoby odpovědné za lékárničku první pomoci: 

 nejméně 1 x za půl roku provést kontrolu vybavení lékárničky,  

 v případě potřeby doplnit chybějící prostředky, případně vyměnit prošlé léky, 

 vést evidenci o výdeji léků a zdravotnického materiálu. 

2. Obecné zásady pro poskytování první pomoci 

 Tato kapitola je rozdělena na pět podkapitol. V první podkapitole se dozvíme  

o umělém dýchání. Je zde uvedeno, jak postupovat při trojitém manévru, postup při 

vyjmutí překážky v dýchacích cestách a alternativní způsob umělého dýchání. Alternativní 

způsob se používá při poranění obličeje, když nemůžeme použít dýchání z plic do plic, 

ústy nebo nosem.  

 Další podkapitola se zabývá nepřímou masáží srdce. Nepřímá masáž se používá, 

když je zraněný v bezvědomí nebo nemůžeme nahmatat tep. V bodech je vypsán postup při 

srdeční masáži ve dvou variantách, když je zachránce sám nebo jsou dva. Dále jsou zde 

uvedeny informace, kdy lze resuscitaci ukončit, a kdy ji nemáme zahajovat. 

 Třetí podkapitola je nazvaná jako stabilizovaná poloha. Je to jediná poloha v tomto 

traumatologickém plánu, používá se pro postiženého v bezvědomí. Postup uložení do 

stabilizované polohy je vypsán v bodech. Chybí mi zde grafické znázornění, jak by měla 

poloha vypadat.  

 Předposlední podkapitola seznamuje s obvazy a obvazovou technikou. Najdeme 

zde dělení obvazů, rozdělení podle materiálů a tvarů. V poslední podkapitole najdeme 

celkové shrnutí postupu, jak postupovat při úrazu.    

 

3. Postup při poskytování první pomoci 

 Další kapitola je rozdělena do šestnácti podkapitol. Každá podkapitola má stejnou 

strukturu, nalezneme v ní popis zranění/stavu, první pomoc a u některých i příznaky. Opět 

zde není uvedeno, jak zpracovavatel vybral typy úrazů. U této organizace je nutno myslet 

na úrazy způsobené elektrickým proudem až po tonutí. Nalezneme zde tedy úraz 

způsobený elektrickým proudem, bezvědomí, popáleniny a poleptání, podchlazení, 
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krvácení, zlomeniny, šok a šokové stavy, otravy, dušení, astmatický záchvat, epileptický 

záchvat, autonehody a pády, poranění očí, tonutí, úpal, úžeh a křeče při horečce.   

4. Důležitá telefonní čísla a informace 

 V předposlední kapitole je vytvořena tabulka s nejdůležitějšími kontakty. Jsou zde 

uvedeny tísňové linky, pohotovostní a havarijní služby a další důležitá čísla.  

Telefonní čísla:  

 Tísňové linky - Integrovaný záchranný systém, záchranná služba, hasiči, 

policie; 

 Pohotovostní a havarijní služby - elektrický proud SME, voda SMVaK  

a OVAK, plyn; 

 Další důležitá čísla - lékařská služba, nemocnice, provozovatel vodního 

vleku. 

5. Závěr 

 V závěrečné kapitole je uvedeno, že s touto organizační směrnicí musí být 

seznámeni všichni zaměstnanci v rámci školení. Zodpovědnost za splnění tohoto 

požadavku má zaměstnavatel. Traumatologický plán je umístěn v každé lékárničce nebo  

v její blízkosti. 

 Směrnice nabývá účinností dnem podpisu osoby oprávněné ke schování 

dokumentace. 

6. Příloha - vybavení lékárničky 

 Nalezneme zde vybavení a umístění lékárničky. Vybavení lékárničky je vypsáno  

v tabulce, která obsahuje počet kusů a rozdělení lékárničky na léčiva, obvazový materiál  

a zdravotnické pomůcky. 

Shrnutí:  

 V tomto traumatologickém plánu jsem ocenila detailní obsah, tak jako u TPO 1. 

Opět mi chybí u tohoto TPO grafické znázornění a některé postupy první pomoci jsou 
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uvedené v rozsáhlých větách. Opět zde není uvedeno, jakým způsobem organizace vybrala 

úrazy, které se popisují v traumatologickém plánu. V tomto TPO oceňuji rozdělení 

obvazového materiálu a jejich použití. Nalezneme zde také obsah lékárničky, což u 

předchozího TPO nebylo. 

5.4 Struktura traumatologického plánu organizace 4 

 Tento traumatologický plán je zpracován pro společnost, která působí v oboru 

stavebnictví. Společnost působí na území České a Slovenské republiky a v Rakousku. 

 TPO 4 má 17 stran a je rozdělen do 4 kapitol.  Na úvodní straně nalezneme záhlaví 

strany, logo společnosti, název dokumentu, datum účinnosti a osoby, které se na této 

směrnici podíleli. V záhlaví strany nalezneme název společnosti, adresu sídla, 

zpracovatele, vydavatele, název dokumentu, datum, revize a počet stran. Tato hlavička se 

nachází na každé straně dokumentu. 

Obsah:  

1. Úvodní ustanovení 

 Úvodní ustanovení je rozděleno do 6 podkapitol. Řeší, co je předmětem této 

směrnice, rozsah platnosti, závaznost pro zaměstnance, účinnost, kontrolu dodržování 

organizační směrnice a návaznost na předpisy a právní dokumenty. 

Zpracován v souladu s předpisy: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce; 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky pro ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci; 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí; 

 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách; 
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2. Odpovědnost a spolupráce 

 Další kapitola je krátká, je v ní uvedeno pouze, kdo odpovídá za realizaci 

organizační směrnice, jsou to vedoucí zaměstnanci na svých pracovištích. 

 

3. Popis činnosti 

 Kapitola s názvem popis činnosti je rozdělaná do 5 podkapitol. První podkapitola 

řeší určení zaměstnanců pro poskytování první pomoci. Na každé stavbě společnosti 

zodpovídá za poskytnutí první pomoci stavbyvedoucí nebo mistr. V prostorách areálu je to 

recepční a v prostorách dílen je zodpovědný vedoucí dílen. V případě jejich nepřítomnosti 

jsou povinni plnit úkoly všichni zaměstnanci, kteří jsou svědky vzniku havarijní situace.  

 Další podkapitola s názvem poskytnutí laické první pomoci seznamuje se zásady 

první pomoci.  

 Třetí podkapitola řeší úkol hlášení a přivolání první pomoci. Každý svědek 

mimořádné události je povinen přivolat lékařskou pomoc v případě HZS. O vzniku 

události musí být uvědomen nadřízený.  

 Čtvrtá podkapitola se zabývá prostředky pro poskytnutí první pomoci. Tato 

společnost má určené místo, kde lze poskytnout první pomoc. Jsou označeny bezpečnostní 

značkou. Lékárničky musí být dostupné. Vybavení a umístění lékárniček nalezneme  

v příloze směrnice. Kontrolu vybavení lékárniček a následné doobjednávání a doplňování 

léčivých přípravků a zdravotnického materiálu zajišťují zdravotníci na jednotlivých 

pracovištích. Telefonní čísla tísňového volání pro přivolání složek odborné první pomoci 

jsou vyvěšeny na viditelném místě. Plán první pomoci je také vyvěšen na viditelném místě. 

Plán obsahuje adresy a telefonní čísla pohotovostních a poruchových služeb, jména 

zaměstnanců určených pro poskytování první pomoci, jména zaměstnanců určených pro 

poskytnutí technické pomoci a jména a telefonní spojení zaměstnanců, které je nutno 

uvědomit o vzniku mimořádné situace. Služební vozidla jsou vybavena v souladu s platnou 

legislativou autolékárničkou.  

 Poslední podkapitola se zabývá školením a výcvikem zaměstnanců. Jednou za dva 

roky musí zaměstnanci, kteří jsou určeni poskytovat první pomoc, podstoupit školení  
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s lékařem pracovně-lékařské služby na základě uzavřené smlouvy. Všichni zaměstnanci 

jsou školeni o poskytování první pomoci v rámci vstupního školení BOZP a PO.  

4. Seznam příloh 

Příloha 1 - Zásady poskytnutí první pomoci 

 Zásady poskytnutí první pomoci jsou u tohoto traumatologického plánu v příloze. 

Některé zásady poskytování první pomoci jsou popsány zbytečně v obsáhlých větách. Opět 

není uvedeno, jakým způsobem jsou úrazy v plánu vybrány. Nalezneme zde tedy 

bezvědomí a kolaps, krvácení, popálení, úpal, úžeh, úraz elektrickým proudem, zlomeniny 

dolních a horních končetin, poranění očí, zranění hrudníku a poranění páteře. Některé 

postupy první pomoci jsou znázorněny i graficky.  

Příloha 2 - Vybavení lékárničky 

 V poslední příloze nalezneme vybavení lékárničky a autolékárničky. 

Autolékarnička je uvedena v traumatologickém plánu z důvodu častého převozu 

zaměstnanců dopravními prostředky.  

Shrnutí:   

 Od tohoto traumatologického plánu jsem očekávala nejvíc, protože mě zaujala hned 

první úvodní strana a podrobný obsah. Při pročítání obsahu mě nejvíc potěšilo to, že 

zásady poskytování první pomoci nalezneme v příloze. K tomuto řešení se přikláním 

nejvíc, z důvodu toho, že při poskytování první pomoci nedržím celou organizační 

směrnici, ale pouze si "vytáhnu" ty informace, které v momentální situaci potřebuji. 

Zásady první pomoci jsou pěkně zpracovány, najdeme zde grafické znázornění, první 

pomoc je popsána v bodech, ale i v obsáhlých větách. 

5.5 Struktura traumatologického plánu organizace 5 

 Pátý porovnávaný traumatologický plán používá společnost, která se zabývá 

poskytování komplexním poradenstvím v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. 

Nabízí zpracování veškeré dokumentace v oblasti BOZP a PO, školení zaměstnanců  
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a vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, posouzení požárního nebezpečí  

a poradenství v BOZP a PO.  

 TPO 5 má 22 stran a je rozdělen do 8 kapitol. Na úvodní straně nalezneme hlavičku 

organizace. Tento traumatologický plán je pojmenovaný jako "Vnitřní předpis".  

Obsah:   

1. Předmět a účel 

 První kapitola seznamuje s účelem této směrnice. Tato směrnice nám stanovuje 

způsob poskytnutí první pomoci při úrazech. Zabezpečení první pomoci se týká všech 

stavů ohrožujících zdraví a život.  

2. Rozsah působnosti 

 Traumatologický plán je závazný pro všechny zaměstnance společnosti a osoby 

zdržující se s jejím souhlasem v jejich objektech a prostorách.  

3. Definice pojmů a zkratek 

 V této kapitole jsou definované tři pojmy a to, traumatologický plán, pracovní úraz 

a nepracovní úraz. 

4. Popis činností  

 V kapitole popis činností je uvedeno umístění lékárniček, vybavení lékárniček, 

ošetření pracovního úrazu a evidenci pracovního záznamu. Lékárničky musí být umístěny 

na volně přístupném a suchém místě, ve většině případů na chodbě. Vybavení lékárniček je 

popsáno v příloze. Zodpovědnost za lékárničky má jednatel společnosti.  

 Ošetření pracovního úrazu náleží každému zaměstnanci ve společnosti. Všechny 

úrazy musí být neodkladně hlášeny vedoucímu zaměstnanci. Úrazy se evidují v knize 

úrazů. Záznam o pracovním úraze sepisuje vedoucí zaměstnanec. Záznam musí obsahovat 

datum, hodinu a místo úrazu, jméno zraněného, druh zranění, jak k úrazu došlo, jak bylo 

zranění ošetřeno, a kdo jej ošetřil.  
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5. Zodpovědnosti, pravomoci - odkaz na 4. kapitolu 

6. Dokumenty - v této kapitole nalezneme pouze tabulku s dokumenty nazvané "záznam  

o pracovním úrazu a kniha úrazu".  

7. Související předpisy 

 V této kapitole jsou vypsány předpisy, na základě kterých je traumatologický plán. 

Jsou to:  

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů; 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů; 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů; 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálu; 

 ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 

8. Závěrečná ustanovení - platnost předpisu 

Příloha č. 1 - Traumatologický plán 

 Organizace nazvala traumatologický plán pouze postupy při poskytování první 

pomoci. Celkový plán je pojmenován " Vnitřní předpis".  

 Příloha je rozdělena do 9 kapitol. Jsou zde uvedeny postupy při poskytování první 

pomoci. Metoda výběru události opět není uvedena. Příloha začíná základní první pomocí 

a graficky znázorněnou zotavovací polohou. Postup uložení zraněného do zotavovací 

polohy tady chybí. V tomto traumatologickému plánu jsou uvedeny zásady pro poskytnutí 

první pomoci po zásahu elektrickým proudem, umělé dýchání, nepřímou masáž srdce, 

první pomoc při bezvědomí, při popálení, při krvácení, při zlomeninách, při šoku, při 
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poranění očí, při otravě oxidem uhelnatým, při otravě jedy nebo zasažení chemickou 

látkou. Zásady jsou popsány v obsáhlých větách a bez grafického znázornění. 

Příloha č. 2 - Kontaktní telefonní čísla a informace 

 Další příloha obsahuje důležitá kontaktní čísla a informace. Jsou zde uvedeny 

tísňové linky na integrovaný záchranný systém, záchrannou službu a na policii. V dalších 

důležitých číslech najdeme kontakt na jednatele společnosti. 

Příloha č. 3 - Vybavení lékárničky 

 Příloha vybavení lékárničky je rozdělena na tři kategorie. První kategorie obsahuje 

seznam léčiv, kde najdeme název léčiv a počet kusů. Další kategorie jsou nazvány jako 

"obvazový materiál a zdravotnické pomůcky".  

Příloha č. 4 - Kniha úrazů 

 Čtvrtá příloha je nazvána jako "Kniha úrazů", je zde předtištěný vzor evidence 

podle NV č. 201/2010 Sb., v platném znění.  

Příloha č. 5 - Záznam o úrazu 

 Poslední příloha tohoto traumatologického plánu je předtištěný vzor záznamu  

o úrazu podle přílohy k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 

Shrnutí:  

 Tento traumatologický plán je také rozdělen a zásady první pomoci jsou popsány 

v příloze. Zásady první pomoci nejsou sepsány jednotně a u některých nalezneme pouze 

půl strany čistého textu, další jsou v odrážkách. Opět mi chybí grafické znázornění první 

pomoci. Seznam vybavení lékárničky je přehledný a oceňuji přílohy knihy úrazů a záznam 

o úrazu. 
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5.6 Struktura traumatologického plánu organizace 6 

 TPO 6 má 4 strany a je rozdělen do 4 kapitol. Tento traumatologický plán je 

zpracovaný pro společnost, která se specializuje na dodávky energetických celků  

v plynárenství, těžebním průmyslu a elektroenergetice, zejména pro průmyslové podniky, 

distribuční společnosti, města, obce a drobné spotřebitele.  

Obsah:  

1. Obecné zásady první pomoci - popisuje jak postupovat při první pomoci 

2. Posloupnost výkonů zachraňující život 

 V této kapitole jsou vyjmenované výkony, které můžeme provádět kdykoliv  

a kdekoliv. Také zde nalezneme, co máme ohlásit při volání rychlé záchranné služby. 

3. Co se nesmí dělat při první pomoci - vyjmenované činnosti, které nesmíme provádět 

zraněnému 

4. První pomoc - zde je popsáno, jak postupovat před příjezdem odborné pomoci 

Shrnutí: 

 Traumatologický plán organizace 6 jsem si důvodně nechala jako poslední plán  

k rozboru. Tento plán je zpracovaný na nejnižší úrovni. Nenalezneme zde obsah TPO, 

zásady první pomoci nejsou vůbec dostatečné. Pověřenou osobu, důležité telefonní 

kontakty a umístění lékárniček nalezneme na úvodní straně, která je pojmenovaná jako 

havarijní plán. 

5.7 Zhodnocení vybraných traumatologických plánů organizací 

 Pro lepší přehlednost při porovnávání jsem sestavila tabulky. Při rozboru 

traumatologických plánu organizací se mi nejvíce líbily plány 1, 3 a 4. Všechny tyto 

traumatologické plány měly přehledný obsah, umístění a obsah lékárniček. Postupy první 

pomoci jsou přehledné a výstižné. Nejnižší úroveň má traumatologický plán 6  

s porovnáním ostatních TPO. Tento TPO nemá ani základní postupy poskytování první 
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pomoci a výpis příznaků. U všech traumatologických plánů mi chyběl způsob výběru 

mimořádných událostí a analýza rizik.   

Zpracování 

Tab. 1 - Zhodnocení zpracování traumatologických plánu 

TPO1 TPO2 TPO3 TPO4 TPO5 TPO6

• • • • •

• • • • •

• • • •

• • •

• •Zásady PP v příloze

Přehlednost

Srozumitelnost

Grafické znázornění

Přehledný obsah

 

Kriteria pro posouzení: 

 Přehlednost - zvýrazněné nadpisy, oddělený text, množství textu 

 Srozumitelnost - text není v dlouhých větách 

 Traumatologické plány byly přehledné až na TPO 2. Text v traumatologickém 

plánu je nahuštěný, nejsou zvýrazněné nadpisy, i při běžném pročítání se lehce přeskočí 

řádky a z toho vyplívá, že je jako jediný TPO i nesrozumitelný. Graficky znázorněné 

postupy při poskytování první pomoci měly pouze dva plány.  

Organizační zpracování 

Tab. 2 - Zhodnocení organizačního zpracování traumatologických plánu 

TPO1 TPO2 TPO3 TPO4 TPO5 TPO6

• • • • •

• • • •

• • • • •

• • • •

• • •

•

Hodnicení rizik

Způsob evidence úrazů

Umístění TPO

Pověřená osoba

Důležitá telefonní čísla

Umístění lékarníček

Umístění vybavení

 

 Nejlepší organizační zpracování měl traumatologický plán číslo 1, 3 a 4. Tyto plány 

jsou vypracovány ve všech ohledech nejlépe. Jak vyplývá z tabulky, způsob evidence 

úrazů obsahoval pouze jeden plán a to, traumatologický plán číslo 5. 
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Porovnání obsahu 

Tab. 3 - Porovnání obsahu traumatologických plánů organizací 

TPO 1 TPO 2 TPO 3 TPO 4 TPO 5 TPO 6

Úvod Úvod Úvod Úvod Předmět a účel Obené zásady

Zajištění PP Výklad pojmů Obecné zásady PP Odpověd. a spolupráce Rozsah působnosti Posloupnost výkonu PP

Základní postup Zabezp.místa nehody Postup PP Popis činnosti Definice pojmů Co se nemí dělat při PP

PP - stavy ohrožení Odsun zraněného Důležitá tel.čísla Příloha: Zásady PP Popis činností První pomoc

PP - ostatní úrazy Vyšetření zraněného Závěr Příloha: Lékarnička Odpovědnost

PP- chem.látkami Zástava krvácení Vybavení lékarničky Dokumenty

Závěr Šokové stavy Předpisy

Příloha:Pověřená osoba Bezvědomí Závěr

Příloha: Lékarnička Neodkladná resus. Příloha: Zásady PP

Příloha: tel. Čísla

Náhla onemocnění a 

poranění Příloha: Tel.čísla

Příloha: Lékarnička

Příloha: Kniha úrazů
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 Ve výše uvedené tabulky, která porovnává obsah traumatologických plánů, je 

graficky znázorněno, které kapitoly se shodují. Některé kapitoly nejsou nazvány stejně, ale 

obsahově se moc neliší, proto jsou označeny stejnou barvou.   

 Obsah traumatologického plánu organizace na základě srovnání traumatologických 

plánů vybraných organizací může vypadat následovně: 

 Úvod 

 Odpovědnost 

 Základní postupy 

 Postupy při první pomoci 

 Lékárnička 

 Pověřená osoba 

 Důležitá telefonní čísla 

 Závěr 

5.8 Srovnání traumatologického plánu organizace používaného v ČR  

a v zahraničí 

 Před návrhem obsahu traumatologického plánu jsem se ještě rozhodla srovnat 

traumatologický plán používaný v České republice a traumatologický plán používaný ve 

Spojených státech amerických. Plán používaný v USA jsem získala z internetových stránek 

správního úřad [10]. Traumatologický plán je nazván "Health and Safety Plan". Před tím 

než začnu plány srovnávat, provedu rozbor obsahu plánu používaného v USA. 

Obsah "Health and Safety Plan": [10] 

1. Úvod 

 Oblast působnosti - zde nalezneme, že všechny zásady v tomto plánu platí pro 

všechna pracoviště.  

 Zdravotní a bezpečnostní politika - bezpečnostní politika je v souladu s právními 

předpisy (WISHA - zákon o průmyslové bezpečnosti ochraně zdraví). 

 Odpovědnost - za dodržování bezpečných pracovních postupů je zodpovědný 

ředitel, předsedové a bezpečnostní technici.  
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 Bezpečnostní koordinátor - jedna vybraná osoba, která má pravomoc provádět 

následující úkoly: 

o Prosazování tohoto plánu v organizaci 

o Aktualizace plánu, nejméně jednou ročně 

o Školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti 

o Koordinace s životním prostředím 

o Řešení stížností zaměstnanců v rámci bezpečnosti na pracovišti 

o Zajištění bezpečnostních záznamů 

o Zajištění informovanosti o bezpečnosti vedoucích pracovišť 

2.  Základy pro veškeré pracoviště 

 Proškolení všech nových zaměstnanců - všichni zaměstnanci musí být proškoleni 

pro následující úkoly: 

o Postup hlášení pro hasiče, policii nebo pro lékařskou pohotovost 

o Evakuační postupy při mimořádných situacích 

o Umístění elektrické požární signalizace a umístění hasicích přístrojů 

o Postup pro hlášení nebezpečných podmínek a pro hlášení nehod 

o Umístění lékárničky a identifikace zaměstnanců pro poskytování první 

pomoci 

o Chemické látky vyskytujících se v organizaci 

o Znalost všech varovných nápisů a značek používaných na pracovištích 

o Použití a péče o jakékoli osobní ochranné pomůcky 

 Nouzový evakuační a operační plán - stanovuje nutnost vypracování postupů při 

evakuaci v případě vzniku mimořádných událostí  

 Nehody 

o Lékařská pohotovost 

o Formulář pro inspektora - zde se nachází odkaz na formulář, který vyplňuje 

inspektor v případě pověřený zaměstnanec při skoronehodách.  

o Vyšetření - všechny nehody a okolí nehody musí být prozkoumány 

pověřenou osobou, který pak shrnuje údaje a zajišťuje nápravné opatření. 
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 Pokyny pro první pomoc 

o Oddělení první pomoci - určuje kolik místností PP musí být v budově/ na 

patře/ na pracovištích 

o Lékárnička - odkaz na tabulku s vybavením lékárničky 

 Bezpečnostní problémy: Hlášení a řešení - zaměstnancům se doporučuje hlásit 

obavy o bezpečnost nadřízenému případně bezpečnostnímu technikovi.  

 Bezpečnostní setkání: Vedení - pravidelné porady v oblasti bezpečnosti na 

pracovišti, nutno zdokumentování, pravidelnost porad. 

 Výbor pro zdraví a bezpečnost - zdravotní a bezpečnostní výbory slouží k určování 

nebezpečných podmínek nebo postupů.  

3. Nehoda/Nemoc - prevence 

 Identifikace rizik - Určení znalého personálu k identifikaci možných rizik. Kontrola 

záznamů z minulých zranění a pochopení příčin vzniku. Návštěva pracovišť a 

zkoumání proces výroby.  

 Snížení rizik 

o Vyhodnocení - vyhodnocení pravděpodobnosti a rozsahu škod 

o Technické kontroly - kontroly, které provádí kontrolu pracovišť a hledají 

vhodný způsob snížení míry rizika 

o Administrativní kontroly 

o Osobní ochranné prostředky 

 Bezpečnostní kontroly - kontrola dodržování bezpečnostních pracovních postupů, 

plnění regulačních standardů, kontroly pracovišť.  

 Pokyny pro první pomoci a CPR školení - postupy poskytování první pomoci, 

telefonní čísla na proškolené zaměstnance 

 Bezpečnostní školení 

 Lékařské prohlídky 

4. Dokumentace a odezva - evidence, aktualizace  

 

 

 



48 

 

Tab. 4 - Srovnání obsahu TPO ČR A USA 

 

TPO ČR TPO USA

1. Úvodní ustanovení 1. Úvod

1.1. Předmět OS 1.1. Oblast působnosti

1.2. Rozsah platnosti OS 1.2. Zdravotní a bezečnostní politika

1.3. Závaznost OS 1.3. Odpovědnost

1.4. Účinnost OS 1.4. Bezpečnostní koordinator

1.5. Kontrola dodržování OS 2. Základy pro všechny pracoviště

1.6. Návaznost na předpisy 2.1. Školení 

2. Odpovědnost a spolupráce 2.2. Nouzový evakuační a operační plán

3. Popis činnosti 2.3. Nehody

3.1. Určení zaměstnanců pro PP 2.3.1. Lékařská pomoc

3.2. Poskytnutí PP 2.3.2. Formulář pro inspektora

3.3. Hlášení a přivolání PP 2.3.3. Vyšetření místa nehody

3.4. Prostředky pro PP 2.4. Pokyny pro PP

3.5. Školení a výcvik 2.4.1. Oddělení pro PP

4. Zásady poskytnutí PP 2.4.2. Lékarnička

5. Vybavení lékarničky 2.5. Bezpečnostní problémy

2.6. Bezpečnostní setkání

2.7. Výbor pro zdraví a bezpečnost

3. Nehoda/Nemoc prevence

3.1. Identifikace rizik

3.2. Snížení rizik

3.3. Bezpečnostní kontroly

3.4. Pokyny PP

3.5. Bezpečnostní školení

3.6. Lékařské prohlídky

4. Dokumentace a odezva  

 Zpracování traumatologických plánů je dle mého názoru hodně podobné.  

U traumatologického plánu USA mě zaujal "online" formulář pro inspektora, kde se 

zadávají všechny skoro-nehody. Tyto záznamy slouží k nápravě, aby se již tyto situace 

neopakovaly. Také zde nalezneme kapitolu identifikace rizik, což neměl ani jeden 

traumatologický plán používaný v České republice.  
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6 Návrh obsahu traumatologických plánu organizace 

 Na základě získaných poznatků se tato kapitola zaměří na návrh obsahu 

traumatologického plánu organizace.  

 Traumatologický plán organizace by měl sloužit k rychlé orientaci, jak postupovat  

v případech ohrožení života a zdraví osob a obsahovat postupy jak správně poskytnout 

první pomoc. Traumatologický plán by měl stanovovat ověřený postup v případě vzniku 

pracovního úrazu nebo jiného závažného porušení zdraví zaměstnance, návštěvy nebo jiné 

osoby, které se vyskytují v areálu organizace. V následujícím obrázku je zobrazena 

myšlenková mapa, co by mělo být obsaženo v traumatologickém plánu organizace. 

 Traumatologický plán můžeme rozdělit do dvou částí, a to na organizační část a 

operativní část.  

Organizační část 

 Obecné ustanovení - předmět organizační směrnice, platnost a závaznost směrnice, 

kontrola dodržování směrnice, odpovědná osoba, právní předpisy; 

 Analýza rizik; 

 Technické a organizační zabezpečení první pomoci - pověřené osoby, prostředky 

pro poskytnutí první pomoci, hlášení a přivolání první pomoci, školení a výcvik. 

Operativní část 

 Zásady první pomoci; 

 Lékárnička - vybavení, umístění, pověřená osoba; 

 Důležitá telefonní čísla - tísňové linky, pohotovostní a havarijní linky, telefonní 

čísla na vedoucí zaměstnance; 

 Operativní karty první pomoci. 
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Traumatologický plán by měl obsahovat:  

 

Obr. 1 - Myšlenková mapa
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6.1 Úvod 

 Úvodní část by měla seznámit s účelem samotného traumatologického plánu. 

Součástí úvodu by měl být přehledný obsah TPO, který umožňuje rychlou orientaci  

v dokumentaci. Nalezneme zde také výpis platných předpisů, na základě kterých je TPO 

vypracován. V úvodní části by mělo být vymezeno, pro které pracoviště se tato směrnice 

vydává, kdy nabývá účinnosti, a kdo bude vykonávat kontrolu nad dodržováním této 

organizační směrnice.  

Předmět směrnice 

 Předmět směrnice stanovuje povinnost každému pracovníkovi, při poskytování 

první pomoci. Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život.  

Platnost a závaznost 

 Platnost stanovuje, kdy směrnice nabývá účinností. Závaznost směrnice stanovuje, 

pro které zaměstnance případně osoby vyskytující se v areálu organizace je závazná.  

Kontrola dodržování směrnice 

 Kontrolu dodržování směrnice vykonává osoba odborně způsobilá a všichni 

vedoucí zaměstnanci organizace. 

Odpovědná osoba 

 Odpovědná osoba je zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle 

druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují 

poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání poskytovatele záchranné služby, HZS a Policie 

České republiky 

Právní předpisy 

 Výpis právních předpisů, na základě kterých je směrnice vypracovaná. 
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6.2 Analýza rizik 

 Pro vytvoření účelného a přehledného traumatologického plánu je nutné 

rozhodnout, které metody a postupy poskytování první pomoci budou zahrnuty do plánu. 

Provedeme analýzu nejčastěji se vyskytujících zranění, popřípadě analýzu rizik. Analýzu 

úrazovosti zaměstnanců je možné provést například z výpisu knih úrazů. Analýza rizik 

slouží při hodnocení rizik závažné havárie, což znamená identifikování zdroje rizik, 

vymezení příčin a scénáře, které mohou vyplynout v závažnou havárii. Existuje několik 

metod pro stanovení rizik, ne všechny se hodí na jednotlivé případy identifikace zdrojů 

rizika. Při posuzování rizik se musí zohlednit vlivy techniky, organizace práce, pracovních 

podmínek, sociálních vztahů a vlivů životního prostředí na pracoviště. [2]  

Při identifikaci nebezpečí na pracovišti je nutno brát v úvahu: 

 situace nebo události, kombinací okolností, které by mohly být příčinou úrazu 

nebo onemocnění, 

  charakter potenciálních úrazů nebo onemocnění, které odpovídá příslušné 

činnosti, 

 dřívější úrazy, nehody a onemocnění, 

 uspořádání pracovišť, charakteru pracovních procesů, materiálů, strojů a zařízení. 

 Analýzu rizik v organizaci provádí určený zaměstnanec, například bezpečnostní 

technik nebo vedoucí zaměstnanec. Vedoucí zaměstnanci daného útvaru jsou povinni se 

seznámit s výsledky analýzy rizik.   

6.3 Technické a organizační zabezpečení první pomoci 

 Další kapitola technické a organizační zabezpečení první pomoci seznamuje  

s povinnostmi zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších osob na pracovišti. Tato kapitola 

vychází ze zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších 

právních předpisů pro danou organizaci. 

 Zaměstnanci jsou povinni znát rozmístění zdravotnických prostředků na pracovišti, 

jejich správné použití a přivolání odborné lékařské pomoci. Lékárničky by měli být 

umístěny na volně přístupném místě. 
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 V této kapitole by mělo být popsáno, jaké jsou hlavní zásady při poskytování první 

pomoci. Mezi nejčastější zásady patří:   

 Zabránění dalšímu poranění zachraňované i další osoby - zajištění technické první 

pomoci (vyproštění a odsunutí zraněného na bezpečné místo, odstranění překážek 

apod.); 

 Zastavení silného krvácení; 

 Uvolnění dýchacích cest, umělé dýchání a zahájit nepřímou srdeční masáž; 

 Ošetření zlomenin, otevřených ran, překrytí spálenin; 

 Protišoková opatření; 

 Přivolání odborné lékařské pomoci. 

Odpovědná osoba 

 Osoba, která zabezpečuje poskytování první pomoci, seznamuje zaměstnance s 

traumatologickým plánem.  

Prostředky pro poskytování první pomoci 

 Na všech stálých pracovištích provozu by mělo být určeno místo, kde lze 

poskytnout první pomoc pro případ, kdy to závažnost poranění vyžaduje. Tato místa jsou 

označena bezpečnostní značkou.   

 Plán první pomoci je vyvěšen u každé lékárničky spolu s vybranými kartami první 

pomoci a telefonními čísly pohotovostních a poruchových služeb.  

Hlášení a přivolání první pomoci 

 Přivolání první pomoci je povinností každého zaměstnance či osoby, které jsou 

svědkem mimořádné události. Pokud to situace události vyžaduje, musí být přivolán také 

HZS. O vzniku mimořádné události musí být uvědomen nadřízený. 
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Školení a výcvik 

 Zaměstnanci určení pro poskytování první pomoci jsou jednou za dva roky školeni 

lékařem pracovně-lékařské služby na základě uzavřené smlouvy s organizací. Všichni 

zaměstnanci jsou školeni o poskytování první pomoci v rámci vstupního školení BOZP  

a PO.    

Osobní ochranné pracovní pomůcky 

 Osobní ochranné pracovní pomůcky jsou ochranné prostředky, které chrání 

zaměstnance před riziky. OOPP nesmí bránit při výkonu práce a ohrožovat zdraví 

zaměstnanců. Ochranné pracovní pomůcky poskytuje zaměstnavatel dle seznamu, který je 

zpracován na základě zhodnocení rizik a podmínek na pracovišti. OOPP musí být 

přizpůsobené fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, odpovídat existujícím 

podmínkám na pracovišti. [8] 

 Osobní ochranné pracovní pomůcky jsou určeny k ochraně hlavy, horních a dolních 

končetin nebo celého těla. 

6.4 Lékárnička první pomoci 

 Neexistuje zákon, který by nám stanovoval univerzální obsah lékárničky na 

pracovišti. K vybavení lékárničky máme pouze nepřímé nařízení platné podle zákoníku 

práce a dalších předpisů BOZP, které nám stanovují, že zaměstnavatel je povinný zajistit, 

aby pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci a pro přivolání 

zdravotnické záchranné služby.  

Vybavení lékárniček 

 Vybavení lékárniček první pomoci by mělo odpovídat rizikovosti daného 

pracoviště. Doporučuje se, aby lékárnička na pracovišti pro poskytnutí první pomoci byla 

vybavena minimálně v rozsahu velikosti I dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 341/2002 Sb. 

Obsah lékárničky by měl být sepsán do tabulky spolu s počtem kusů.  
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Umístění lékárniček 

 Umístění lékárniček by mělo být zaznamenáno v tabulce. Tabulka umístění 

lékárniček nám umožní rychlou orientaci a nápovědu, kde lékárničky hledat. Návrh 

tabulky je znázorněn v následující tabulce. 

Tab. 5 - Umístění lékárniček 

Lékarničky

Umístění Odpovědná osoba

 

Pověřená osoba 

 Zaměstnavatel je povinen určit počet potřebných lékárniček, určit obsah lékárniček 

pro jednotlivá pracoviště s přihlédnutím k povaze a riziku prováděných činností. 

Zabezpečit pravidelnou kontrolu lékárniček spojenou s kontrolou použitelnosti 

zdravotnických prostředků případně určit odpovědnou osobu. 

 Odpovědná osoba za lékárničku musí provádět pravidelné kontroly umístění, 

označení, úplnosti vybavení, použitelnosti zdravotnických prostředků, a to nejméně 1x za 

půl roku. O provedené kontrole by měl vyhotovit zápis. V případě nutnosti by měla 

odpovědná osoba doplnit chybějící prostředky nebo vyměnit prostředky s prošlou lhůtou 

použitelnosti. 

6.5 Přivolání odborné pomoci a důležitá telefonní čísla 

V této kapitole jsou popsány doporučené zásady při komunikaci s operátory IZS při 

ohlašování úrazu. Přivolat odbornou pomoc je povinností každého, kdo je svědkem 

mimořádné události. Zdravotnickou záchrannou službu musíme volat vždy, když:  

 při zhoršení zdravotního stavu zraněného 

 v případě závažného úrazu nebo závažné mimořádné události 

 pokud si nejsme jisti, zda se jedná o závažný úraz 
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Tato část by měla obsahovat: 

 Algoritmus hlášení 

 Důležitá telefonní čísla 

Algoritmus hlášení:[9] 

 Představíme se, uvedeme číslo telefonu, ze kterého voláme 

 Uvedeme místo nehody (můžeme doplnit nejrychlejší cestu nebo významné 

orientační body) 

 Popíšeme charakter nehody 

 Sdělíme počet postižených osob, a jaké jsou poranění 

 Domluvíme se na kontaktní osobě 

 Zavěsit můžeme až v případě, že dispečer ZZS nemá další otázky, vyčkáme na 

zavěšení telefonu ze strany dispečera 

Důležitá telefonní čísla:  

 Tísňové linky 

o Integrovaný záchranný systém 112 

o Záchranná služba   155 

o Hasiči     150 

o Policie     158 

 Pohotovostní a havarijní služby 

o Elektrický proud 

o Voda 

o Plyn 

 Ostatní důležitá čísla 

o Ředitel společnosti (jméno, telefonní číslo) 

o Vedoucí provozu (jméno, telefonní číslo) 

o Smluvní lékař (jméno, telefonní číslo) 

o Nemocnice 

 Důležitá telefonní čísla si každá organizace určí podle své potřeby. 
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 Telefonické přivolání jednotek ZZS patří k neodkladným úkonům, kdykoliv dojde 

k bezvědomí postižených za přítomnosti svědků, nebo v případech objevení postižené 

osoby v bezvědomí.[8] 

6.6 Zásady první pomoci 

 První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření. Základním cílem je 

záchrana života nebo zdraví u lidí postižených úrazem či náhlou poruchou zdraví.  

Jde vlastně o zásah a opatření poskytnuté postiženému s jakýmkoliv poraněním nebo 

náhlým zhoršením zdravotního stavu kdekoliv a kdykoliv do příjezdu kvalifikovaného 

zdravotníka.[9] 

 Nejdůležitější části TPO jsou zásady první pomoci, které by měli být dodržovány  

a prováděny. Tyto zásady by neměly být popsány v obsáhlých větách. Přikláním se k verzi, 

že zásady první pomoci by měly být v příloze této směrnice, každá zásada a postup při 

poskytování první pomoci by měla být na samostatné straně. Tyto zásady budou doplněné 

o grafické znázornění. Traumatologický plán by měl být umístěn u každé lékárničky.  

 Zásady první pomoci pro jednotlivá pracoviště, které vybereme na základě analýzy 

rizik, zpracujeme do operativních karet. Operativní karty budou umístěny na zdi, stejně 

jako operativní karty pro zdolávání požáru.   

 Zásady první pomoci můžeme rozdělit na stavy bezprostředního ohrožení života, 

ostatní úrazy a poranění, zasažení chemickými látkami. 

Stavy bezprostředního ohrožení života: 

 Základní neodkladná resuscitace 

 Bezvědomí 

 Šok a šokové stavy 

 Masivní zevní krvácení 

 Vnitřní krvácení a šok 

 Tonutí 

 Úraz elektrickým proudem 
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 Uzávěr dýchacích cest cizím tělesem 

 Astmatický záchvat, epileptický záchvat 

Ostatní úrazy a poranění: 

 Poranění hlavy, hrudníku, břicha, pánve, páteře, končetin, očí 

 Úrazová amputace 

 Ošetření ran 

 Popáleniny 

 Úpal, úžeh 

 Omrzliny a podchlazení 

 Autonehody a pády 

Zasažení chemickými látkami: 

 Žíraviny - poleptání 

 Toxické látky 

 Dráždivé a zdraví škodlivé látky 

 Otrava oxidem uhelnatým 

 Na základě orientačního vyšetření zachránce poskytujeme první pomoci podle 

příslušných zásad.  

Zásady pro zpracování: 

 Přehlednost - tučné nadpisy, zásady popsány v bodech 

 Srozumitelnost 

 Grafické znázornění 

 Obsah - příčiny, příznaky a postup při poskytování první pomoci 

 

 Zásady poskytování první pomoci se zpracovávají jako podklad pro vyjímatelné 

přílohy případně pro operativní karty.  
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6.7 Evidence úrazů 

 Každý zaměstnanec je povinen bezodkladně nahlásit jakýkoliv svůj pracovní úraz 

nebo úraz osoby, jehož je svědkem vedoucímu zaměstnanci. O pracovních úrazech musí 

být vedena bezodkladná evidence v knize úrazů.  

Záznam o úrazu musí obsahovat: [5] 

 Jméno a příjmení postiženého pracovníka  

 Pracovní zařazení 

 Datum a hodina úrazu a začátek směny 

 Druh zranění a zraněná část těla 

 Zdroj úrazu a příčina úrazu 

 Popis příčiny a okolností, za nichž došlo k úrazu 

 Výpis předpisů, které byly v souvislosti s úrazem porušeny 

 Podpis postiženého (dle závažnosti zranění) 

 Jména a podpis svědků 

 Podpis nadřízeného zaměstnance 

6.8 Operativní karty první pomoci 

 Operativní karty můžou sloužit k rychlejšímu zásahu při poskytnutí první pomoci 

zraněnému. Pro každé pracoviště by měla pověřená osoba rozhodnout, na základě analýzy 

rizik, které operativní karty budou v dané místnosti umístěny.  

 Operativní karta je tvořena textovou části a grafickou částí. Textová část by měla 

být zpracována co nejstručněji a vystižněji. Grafická část znázorňuje postup, jak správně 

postupovat při poskytování první pomoci. Operativní karta je vlastně vyexportovaný 

zásada první pomoci z traumatologického plánu.  

Zpracování 

 Údaje pro zpracování operativní karty první pomoci vychází z traumatologického 

plánu organizace. Operativní karta první pomoci je zjednodušenou formou zásad první 
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pomoci, kterou jsou uvedeny v traumatologického plánu organizace. Operativní kartu 

zpracováváme na kladívkový papír A4, který je vhodné zalaminovat. 

Textová část operativní karty první pomoci 

 Textová část vychází ze zásad první pomoci, které jsou uvedené v 

traumatologickém plánu organizace. Textová část obsahuje:   

 Nadpis 

 Příčiny  

 Příznaky 

 Postup při první pomoci 

Grafická část operativní karty první pomoci 

 Grafická část operativní karty první pomoci slouží k rychlejší a srozumitelnější 

orientaci při zdolávání první pomoci postiženému.  

Operativní karty první pomoci na pracovišti: 

 Výběr operativních karet první pomoci provedeme na základě vytvořené analýzy 

rizik z traumatologického plánu pro jednotlivé místnosti pracovišť. Pro lepší přehlednost 

toto bude zpracované do tabulky. V tabulce bude obsaženo typ události, která se na 

jednotlivých pracovištích či místnostech může odehrát.  

 

Tab. 6 - Výběr operativních karet na základě mimořádných událostí

1 2 3 4 5

Tonutí

Úraz elektrickým proudem • • • •

Popáleniny • • •

Úrazová amputace • •

Podchlazení •

Omrzlivy • •

Úžeh, úpal •

Poleptání- žiraviny • •

Otrava oxidem uhelnatým • •

Místnost
Událost
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 Z předchozí tabulky 6 vychází, že v místnosti číslo 1 dochází k častým úrazům 

elektrickým proudem a popáleninám a proto je nutné umístit na pracovišti tyto dvě 

operativní karty první pomoci. 

6.9 Závěrečné ustanovení 

 Poslední kapitola by měla obsahovat datum schválení a podepsání 

traumatologického plánu vedením organizace. Dále je uvedeno, že všichni zaměstnanci 

byli seznámení s obsahem traumatologického plánu v rámci školení.  
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7 Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo navržení obsahu traumatologického plánu organizace, 

která není zpracovatelem vnitřního havarijního plánu, ani zdravotnickým zařízení.  

 První část diplomové práce se zabývá rozborem související legislativy týkající se 

bezpečnosti práce. Mezi hlavní právní předpisy patří zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  

 Praktická část diplomové práce se zabývá analýzou traumatologických plánů 

organizací. Měla jsem možnost nahlédnout do několika traumatologických plánů. Pro tuto 

diplomovou práci jsem se rozhodla vybrat pouze šest traumatologických plánů. Z důvodu 

velké podobnosti TPO jsem vybrala pouze ty, které byly odlišné. Velká podobnost vzniká 

tím, že organizace kopírují jeden vzor, který je možné stáhnout na internetových stránkách. 

Ve veškerých traumatologických plánech chyběl způsob výběru mimořádných události a 

analýza rizik. Mnohé traumatologické plány nebyly vůbec přehledné natož prakticky 

použitelné ve stresových situacích. Nejdůležitější části traumatologického plánu 

organizace, jsou zásady při poskytování první pomoci. Tyto zásady by měly být vybrány 

účelně na základě analýzy rizik.  

 Traumatologický plán můžeme rozdělit na dvě hlavní části, a to na organizační část 

a operativní část. V organizační části nalezneme, co je samotným účelem 

traumatologického plánu, platnost a závaznost, kontrolu dodržování. Dále musí být určena 

odpovědná osoba, která zabezpečuje poskytování první pomoci a seznamuje zaměstnance s 

traumatologickým plánem. Operativní část obsahuje důležitá telefonní čísla a způsob 

přivolání odborné pomoci, umístění a obsah lékárniček. Nejdůležitější části 

traumatologického plánu jsou zásady první pomoci. Jak již bylo řečeno, tyto zásady by 

měly být vybrány na základě analýzy rizik. Analýza rizik pomůže rozhodnout, které 

metody a postupy poskytování první pomoci je nutné zahrnout do plánu. Zásady první 

pomoci by měly být přehledné, stručné, výstižné a hlavně by měly být doplněné o grafické 

znázornění. Přehledně zpracované zásady je možné exportovat do takzvaných operativních 

karet, které mohou být rozmístěny na jednotlivá pracoviště.  
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 Účelně zpracovaný traumatologický plán může pomoci k včasnému a správnému 

poskytnutí první pomoci. To může nejenom omezit následky úrazu, ale i zabránit 

bezprostřednímu ohrožení života.   
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