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SCHÖN, A. Technická a organizační připravenost poskytovatelů zdravotnické záchranné 

služby k řešení problematiky reakce na výskyt vysoce nakažlivých nákaz. Ostrava, 2017. 

Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Předložená bakalářská práce se zabývá technickou a organizační připraveností poskytovatelů 

zdravotnické záchranné služby při reakci na výskyt vysoce nakažlivých nákaz (dále jen 

VNN). V první části, je rozpracován legislativní systém v souvislosti s reakci na VNN. Další 

část je věnována implementaci Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) v České 

republice. Třetí část této práce se podrobně zabývá reakcí na podezření výskytu VNN. 

V poslední části je aktuální technický a organizační stav zhodnocen, v souvislosti se 

Směrnicí MZP (2005). Bakalářská práce je shrnutím aktuálního stavu a navržením možných 

inovací v dané problematice. 
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Summary 

SCHÖN, A. Technical and organizational preparedness of emergency medical services 

while responding to outbreaks of highly infectious diseases. Ostrava, 2017. Bachelor thesis. 

VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Safety Engineering. 

This bachelor thesis deals with the technical and organizational preparedness of 

emergency medical services while responding to outbreaks of highly infectious diseases. 

The first part of thesis contains legislative system related with highly infectious diseases. 

Following section of a thesis is dedicated to International Health Regulations as 

implemented in the Czech Republic in 2005. The third part of this work is focusing on the 

responses to the suspected occurrence of highly infectious diseases. The last part of thesis 

assessed the current technical and organizational status in connection with the Directive of 

the Ministry of Health. Bachelor thesis summarizes the current situation and proposing 

possible innovations in the field. 
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Úvod a cíl práce 

Cílem práce je zhodnotit stav technické a organizační připravenosti zdravotnické 

záchranné služby kraje k reakci na její zapojení do procesu činnosti při pozitivním 

vyhodnocení rizika, či podezření na výskyt vysoce nakažlivé nákazy (dále jen VNN). 

 Téma, kterým se zabývá tato bakalářská práce souvisí v první řadě s legislativními 

požadavky na poskytovatele zdravotnických záchranných služeb při reakci na tento typ 

mimořádné události (dále jen MU). Proto je pro pochopení souvislostí nezbytné prostudovat 

legislativní rámec poskytovatele zdravotnické záchranné služby kraje, a to především zákon 

č. 374/2011 Sb., zákon o zdravotnické záchranné službě (dále jen zákon o ZZS).  

Další část bakalářské práce se pokusí jasně vymezit pojem vysoce nakažlivá nákaza 

a její možné aktuální hrozby. Zde budou také uvedeny a vysvětleny hlavní pojmy, které 

se týkají charakterizujících parametrů osobních ochranných pracovních prostředků. 

Jako reakce na eskalující problémy s výskytem VNN vznikají v roce 2005 Mezinárodní 

zdravotnické předpisy. Implementace těchto předpisů v ČR je docílena Národním akčním 

plánem. Tento Národní akční plán je schválen Usnesením vlády ČR a obsahuje dvě 

směrnice, především Směrnici pro jednotný postup při vzniku MU podléhající MZP (2005) 

v souvislosti s výskytem VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb 

(dále jen Směrnice MZP (2005)). Cílem této části bakalářské práce, bude osvětlit souvislosti 

mezi těmito dokumenty a zákonem o ZZS. Prostudování těchto souvislostí je nezbytným 

předpokladem pro praktickou část této bakalářské práce. 

 V praktické části bakalářské práce bude proveden průzkum. Tímto průzkumem bude 

zjištěn aktuální postoj poskytovatele zdravotnické záchranné služby kraje vůči 

specifikované události a technické vybavení výjezdových skupin (dále jen VS), určených 

pro řešení tohoto typu MU v daném kraji. Budou zhodnoceny technické parametry tohoto 

vybavení v souvislosti s požadavky, které vyplývají ze Směrnice MZP (2005). V závěru 

praktické části budou v rámci průzkumu získány podrobné informace od konkrétního kraje, 

který dle bakalářské práce disponuje kvalitní technickou a organizační připraveností pro 

řešení tohoto typu MU. 
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 Dle získaných informací a na základě zhodnocení aktuální technické a organizační 

připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby kraje, bude vytvořen návrh 

na inovaci v dané problematice. 
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Zhodnocení současného stavu řešené problematiky 

Cílem této kapitoly bylo provést průzkum odborných vědeckých publikací 

zaměřených na systém řešení problematiky reakce na výskyt vysoce nakažlivých nákaz 

v ČR. Priorita byla kladena na legislativní požadavky vyplývající pro poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby a následné vyhodnocení jejich technické a organizační 

připravenosti. 

Pro účely této rešerše bylo prostudováno celkem 8 odborných prací. Tyto práce byly 

tříděny dle klíčových slov vyplývajících ze stanovených cílů. Finálně bylo vybráno celkem 

5 akademických prací, zabývajících se danou problematikou. 

Akademická práce [5] je zaměřena na technickou a organizační připravenost HZS při 

zásahu na VNN. Práce objasňuje vlastnosti B-agens, mechanismy jejich šíření a možnou 

ochranu proti nim. Jsou zde vypsány předpisy a jejich následná komparace týkající se zásahu 

na vysoce nakažlivou nemoc ve vztahu k Hasičskému záchrannému sboru. Výsledkem je 

doporučení k vydání jednotných směrnic pro všechny složky IZS, v kterých budou stanoveny 

prověřené postupy, které se uskutečněnými cvičeními stále zdokonalují, ale doposud byly 

aplikovány pouze v jednotlivých krajích. V další práci [7] je vypracován průzkum 

o dostatečném proškolení a seznámení s problematikou VNN pro zdravotnické pracovníky 

poskytovatele zdravotnické záchranné služby. Tento průzkum byl proveden v roce 2014 

a vyplývá z něj, že jsou tito zdravotničtí pracovníci nedostatečně seznamováni s danou 

problematikou. Bakalářská práce [8] se pak zabývá organizační a technickou připraveností 

praktických lékařů na případ výskytu podezření na VNN. V závěru práce je konstatován fakt 

nedostatečného proškolení zaměstnanců zdravotnického zařízení pro tento typ MU. Dále 

byla prostudována akademická práce [3], která popisuje stav ZZS Jihočeského kraje 

na případ teroristického útoku, použitím biologických zbraní. V této práci je uveden systém 

ZZS Jihočeského kraje a způsob reakce na tento typ MU. Dále byla prostudována odborná 

práce [1], která se v první části zabývá rozdělením infekčních nákaz. Dále jsou zde uvedena 

opatření pro zdravotnické pracovníky při kontaktu s pacientem s podezřením na VNN. Z této 

práce vyplývá řada bezpečnostních postupů při použití OOPP. Práce detailně popisuje 

činnosti zdravotnického personálu při specifikovaném typu MU. 
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Z těchto dostupných akademických prací lze souhrnně říci, že v ČR není dostatečně 

řešena problematika reakce na výskyt vysoce nakažlivých nákaz. Formou dotazníkových 

šetření byly zjištěny nedostatky ve školení zdravotnických pracovníků poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby kraje na tento typ MU (viz odkaz [7]). Jsou zde uvedeny také 

práce specializované na odbornou připravenost pracovníků ve zdravotnických zařízeních 

poskytovatele zdravotnických služeb, i zde jsou uvedeny výsledky nedostatečného 

proškolování například praktických lékařů nebo nedostatek ve vybavení speciálními OOPP 

(viz odkaz [8]). 
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1 Poskytovatel zdravotnické záchranné služby v ČR 

Poskytovatelem zdravotnické záchranné služby je příspěvková organizace, která je 

základní složkou integrovaného záchranného systému a má povinnost poskytovat 

zdravotnickou záchrannou službu nepřetržitě. Tuto příspěvkovou organizaci zřizuje kraj, má 

oprávnění k poskytování zdravotnické záchranné služby podle zákona o zdravotních 

službách (zákon č. 372/2011 Sb., dále jen zákon o zdravotních službách). Poskytování 

zdravotnické záchranné služby je na území kraje zpravidla v gesci jednoho poskytovatele. 

Výjimku tvoří případy, kdy se na poskytování zdravotnické záchranné služby podílí také 

poskytovatel zdravotnické záchranné služby zřízený jiným krajem, a to na základě písemné 

smlouvy uzavřené kraji (§ 5 odst. 5 zákon č. 374/2011 Sb., dále jen zákon o ZZS) [21]. 

Jak už bylo zmíněno na začátku této kapitoly, podle zákona o ZZS, který nabyl účinnosti 

1. 4. 2012, je kraj povinen zajistit nepřetržitou dostupnost zdravotnické záchranné služby. 

Tato dostupnost je v rozsahu stanoveném Plánem pokrytí území kraje výjezdovými 

základnami zdravotnické záchranné služby (dále jen plán pokrytí). Tento plán schvaluje rada 

kraje a stanovuje počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, 

topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí tak, aby místo události 

na území jednotlivých obcí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové 

době do 20 minut. Dojezdová doba se počítá od okamžiku převzetí pokynu k výjezdu 

výjezdovou skupinou od operátora zdravotnického operačního střediska [21].  

Plán pokrytí musí být dle zákona o ZZS aktualizován nejméně jednou za 2 roky.  

Podklady pro plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami a pro jeho aktualizaci 

zpracovává poskytovatel zdravotnické záchranné služby [21]. 

1.1 Činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby kraje 

Výjezdové skupiny tvoří zdravotničtí pracovníci. Tito zdravotničtí pracovníci 

vykonávají činnosti na úrovni zdravotnické záchranné služby podle § 4 zákona o ZZS. 

V tomto paragrafu jsou uvedeny činnosti zdravotnické záchranné služby. Činnosti, které 

spadají do povinností zdravotnických pracovníků jsou uvedeny pod písmeny d), f) až j) [21]. 

a) nepřetržitý kvalifikovaný bezodkladný příjem tísňového volání 

- operační středisko, pomocné operační středisko 
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b) vyhodnocování tísňového volání a následné rozhodování při vyrozumění 

výjezdových skupin 

- operační středisko, pomocné operační středisko 

c)  řízení, organizace a spolupráce s velitelem zásahu složek IZS 

- operační středisko 

d) spolupráci s cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče 

e) poskytování instrukcí k zajištění první pomoci 

- operační středisko, před příjezdem výjezdové skupiny 

f) vyšetření pacienta a poskytnutí zdravotní péče 

g) soustavnou zdravotní péči 

- tímto se myslí, že se zdravotničtí pracovníci se starají o pacienta až do okamžiku 

osobního předání zdravotnickému pracovníkovi poskytovatele akutní lůžkové, tedy 

od příjezdu k MU přes přepravu pacienta až po předání v nemocnici 

h) přepravu pacienta letadlem mezi poskytovateli akutní lůžkové péče za podmínek 

soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy, hrozí-li nebezpečí 

z prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak 

i) přepravu tkání a orgánů k transplantaci letadlem, hrozí-li nebezpečí z prodlení 

a nelze-li přepravu zajistit jinak 

j) třídění osob postižených na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny při 

hromadném postižení osob v důsledku mimořádných událostí nebo krizových situací. 

Přednemocniční neodkladná péče 

Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou, v jejímž rámci je na základě 

tísňové výzvy, poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče. Přednemocniční 

neodkladnou péčí (dále jen PNP) se rozumí neodkladná péče poskytovaná pacientovi 

na místě vzniku závažného postižení zdraví nebo přímého ohrožení života a během jeho 

přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče. Dle § 19 zákona o ZZS je vedoucí 

výjezdové skupiny oprávněn rozhodnout o neposkytnutí PNP v místě události v případě, 

pokud by byly bezprostředně ohroženy životy nebo zdraví členů výjezdové skupiny, nebo 

v případě, pro který členové výjezdové skupiny nejsou dostatečně vycvičeni, vyškoleni nebo 

vybaveni vhodnými technickými či osobními ochrannými prostředky [21]. 
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Závažné postižení zdraví 

Závažné postižení zdraví je dle zákona o ZZS definováno jako náhle vzniklé 

onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které působí prohlubování 

chorobných změn, jež mohou vést bez neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné 

služby ke vzniku dlouhodobých nebo trvalých následků, případně až k náhlé smrti, nebo 

náhle vzniklá intenzivní bolest či náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého 

ohrožující zdraví nebo život jeho samého nebo jiných osob [21]. 

Přímé ohrožení života 

Náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které vede nebo 

bez neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné služby by mohlo vést k náhlému 

selhání některé ze základních životních funkcí lidského organismu [21]. 

1.2 Struktura pozemních výjezdových skupin 

Podle složení a povahy činnosti, kterou výjezdová skupina vykonává, rozlišujeme v ČR tyto 

druhy [21]: 

a) RZP – rychlá zdravotnická pomoc 

- Výjezdová skupina pracující ve dvoučlenném týmu. Součásti této výjezdové skupiny 

je zdravotnický záchranář a řidič sanitního vozidla.  

b) RLP – rychlá lékařská pomoc 

- Výjezdová skupina pracující ve tříčlenném týmu. Součásti této výjezdové skupiny je 

řidič sanitního vozidla, zdravotnický záchranář a lékař. 

- RLP v setkávacím systému 

RLP v setkávacím systému 

V tomto případě jde o dvoučlenný tým – zdravotnický záchranář, lékař. Je zde využito 

speciálně upraveného osobního vozidla, které neumožňuje pacienta transportovat.  Výhodou 

tohoto systému je efektivnější využití lékaře. 
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1.3 Letecká výjezdová skupina 

Posádku letecké výjezdové skupiny (dále jen LVS) tvoří pilot, lékař a záchranář. Na 

mateřské základně této výjezdové skupiny je nepřetržitě technik. Velitelem vrtulníku je 

během zásahu pilot. Dne 31. prosince 2016 skončila platnost Smlouvy o provozování 

vrtulníků pro leteckou záchrannou službu a došlo ke změně provozovatelů (viz Tab. B.X). 

1.4 Působnost a finance 

Působnost Ministerstva zdravotnictví 

Působnost ministerstva vychází ze zákona o ZZS. Ministerstvo zejména metodicky 

řídí činnost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a koordinuje přípravu a plánování 

v rámci připravenosti na řešení MU a krizové situace (dále jen KS). Další kompetence jsou 

uvedeny v zákoně o ZZS [21]. 

Působnost kraje 

Působnost stanovená zákonem o ZZS je samostatnou působností. Povinností kraje, 

která vyplývá ze zákona o zdravotnické záchranné službě, je zajistit nepřetržitou dostupnost 

zdravotnické záchranné služby. Tato dostupnost zdravotnické záchranné služby se řídí 

plánem pokrytí území kraje. Tuto povinnost kraj plní prostřednictvím poskytovatelů 

zdravotnické záchranné služby. Kraj dále působí jako kontrolní orgán, kontroluje plnění 

povinností poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a poskytovatelů akutní lůžkové 

péče. Jedná se o povinnosti, které jsou uvedeny v zákoně o zdravotnické záchranné službě 

[21]. 

Financování činnosti zdravotnické záchranné služby 

Činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby při poskytování zdravotnické 

záchranné služby a činnosti k připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na 

řešení mimořádných událostí a krizových situací jsou financovány [21]: 

a) Z veřejného zdravotního pojištění 

Jedná se o financování hrazených zdravotních služeb 

b) Ze státního rozpočtu 
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Zde zákon rozlišuje dva případy, jedná-li se o: 

1. Přípravu na mimořádné události a krizové situace 

Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby jsou ze zákona povinni tuto připravenost 

zajistit. Výše úhrady na veškeré činnosti vedoucí k přípravě na MU a KS je stanovena 

nařízením vlády a činí 10 Kč na osobu s trvalým nebo hlášeným pobytem na území 

příslušného kraje. 

2. Provoz letadel pro zdravotnickou záchrannou službu 

Jak již bylo zmíněno. zdravotnická záchranná služba disponuje kromě pozemních 

výjezdových skupin také leteckou výjezdovou skupinou. Letadla pro LVS smluvně zajišťuje 

Ministerstvo zdravotnictví s provozovateli. 

c) Z rozpočtu krajů 

Rozpočty krajů jsou určeny na úhradu nákladů, které nejsou hrazeny podle bodů 

předešlých. 
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2 Charakteristika vysoce nakažlivé nákazy 

2.1 Biologické agens 

V zákoně č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, 

jsou biologické agens (dále jen B – agens) definována jako: „Jakýkoliv organismus přírodní 

i modifikovaný, jehož záměrné použití může způsobit smrt, onemocnění anebo zneschopnění 

lidí a zvířat, nebo který může způsobit úhyn nebo poškození rostlin [24].“ 

S tématem VNN úzce souvisí klasifikace B-agens do 4 skupin podle stupně nutného 

k zabezpečení proti nákaze a jejich šíření [5]. Tyto skupiny se nazývají Biological Safety 

Level – Stupeň biologické bezpečnosti (dále jen BSL).  

Seznam vysoce rizikových a rizikových B-agens uvádí vyhláška č. 474/2002, kterou 

se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní [21]. 

2.2 Vysoce nakažlivá nákaza 

Nepodařilo se nalézt přesnou definici. Vysoce nakažlivé nemoci však úzce souvisí 

se Stupněm biologické bezpečnosti. Kategorie VNN patří mezi onemocnění způsobené B-

agens, které mají společné znaky, jako úmrtnost, šíření a omezenou diagnostiku. Platí pro ně 

stupeň nejvyšší biologické ochrany, a to BSL 3-4.  

Vysoce nakažlivé nákazy jsou onemocnění infekční povahy a jsou nebezpečné svým 

průběhem. Infekční povaha těchto nebezpečných nákaz představuje vysoké ohrožení pro 

zdravotnický personál a široké okolí. Způsobují těžká onemocnění. BSL-4 se od BSL-3 

odlišuje především absencí účinné léčby a profylaxe (ochrana před určitou nemocí pomocí 

očkování, léčebnými prostředky nebo léky). Mezi VNN řadíme např. antrax, virus dengue. 

V jihočeském kraji definují pojem vysoce nakažlivá nemoc: „Vysoce nakažlivá nemoc 

– nemoci podléhající hlášení podle přílohy 2 Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) 

dále příloha č. 6 Směrnice MZP (2005) a další nemoci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví 

(viz § 2 písm. a) vyhlášky č. 274/2004 Sb.,). Tato vyhláška č. 274/2004 Sb., byla zrušena 

18.12.2015 [15].“  
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Tab. I: Stupně biologické bezpečnosti [8]. 

Stupeň Vlastnosti nákazy Příklad nákazy 
Stupeň 

ochrany 

BSL – 1 
nepravděpodobné jako vyvolavatel 

onemocnění u lidí 
 - 

BSL – 2 

může způsobit onemocnění u lidí, může být 

rizikové pro zdravotnické pracovníky, 

nepravděpodobné rozšíření v komunitě, 

možná profylaxe nebo účinná léčba 

virus chřipky A, 

B, C, herpetické 

viry 

- 

BSL – 3 

může vyvolat těžké onemocnění, představuje 

vysoké riziko pro pracovníky, nebezpečí 

rozšíření do komunity, existuje profylaxe a 

účinná léčba 

anthrax, 

tuberkulóza, virus 

dengue 

B, C 

BSL – 4 

je schopna vyvolat těžké onemocnění, 

představuje významné riziko pro pracovníky, 

je vysoké riziko pro šíření do komunity, není 

dostupná profylaxe a léčba 

SARS – těžký 

akutní respirační 

syndrom, virus 

varioly, virus 

eboly 

A 

V Tab. I ve sloupci stupeň biologické ochrany, je zmíněn stupeň ochrany dle přílohy 3 

Směrnici MZP (2005). Souvislost je v technickém vybavení, které je požadováno Stupněm 

biologické bezpečnosti a Stupněm ochrany dle Směrnice MZP (2005) (viz Tab. B.II).  

2.3 Infekce v ČR 2002 – 2016 

V ČR slouží pro zajištění povinného hlášení a analýzy výskytu infekčních nemocí 

program EPIDAT. Hlášení infekčních nemocí je pak základem pro nadnárodní kontrolu 

šíření infekčních nemocí nebo hlášení infekcí z ČR do Společenství EU a Světové 

zdravotnické organizace [28]. 

Následující tabulka uvádí výskyt vybraných infekčních nemocí v ČR v letech 2006 až 

2015, a následně v roce 2016. 
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Tabulka II.: Vybrané infekce v ČR v letech 2006 – 2015; absolutně [28]. 

Infekce R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

Břišní tyfus 9 2 4 3 4 3 2 0 3 1 

Dengue 9 10 11 15 17 13 29 81 35 40 

Hemoragická 

horečka s renálním 

syndromem 

1 3 2 6 8 9 8 12 3 7 

Legenda: 
R … rok 

06 … 2006 

 

Tabulka III.: Vybrané infekce v ČR 2016; kumulativně [28]. 

Infekce 2016 

Břišní tyfus 0 

Dengue 123 

Hemoragická horečka s renálním syndromem 10 

 

Hemoragická horečka s renálním syndromem 

 Projevuje se vysokou horečkou, myalgiemi (bolest svalů), bolestmi hlavy a akutním 

selháním ledvin. Komplikací může být krvácení včetně hemoragie do centrálního nervového 

systému (dále jen CNS). Nemoc je provázena značně vysokou úmrtností [32]. 

Virus Dengue 

Hlavní skupina flavivirů. Infekce se může rozvinout do několika forem. 

Nejzávažnější je hemoragická horečka dengue, nebo šokový syndrom dengue [32]. 
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Břišní tyfus 

V ČR jsou hlášena jen jednotlivá infekční onemocnění. V rozvojových zemích Asie, 

Afriky i Latinské Ameriky však ročně onemocní minimálně 20 milionů lidí a téměř půl 

milionu z nich nemoci podlehne [32]. 

2.4 Biologická ochrana 

2.4.1 Zdravotnický pracovník 

Zdravotničtí pracovníci musí v kontaktu s infekčními nákazami dbát na adekvátní 

vybavení OOPP. Osobní ochranný pracovní prostředek je jakékoliv zařízení nebo 

prostředek, určený pro nošení nebo přidržování jednotlivcem k ochraně proti jednomu nebo 

více hygienickým a bezpečnostním rizikům [16]. Stěžením odvětvím je ochrana dýchacích 

orgánů a ochrana těla. 

Ochrana dýchacích orgánů 

Pro ochranu dýchacích orgánů slouží dýchací přístroje. Dýchací přístroje se dělí na 

filtrační a izolační. Izolační na autonomní a dálkové [9].  

V praxi zdravotnických pracovníků jsou používány především filtrační dýchací 

přístroje bez nuceného přívodu vzduchu. Lícnicové části jsou části, které slouží k přívodu 

vzduchu nebo dýchací směsi do úst uživatele. Lícnicovými částmi mohou být obličejové 

masky, polomasky, čtvrtmasky, ústenky, lícnicové části z filtračního materiálu, kukly. 

Obličejové masky, polomasky a ústenky musí mít obvykle připojenou další část 

k zásobování vzduchem. Připojuje se filtr [9]. 

Polomaska je lícnicová část, která pokrývá nos, bradu a ústa. Čtvrtmaska je lícnicová 

část, která pokrývá jen nos a ústa. Zdravotničtí pracovníci mohou použít kukly nebo přilby 

s přívodem vzduchu. Může se jednat o filtrační nebo izolační přístroje. Výhodou je vysoký 

stupeň ochrany a komfort pro pracovníka [9]. 

Ochrana těla – ochranné obleky 

Ochranné obleky se rozdělují na jednorázové, s omezenou životností a opakovaně 

použitelné [25]. 
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Jednorázové obleky jsou rozděleny podle odolnosti průniku pevných částic a kapalin 

do typových tříd, označených číslicí. Čím nižší číslo, tím lepší ochrana. Mezi jednorázové 

obleky řadíme např. Microgard 2500 standard, Tyvek Classic Xpert [25]. 

1. Obleky Typ 5 a 6 

Základní ochrana proti pevným částicím, postřiku aerosolu a polití [25]. 

2. Obleky Typ 4 

Ochrana proti pevným částicím, postřiku (nízkotlaký), kapalným aerosolům, polití, 

slabým roztokům některých chemikálií (dekontaminace), infekčních agens [25]. 

3. Obleky Typ 4 b a Typ 3 

Ochrana proti postřiku trvalým proudem. Švy zajišťují trvalou odolnost proti průniku 

kapalin. Typ 4 b je možné vystavit soustavnému postřiku (dekontaminační sprcha). Oblek 

typu 3 je specifikující především svoji chemickou odolností a odolností švů [25]. 

Jako obleky s omezenou životností lze považovat obleky Typu 4 b, ale převážně obleky 

Typu 3. Mezi tyto obleky řadíme Tychem C, Tychem F, Microgard 2500 +, Microgard 3000. 

2.4.2 Biologická ochrana pro nemocnice a laboratoře 

Existují v ČR dvě pracoviště, která disponují požadovanou biologickou ochranou. Tato 

pracoviště jsou určena jako cílové místo pro pacienty s VNN. Prvním z nich je klinika 

infekčních, parazitárních a tropických nemocí v Nemocnici Na Bulovce. Tato klinika 

disponuje stupněm ochrany BSL-4 [4]. Obsluha na této klinice je připravena na přijetí 

pacienta s podezřením na VNN 24 hodin denně a lze přijmout 8 pacientů na standardní lůžko 

a 2 pacienty na JIP (jednotka intenzivní péče).  

Druhým pracovištěm je Centrum biologické ochrany v Těchoníně. V tomto případě 

se jedná o specializované vojenské zdravotnické zařízení, které je schopno pečovat o 8 

pacientů v režimu JIP a o 20 pacientů na standardním lůžku. V další části bakalářské práce 

bude popsán systém a způsob, jakým jsou tato pracoviště zapojena do systému reakce 

na VNN. 
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3 Problematika reakce na VNN 

Reakcí na eskalující problémy s šířením vysoce nakažlivých nákaz bylo projednání 

nových předpisů na 58. Světovém zdravotnickém shromáždění. Výstupem tohoto 

shromáždění bylo vydání nových Mezinárodních zdravotnických předpisů (dále jen MZP 

2005), které problematiku VNN řeší. Tyto předpisy byly přijaty v den shromáždění WHO, 

a to 23.05.2005.  

Hlavní myšlenkou MZP je zajistit připravenost na hrozby biologického, radiačního 

a chemického charakteru s potenciálem dopadů na zdraví v mezinárodním měřítku. 

V konečném důsledku by tak mělo být zamezeno globálnímu šíření chorob, zvýšení ochrany 

proti infekčním nemocem, a především zajištění reakce v oblasti veřejného zdraví. 

Požadavkem MZP (2005) je, aby akční plány smluvních států zajistily připravenost pro 

případ ohrožení veřejného zdraví v souladu s požadavky MZP 2005, a to v období nejdéle 

do 5 let po svém vstupu v platnost. MZP (2005) nabyly platnosti 15.06.2007.  

Jako reakce k těmto MZP (2005) vzniká Národní akční plán ČR pro případ vzniku 

události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005). Tento Národní akční 

plán vznikl činnosti meziresortní pracovní skupiny, která byla vzhledem k usnesení Výboru 

pro civilní nouzové plánování ustanovena. Národní akční plán je schválen Usnesením 

vlády ČR č. 785 ze dne 25.10.2011. Tímto dokumentem je docíleno implementace MZP 

2005 v České republice. Jednou z nových povinností, které MZP (2005) přinášejí, 

je zavedení institutu Národního kontaktního místa a Vstupního místa. Za další novinku 

můžeme považovat povinnost členských států, aby zajistili zavedení nástroje pro 

rozhodování o dopadu situace na veřejné zdraví [12]. 

3.1 Národní kontaktní místo pro MZP 

Jak už bylo zmíněno na začátku této kapitoly, MZP (2005) požaduje ustanovení 

Národního kontaktního místa (dále jen NKM MZP) u všech smluvních států. Tento institut 

je založen pro komunikaci mezi Světovou zdravotnickou organizací – World Health 

Organization (dále jen WHO). Jedná se o předávání a příjem informací o událostech, které 

by mohly představovat ohrožení veřejného zdraví v mezinárodním měřítku. V ČR je touto 

funkcí pověřeno Ministerstvo zdravotnictví, konkrétně hlavní hygienik ČR. Přístup 
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k informacím uveřejňovaným v chráněném webovém prostředí WHO má NKM MZP, 

vybraní pracovníci MZ ČR, Státní veterinární správa a Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 

Vzájemná komunikace mezi NKM MZP a SZO je zabezpečena 24 hodin denně a 7 dní 

v týdnu, prostřednictvím Operačního a informačního střediska MV – GŘ HZS, a to na 

základě dohody o spolupráci mezi MZ ČR a MV – GŘ HZS ČR [12].  

3.2 Vstupní místa 

Dle MZP (2005) je vstupní místo definováno jako přechod pro mezinárodní vstup nebo 

výstup cestujících, zavazadel, nákladu, kontejnerů, přepravních prostředků, zboží 

a poštovních balíků a dále úřady a prostory, ve kterých se jim při vstupu nebo výstupu 

poskytují služby. MZP (2005) požaduje, aby každý smluvní stát zajistil ve stanovených 

vstupních místech požadovanou kapacitu pro ochranu veřejného zdraví. Rozlišujeme zde 

vstupní místa pro leteckou dopravu, pozemní dopravu a pro lodní dopravu [12]. 

Letiště Václava Havla Praha 

S ohledem na svůj význam v mezinárodní letecké dopravě bylo za vstupní místo 

v letecké dopravě navrženo Letiště Václava Havla Praha (dále jen LKPR, dle kódu letiště). 

Provozovatel LKPR se přímo nepodílí na řešení situací souvisejících s výskytem 

epidemiologicky závažných nemocí na palubě letadla. Postup se zde řídí vlastními 

směrnicemi, plánem krizové připravenosti a Letištním pohotovostním plánem. V případě 

ohlášení jakéhokoliv podezření na epidemiologicky závažnou nemoc na palubě letadla v ČR, 

bude toto přesměrováno na LKPR (viz kapitola Usnesení vlády ČR č. 14/2013 z 9.1.2013) 

[12]. 

Pozemní doprava 

V ČR jsou od roku 2007 uplatňována ustanovení schengenského práva. Od roku 

2007 je tedy možno v ČR překračovat státní hranici kdekoliv, není-li to v rozporu 

s vnitrostátními předpisy. Dle požadavků MZP (2005) a dané situace, je adekvátním řešením 

výběr pozemních hraničních přechodů. Jedná se o případy, kdy by nastala situace 

v souvislosti s ohrožením veřejného zdraví a bylo by nutné omezit a kontrolovat vstup do 

země. Do pozemní dopravy zařazujeme silniční i železniční dopravu. Vytypovaná místa jsou 

uvedena v příloze č. 8 Národního akčního plánu [12]. 
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Lodní doprava 

Lodní doprava se v tomto případě řídí svými vlastními předpisy. Z pohledu požadavků 

MZP (2005) se jedná především o zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu 

v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. 

Jsou zde povinnosti vůdců plavidel, kteří musí podezření nebo výskyt infekce i každý úraz 

nebo poranění ihned hlásit provozovateli.  

V konečném důsledku je v souladu se z. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 

stanoven vyhláškou č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, 

společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, seznam 

veřejných přístavů na sledovaných vodních cestách [12]. 

3.3 Usnesení vlády ČR č. 14/2013 z 9.1.2013 

Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající MZP (2005) 

v souvislosti s výskytem VNN na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro 

leteckou dopravu [13].  

V této směrnici, která je výsledkem Národního akčního plánu ČR jsou specifikovány 

všechny subjekty podílející se na zajištění opatření k ochraně veřejného zdraví. Dále jsou 

zde uvedeny postupy k zamezení šíření VNN v souvislosti s leteckou dopravou podle 

požadavků MZP (2005). 

 Jak již bylo zmíněno v této bakalářské práci, jako Vstupní místo ČR pro leteckou 

dopravu, v případě podezření na VNN na palubě letadla je určeno letiště Václava Havla 

Praha. Pro zajištění izolace osob v kontaktu s VNN na palubě letadla, které přistane na tomto 

Vstupním místě ČR pro leteckou dopravu, je vyčleněna budova Terminálu 4 [13]. 

3.4 Usnesení vlády ČR č. 15/2013 z 9.1.2013 

Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající MZP (2005) 

v souvislosti s výskytem VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb 

(dále jen Směrnice MZP (2005)) [14].  
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V této směrnici, jsou specifikovány všechny subjekty podílející se na ochraně veřejného 

zdraví a také postupy, které slouží k zamezení šíření VNN ve zdravotnických zařízeních 

poskytovatelů zdravotních služeb. Mezi tato zdravotnická zařízení řadíme ordinace 

praktických lékařů, lékařské pohotovostní služby a podobně. Jde tedy o MU, kdy lékař při 

prvním kontaktu s pacientem stanoví podezření na VNN. Toto podezření stanoví na základě 

klinických známek onemocnění, s ohledem na cestovatelskou anamnézu (pobyt osoby 

v endemické oblasti), anebo v souvislosti s epidemiologicky významným kontaktem 

pacienta s jinou nakaženou osobou. Nutnost vybavení těchto zdravotnických pracovníků 

příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen OOPP) vychází 

ze zákona č. 262/2006 Sb. § 104 (zákoník práce). Požadavky na OOPP uvádí příloha č. 3 

Směrnice MZP (2005) (viz. Tab. B.II) [14]. 
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4 Reakce na VNN 

V praxi se rozlišují dva typy MU v souvislosti s reakcí na VNN. Jednou z nich je reakce 

na VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb a druhou je reakce na 

VNN na palubě letadla. Jak už bylo zmíněno, aby byl v ČR zajištěn jednotný postup, vznikly 

směrnice, právě na tyto dva typy zásahu. Bohužel i navzdory těmto směrnicím dochází 

k výrazné nejednotnosti napříč kraji. Podrobnosti budou uvedeny v následující kapitole.  

4.1 Postup při vzniku MU v souvislosti s výskytem VNN ve 

zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb 

Jde o případy, kdy přijde pacient například na lékařskou pohotovostní službu, nebo 

k praktickému lékaři. V případě vzniku tohoto typu mimořádné události, by měl být spuštěn 

mechanismus, ve kterém budou zajištěny následující činnosti. Postup doporučený Směrnicí 

MZP (2005) bude podrobně popsán v další kapitole.  

Soubor činností je rozčleněn do čtyř fází a jsou zde specifikovány subjekty, které 

se podílejí na zajištění opatření k ochraně veřejného zdraví v rozsahu svých kompetencí 

stanovených příslušnými právními předpisy. Ve třetí fázi, kdy je nutno zajistit transport 

pacienta, zde hraje dle Směrnice MZP (2005) klíčovou roli poskytovatel zdravotnické 

záchranné služby. Zde však dochází k rozchodu mezi předpoklady, jež Směrnice MZP 

(2005) uvádí a mezi opravdovými možnostmi ZZS jednotlivých krajů. Poskytovatel 

zdravotnické záchranné služby nemá legislativní povinnost se těchto postupů uvedených 

Směrnice MZP (2005) řídit [14]. 

4.1.1 První fáze 

Dle informací KHS MSK v Ostravě: „Jako zdravotnická zařízení prvního kontaktu 

s pacientem podezřelým s VNN se považují ordinace praktických lékařů pro dospělé, děti, 

dorost, lékařské pohotovostní služby, příp. urgentní příjmy nebo ambulance nemocnic. 

Vzhledem k tomu by pracovníci těchto zdravotnických zařízení měli být proškolení, 

seznámení s nutnými postupy pro případ podezření na výskyt VNN a vybavení příslušnými 

osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen OOPP) [31].“  
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Ihned po příjmu pacienta s podezřením na VNN, je nutno zajistit dle druhu činnosti 

(např. první neodkladná pomoc) podle přílohy 3 Směrnice MZP (2005) (viz. Tab. B.II), 

použití odpovídajících OOPP. Dále je vhodné dle vybavení lékaře, nasadit pacientovi 

polomasku či dvě chirurgické roušky [14].  

Následuje klinické vyšetření pacienta a zaznamenání údajů do tabulky dle přílohy 

1 Směrnice MZP (2005) (viz. Tab. B.III). Především vyplnění řádků 1 – 6d (případně až 7k). 

Veškerou činnost stále vykonává praktický lékař v rámci stanovení anamnézy, popřípadě 

stanovení podezření na VNN [14]. 

V případě odběru biologického materiálu se postupuje podle tabulky přílohy 

4 Směrnice MZP (2005). Jsou zde uvedeny požadavky na osoby, které odběr biologického 

materiálu mohou v daném případě provést. 

Jestliže lékař pojme u pacienta podezření na VNN, měl by postupovat podle níže 

zmíněných bodů. 

V případě, že pacientův zdravotní stav vyžaduje neodkladnou/akutní péči 

poskytovatele lůžkové péče v oboru infekčního lékařství, neprodleně požádá 

prostřednictvím ZOS o převoz pacienta do příslušného zdravotnického zařízení (pacienti 

jsou přednostně směřování na NB KIN – Nemocnice na Bulovce – klinika infekčních 

nemocí) [14]. 

V případě, že je pacient ve stabilizovaném stavu, je nutné zajistit izolaci pacienta 

v dispozičně oddělené místnosti ZZ. Dále zamezit příjem dalších pacientů [14]. 

Jak už bylo zmíněno, jedná se o případ návštěvy pacienta s podezřením na vysoce 

nakažlivou nákazu u praktického lékaře, nebo na ambulantní péči. Praktický lékař 

u operačního střediska a informačního střediska HZS kraje zjistí telefonní číslo pracovníka 

místně příslušného Orgánu pro ochranu veřejného zdraví (dále jen OOVZ), který je aktuálně 

určen pro zajištění pohotovostní telefonické komunikace a nahlásí zjištěné údaje dle přílohy 

1 Směrnice MZP (2005). Místně příslušný OOVZ je KHS – Krajská hygienická stanice. 

Krajská hygienická stanice informuje MZ v rozsahu informací dle tabulky přílohy 1 

Směrnice MZP (2005) a aktivuje síly a prostředky KHS, které jsou potřebné k výjezdu do 

ZZ, které oznámilo MU. KHS nadále řídí a rozhoduje o dalších postupech řešení celé MU 

[14]. 
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4.1.2 Druhá fáze 

Tato fáze je časově vymezena 30 a 60 min po stanovení podezření VNN lékařem 

a jeho nahlášení. V první fázi proběhlo prvotní vyšetření pacienta a stanovení podezření na 

VNN.  

Krajská hygienická stanice 

KHS hraje v celé reakci na výskyt vysoce nakažlivých nákaz významnou roli. Ze 

zákona č. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů vyplývá, že je KHS povinna, jakožto orgán pro ochranu veřejného zdraví, 

rozhodovat o postupech a řízení tohoto typu MU.  

V druhé fázi celého zásahu zajistí informování HZS kraje, ZOS ZZS a PČR v rozsahu 

dostupných údajů podle přílohy 2 Směrnice MZP (2005) (viz. Tab. B.IV). Jedná se o údaje 

pacienta (pohlaví, věk, příznaky, čas…). Tyto informace slouží k předávání údajů mezi 

subjekty, na které se nevztahují povinnosti pro nakládání se zdravotnickou dokumentací. 

KHS dále informuje poskytovatele lůžkové péče v oboru infekčního lékařství v kraji/regionu 

pro zajištění příjmu pacienta a nezbytných zdravotních služeb. V závislosti na vývoji je však 

pacient směřován do NB KIN.  

Krajská hygienická stanice disponuje Výjezdovou skupinou (dále jen VS KHS), 

která se skládá z jednoho vedoucího skupiny a dalších dvou členů skupiny. Tato skupina 

vyjede v druhé fázi zásahu do ZZ, které oznámilo mimořádnou událost. Další činnost VS 

KHS bude podrobněji popsaná v další kapitole [14]. 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje komunikaci a předávání informací o mimořádné 

událost mezi Státním zdravotním ústavem (dále jen SZÚ) a NB KIN [14]. 

Zajistí prověření neveřejného informačního systému WHO a předá tyto informace 

KHS, NB KIN a SZÚ [14]. 

Na základě konzultací KHS a NB KIN může NB KIN doporučit konkrétní ZZ, 

do kterého bude pacient s podezřením na VNN převezen [14]. 
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4.1.3 Třetí fáze 

Tato fáze je časově vymezena 60 min a 24 hod po stanovení podezření VNN lékařem 

a jeho nahlášení. V této fázi by mělo být zajištěno podrobné vyšetření pacienta a jeho převoz 

na lůžkové oddělení (NB KIN). 

Krajská hygienická stanice 

Povinnosti KHS vyplývají ze zákona o ochraně veřejného zdraví. Výjezdová skupina 

KHS provede epidemiologické šetření pacienta s podezřením na VNN a také osob, které 

s pacientem přišly do kontaktu. Zde je nutno zmínit fakt, že není uvedeno, jak musí KHS 

toto epidemiologické šetření provést, stačí-li telefonicky či osobní kontakt s pacientem. 

Na základě vyšetření může požádat dle § 34 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném 

záchranném systému (dále jen zákon o IZS), o pomoc HZS kraje o společné řešení situace. 

V dalším průběhu tohoto zásahu se složky IZS podílí na společném řešení, jedná se například 

o dekontaminaci osob (HZS) nebo zajištění veřejného pořádku (PČR) [14]. 

V případě, že byly odebrány vzorky biologického materiálu v rozporu s přílohou 4 

Směrnice MZP (2005), zajistí tento vzorek a oznámí danou skutečnost MZ. Výsledky 

epidemiologického šetření oznámí MZ a na základě konzultací s NB KIN a MZ rozhodne 

o druhu a rozsahu opatření. Jedná se o rozhodnutí o přepravě pacienta s podezřením 

na VNN do ZZ podle doporučení NB KIN. Tato přeprava je zprostředkována výhradně 

pozemní cestou. V případě vrtulníku není možné zcela zajistit dekontaminaci a hrozilo by 

tak nebezpečí kontaminace. Otázka ohledně přepravy je řešena níže. KHS dále stanoví druh 

a způsob dezinfekce předmětů kontaminovaných v ZZ přímým kontaktem s pacientem. Tuto 

činnost by měl zajistit poskytovatel zdravotních služeb vlastními silami a prostředky. KHS 

dále informuje KÚ o situaci, přijatých opatřeních a výsledků vyhodnocení rizika [14]. 

Zdravotnická záchranná služba kraje 

Jak už bylo zmíněno v předchozím bodě, je součástí této směrnice i předpoklad, 

že ZZS K zajistí přepravu pacienta. Zde dochází k problému. Jak bude zmíněno v další části 

práce, není legislativní povinnost pro ZZS K tyto předpoklady vyplývající ze Směrnice MZP 

(2005) naplnit. Jelikož tato legislativní povinnost není zcela jistě krajům vymezena, 

nedisponují někteří poskytovatelé zdravotnických záchranných služeb kraje dostatečným 

vybavením pro zajištění bezpečného transportu pacienta. Zhodnocení technických 



23 

 

parametrů OOPP, kterými disponují členové standardních výjezdových skupin, je uvedeno 

v kapitole 5.3.  

Některé kraje pro bezpečné zajištění činností zdravotnických záchranářů uváděných 

Směrnice MZP (2005), zřizují speciální výjezdovou skupinu. Tato speciální výjezdová 

skupina mimo jiné disponuje vybavením vyššího stupně ochrany a speciálním sanitním 

vozidlem. Takové vybavení pak představuje poměrně bezpečný prostor pro záchranné práce 

zdravotnických záchranářů při zásahu na VNN. V případě přítomnosti speciální výjezdové 

jednotky, by byl převoz zajištěn v režimu RZP za doprovodu PČR. Je však málo krajů, které 

těmito speciálními výjezdovými skupinami disponují. Důvodem je právě nedostatek 

legislativního požadavku pro poskytovatele zdravotnických záchranných služeb. Výsledkem 

je pak nejednotnost poskytovatelů zdravotnických záchranných služeb v ČR.  

Státní zdravotní ústav 

V případě, že byl odebrán vzorek biologického materiálu od pacienta, zajistí 

jakoukoliv další manipulaci. Mohou vzniknout dva případy. Je-li předpoklad, že pro 

laboratorní průkaz daného vzorku je v ČR dostatečná diagnostická kapacita, měl by SZÚ 

zajistit neprodleně vyšetření tohoto vzorku. Je však otázkou, jak dostatečnou kapacitou SZÚ 

disponuje. V opačném případě, zajistí SZÚ smlouvu a přepravu vzorku do laboratoře 

v zahraničí.  Požadavky pro transport a balení tohoto vzorku jsou v příloze 5 a v příloze 8 

Směrnice MZP (2005) [14]. 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo obrany by na základě žádosti MZ mělo zajistit výjezd Speciálního 

mobilního biologického týmu (dále jen SMBT). Tento speciální tým pro detekci 

a technickou podporu se může podílet na přepravě materiálu do SZÚ nebo zahraničí. Může 

nastat situace, kdy budou vyčerpány kapacity pro zajištění izolace osob podezřelých 

z onemocnění VNN. V této situaci by mělo MO poskytnout lůžkovou kapacitu v Centru 

biologické ochrany v Těchoníně. V případě, že i tyto kapacity jsou vyčerpány, kontaktuje 

Ministerstvo zdravotnictví Federální ministerstvo zdravotnictví Spolkové republiky 

Německo o možnosti zajištění hospitalizace v Institutu tropické medicíny Bernarda Nocha 

v Hamburgu. Kontaktní údaje jsou uvedeny v příloze 7 Směrnice MZP (2005) [14]. 
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Vše je v gesci MO, jiného resortu, než je MZ, tudíž je otázkou, jak by všechna tato 

opatření fungovala v reálné situaci. Zajištění dostatečné kapacity pro zajištění izolace osob 

může být v daném případě velmi důležitým a stěžením krokem. Neboť jak už bylo zmíněno, 

NB KIN disponuje poměrně nízkou kapacitou. 

4.1.4 Čtvrtá fáze 

Čtvrtá fáze je časově vymezena 24 hodin a déle od stanovení podezření na VNN 

lékařem a jeho nahlášení. KHS na základě epidemiologického šetření nebo laboratorních 

testů může rozhodnout o ukončení karanténních opatření. Ministerstvo zdravotnictví 

je povinno zajistit přepravu osob, které zemřely v souvislosti s onemocněním VNN dle 

přílohy 10 Směrnice MZP (2005) [14]. 

4.2 Typová činnost složek IZS při společném zásahu 

Zde je na místě uvést i další dokumentaci, která úzce souvisí s daným tématem. Jedná 

se o dokumentaci, se kterou jsou zdravotničtí pracovníci často seznamováni v rámci školení 

na zásah při VNN. Je to dokumentace IZS (dále jen STČ – 05/IZS). Jedná se o případy nálezu 

předmětu s podezřením na přítomnost vysoce rizikových nebo rizikových biologických 

agens (dále jen B-agens). Tento typ událostí se však vztahuje také na další související 

činnosti jdoucích mimo rámec STČ – 05/IZS. Dojde-li k takovému případu, budou se složky 

IZS řídit při záchranných a likvidačních pracích postupy, které jsou uvedeny právě v tomto 

metodickém listu. Typová činnost složek IZS je zpracována v souladu se zákonem o IZS [6]. 

4.3 Zdravotnické operační středisko 

Důležitou oporou pro zdravotnické pracovníky při zásahu na VNN představuje ZOS. 

Vzhledem k problematice zásahu na VNN byl pro ZOS vytvořen, jakožto prvního nárazníku 

řešení tohoto typu MU, speciální kontrolní list, tzv. check list na podezření na vysoce 

nakažlivou nákazu. Pracovník na operačním středisku postupuje podle pokynů tohoto 

kontrolního listu a vyhodnocuje případné podezření na VNN. Začíná určením podezření 

na VNN (stanovení cestovní anamnézy…). Vytvoření tohoto kontrolního listu má výhody 

pro následující řešení celého zásahu, jelikož může obsahovat například způsob spolupráce 

se speciální výjezdovou skupinou ZZS kraje. 
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Tyto kontrolní listy jsou určeny pro rozlišení případu, který vyžaduje okamžitou 

pomoc a případu, který vyčká na speciální výjezdovou skupinu. V případě, kdy případ 

vyžaduje okamžitou pomoc, je na místo zásahu vyslána standardní výjezdová skupina. Tato 

standardní výjezdová skupina je vybavena OOPP, které umožňují přímý kontakt 

s pacientem. Stupeň ochrany tohoto vybavení, představuje v určitých režimech pacienta 

ohrožení zdraví zdravotnických pracovníků. 

4.4  Postup při vzniku MU v souvislosti s výskytem VNN na palubě 

letadla 

Jedná se o případy, kdy Řízení letového provozu ČR, s. p. (dále jen ŘLP), dostává 

hlášení od kapitána letadla o podezření na výskyt VNN na palubě letadla. Jednou z hlavních 

podmínek MZP (2005) bylo určení Vstupního místa v každém smluvním státě (viz kapitola 

3.2.). Všechny letadla s podezřeným na výskyt VNN jsou nadále ŘLP naváděna do tohoto 

vstupního místa ČR – Letiště Václava Havla Praha [12]. 

4.4.1 Činnost jednotlivých subjektů 

Řízení letového provozu ČR, s. p. 

ŘLP musí mimo výše zmíněné komunikace s kapitánem letadla, zajistit předání 

informací pro OPIS MV-GŘ HZS ČR o pravděpodobném výskytu VNN na palubě letadla 

a předpokládaném místě přistání v ČR [13]. 

Letiště Václava Havla Praha 

Hlavním dokumentem pro činnost samotného letiště při tomto tipu MU je kromě 

příslušných právních předpisů také Letištní pohotovostní plán. Při své další činnosti se však 

řídí vždy pokyny místně příslušného OOVZ a Městské veterinární správy v Praze [13]. 

Orgány ochrany veřejného zdraví 

a) Ministerstvo zdravotnictví 

MZ informuje Hygienickou stanici Praha (dále jen HS), SZÚ a NB KIN. Podobně jako 

v případě výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení, vyjíždí HS, aby provedla 

epidemiologické šetření a je zároveň prověřen neveřejný informační systém WHO. Zjištěné 
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informace jsou pak předány HS, NB KIN a SZÚ. Na základě epidemiologického šetření 

a zjištěných informací rozhodne o dalších opatření a jejich případných ukončení (aktivace 

Terminálu 4, způsob manipulace se zavazadly, karanténní prostor, provedení dekontaminace 

letadla…). Při tomto rozhodování vychází z přílohy 3 této směrnice. Ministerstvo 

zdravotnictví může zažádat ze zákona o společné řešení události prostřednictvím OPIS MV 

GŘ HZS ČR. Je důležité prostřednictvím OPIS MV GŘ HZS ČR, aby MZ předalo informace 

o kontaktní osobě MZ na Společné operační centrum Ministerstva obrany (dále jen SOC 

MO) k případné aktivaci Terminálu 4 [13]. 

Hygienická stanice hlavního města Prahy 

Jak už bylo zmíněno vyjede výjezdová skupina HS HMP na pokyn MZ na místo 

mimořádné události. Svou činnost v ohnisku nákazy zahajuje do 90 minut od přijetí 

informace o výskytu podezření na VNN. V průběhu epidemiologického šetření podává 

zjištěné informace MZ. Epidemiolog HS HMP navazuje komunikaci se Státní leteckou 

správou Letiště Václava Havla Praha (dále jen SLS) a s velitelem letadla. Budou získány 

informace o zdravotním stavu nemocného a charakteru nemoci. Na základě svého šetření 

vyhlásí epidemiolog v souvislosti s MZP (2005) jednotlivá opatření pro osoby na palubě 

letadla. Epidemiolog stanoví organizaci opouštění letadla osobami na palubě letadla. Může 

požádat podle zákona o IZS o společné řešení mimořádné události, nebo doporučit 

ministerstvu zdravotnictví, aby požádalo dle stejného paragrafu HZS ČR o společné řešení 

mimořádné události [13]. 

Státní veterinární správa 

Činnost tohoto subjektu je řízena dle přílohy 1 této směrnice. Jedná se o nahlášení 

mimořádné události, vyvolané výskytem VNN člověka nebo nákazy zvířat, která 

je považována za nebezpečnou, na palubě letadla, kde jsou současně přítomna zvířata 

v zájmovém chovu [13]. 
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5 Současná organizační připravenost a technická vybavenost 

krajů při zásahu na VNN 

Jako podklad ke zpracování této kapitoly bakalářské práce, byla oslovena krajská 

pracoviště krizové připravenosti ZZS v ČR. Informace o vybavenosti a postupy jsou vždy 

majetkem ZZS daného kraje, a tak byly informace získány jen od některých krajů. 

5.1 Organizační připravenost 

S tématem organizační připravenosti souvisí fakt, že každý kraj k této problematice 

zaujímá jiný postoj. Z následujícího šetření vyplývá, že jsou poskytovatelé zdravotnických 

záchranných služeb kraje, kteří k této problematice nejsou technicky ani organizačně 

připraveni. Argument těchto poskytovatelů zdravotnických záchranných služeb je takový, 

že pacient podezřelý na VNN není v přímém ohrožení života, a tudíž nejsou povinni 

poskytnout přednemocniční neodkladnou péči (viz kapitola 1.1. Přednemocniční neodkladná 

péče). Situaci pak řeší kraj tím, že má nasmlouvané externí partnery pro řešení tohoto typu 

MU (např. hl. m. Praha – Ambulance Meditrans s.r.o.). Tato firma pak zajistí převoz pacienta 

s podezřením na VNN do zdravotnického zařízení poskytovatele akutní lůžkové péče. 

Hlavní rozpor tedy vzniká v souvislosti s těmito pojmy, přednemocniční neodkladná péče 

a ohrožení života.  

Aktuální stav k této problematice je tedy zcela nejednotný a každý kraj se k tomu staví 

odlišně. Jedná se v zásadě o následující příklady obecného postoje poskytovatelů 

zdravotnické záchranné služby kraje, které v této problematice vůči aktuální legislativě 

zaujímají. 

5.1.1 Povinnost vyplývající z aktuální legislativy 

Většina krajů se obrací na zákon o ZZS, který uvádí jako jednu z povinností 

výjezdových skupin, poskytnutí přednemocniční neodkladné péče osobám, se závažným 

postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Poskytovatelé zdravotnické záchranné 

služby, kteří zajišťují vysoký stupeň ochrany OOP pro své zaměstnance, v reakci na tento 

typ MU, si jsou vědomi míry rizika, které představuje souběh situací. Jedná se o situaci, kdy 

je pacient s podezřením na VNN po příjezdu standardní výjezdové skupiny diagnostikován 
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jako pacient s cestovní anamnézou (například dovolená na území, které je charakterizováno 

jako území s častým výskytem vysoce nakažlivých nákaz), s typickými symptomy pro VNN 

(horečka a podobně), a který je především v ohrožení života (například bezvědomí, 

selhávání životních funkcí a podobně). Avšak pro poskytnutí takové PNP, musí být 

zdravotničtí pracovníci dostatečně vybaveni OOPP a proškoleni. Poskytovatelé 

zdravotnické záchranné služby tak zřizují speciální výjezdové skupiny, aby zajistili 

bezpečnou činnost pro své zdravotnické pracovníky a jistotu, že bude poskytnuta PNP 

každému pacientovi při takovém typu MU.  

„Při zásahu na VNN a využití jen klasické výjezdové skupiny, můžeme narazit na 

řadu problémů. Nelze vybavit všechny výjezdové skupiny v kraji dostatečným technickým 

vybavením pro řešení takového typu MU. V druhé řadě nelze ani kvalitně vyškolit a připravit 

všechny výjezdové zaměstnance zdravotnické záchranné služby (u ZZS Pk např. 500 osob). 

Vybavení OOPP musí být na míru, neexistuje v tomto případě žádná univerzálnost“. 

(MARTIN BREJCHA, ZZS Pk; osobní sdělení) 

V ČR disponují speciálními výjezdovými skupinami tyto kraje: Moravskoslezský, 

Jihočeský, Jihomoravský, Královehradecký, Liberecký, Plzeňský, kraj Vysočina. 

5.1.2 Povinnosti nevyplývající z aktuální legislativy 

Argument těchto poskytovatelů zdravotnických záchranných služeb spočívá v tom, 

že pacient, u kterého je vysloveno podezření na VNN, není ještě v ohrožení života. V této 

situaci pak poskytovatel zdravotnických záchranných služeb není ze zákona povinen 

poskytnout PNP (viz kapitola 1.1. Přednemocniční neodkladná péče). V těchto krajích, které 

zastávají právě výše zmíněný názor, jsou pro řešení transportu tohoto pacienta nasmlouvané 

firmy (Karlovarský kraj, Středočeský kraj nebo hl. m. Praha – Ambulance Meditrans s.r.o.).  

Z průzkumu také vyplývá fakt, že tito poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

jsou i přes výše zmíněný argument vybaveni minimálním vybavením OOPP, pro řešení 

tohoto typu MU. Je zde tedy riziko, které si připouští i tento poskytovatel zdravotnické 

záchranné služby. A sice, že pacient s podezřením na VNN, může být v ohrožení života. Je-

li však toto vybavení OOPP dostačující, a jaký stupeň ochrany pro zdravotnické pracovníky 

představuje, je vyhodnoceno v další části této práce. 
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Vzhledem k četnosti závažných infekčních nemocí v ČR, které jsou charakteristické 

specifickým průběhem a pro život velice ohrožujícími symptomy (viz kapitola 2.3.), nelze 

vyloučit fakt, že pacientovi s podezřením na VNN nebudou například selhávat některé 

životní funkce nebo po příjezdu výjezdové skupiny bude v bezvědomí a podobně. V tomto 

případě však nasmlouvaná firma nemůže poskytnout PNP. Poskytne-li ji standardní 

výjezdová skupina není z hlediska jejich aktuálního vybavení úplně jisté (možnost 

odmítnout poskytnutí PNP, viz kapitola 1.1. Přednemocniční neodkladná péče). 

„Celá situace by byla řešena pomoci smluvních externích partnerů, kteří disponují 

potřebnými prostředky a dále dle instrukcí pracovníků OOVZ“. (JAKUB VACHEK, ZZS 

SČK; osobní sdělení) 

5.2 Průzkum aktuálního stavu 

Pro zpracování této kapitoly bakalářské práce, byla oslovena krajská pracoviště 

krizové připravenosti ZZS v ČR. Informace o vybavenosti a postupy jsou vždy majetkem 

ZZS daného kraje, a tak byly informace získány jen od některých krajů. Z celkového počtu 

čtrnácti dotazovaných krajů byly získány základní informace jen od osmi. Byly položeny 

tyto otázky: 

1. Obecný postoj ZZS daného kraje k zásahu na VNN 

2. Technická vybavenost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby 

při zásahu na VNN 

3. Organizační připravenost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby 

při zásahu na VNN; nároky na infekční příplatek 

4. Disponuje-li kraj speciální výjezdovou skupinou, jaké jsou důvody jejího 

vzniku, technické vybavení, mezikrajská spolupráce 

ZZS Jihomoravského kraje 

Pro řešení specifikovaného typu MU zřizuje ZZS JMK Biohazard Team, šest měsíců 

před vypuknutím epidemie eboly. Pro činnost BHT ZZS JMK je zpracována směrnice JMK. 

Informace o vybavenosti a postupy jsou majetkem ZZS JMK. Roční plán taktických cvičení 

je přizpůsoben aktuální situaci. Cvičení či výcviky jsou prováděny minimálně ve spolupráci 

s HZS. Svolání biohazard týmu je garantováno do 60 minut. Možné využít mezikrajské 
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spolupráce v případě MU nebo KS velkého rozsahu (MUDr. Kubalová Jana, ZZS JMK; 

osobní sdělení). 

Vybavení BHT ZZS JMK: OOPP – kombinéza, holínky, rukavice, filtračně-ventilační 

jednotka, obličejová maska, transportní izolační prostředek EBV 30/40, speciální sanita 

s HEPA filtry 

ZZS Jihočeského kraje 

Pro řešení specifikovaného typu MU zřizuje ZZS JČK Biohazard team. Tento BHT 

má 10 členů (5 x zdravotnický záchranář, 5 x řidič – záchranář), kteří absolvují interní 

školení, odborné semináře, workshopy s tématikou VNN, spolupráce s SÚJCHBO 

v Kamenné u Příbrami. Pro činnost BHT ZZS JČK je zpracována směrnice JČK. Členové 

standardních výjezdových skupin jsou seznamováni s obsahem balíčku proti biologickým 

rizikům (oblékání), postupy při podezření na výskyt pacienta s VNN, STČ05/IZS (Mgr. Petr 

Svoboda, DiS, ZZS JČK; osobní sdělení). 

Vybavení výjezdové skupiny ZZS JČK: ochranný oblek Tychem F, ochranné brýle, ochranný 

obličejový štít, respirační rouška a rukavice. 

Vybavení Biohazard Teamu ZZS JČK: ochranný oblek Microgard 2500+, polomaska FFP3 

s výdechovým ventilem, obličejová maska, filtračně-ventilační jednotka Jupiter, ochranné 

brýle, ochranná gumová obuv a 3 páry ochranných rukavic, speciální sanitní vozidlo (viz 

Tab. B.I). 

ZZS Královéhradeckého kraje 

Dle vyjádření ZZS KHK musí každá ZZS kraje zajistit a být schopná se o pacienta 

s podezřením na VNN postarat. Některé kraje situaci řeší jinou cestou, mají nasmlouvané 

jiné subjekty, kteří tuto službu zajišťují (Praha – má smlouvu s Meditransem). ZZS KHK 

z rozpočtu pro krizovou připravenost dle metodiky MZ ČR financuje materiální vybavení, 

výcvik a cvičení BHT. Záleží na každé ZZS jak tyto peníze využije či nevyužije. BHT ZZS 

KHK plní běžnou činnost v rámci PNP, v případě potřeby je schopná 24 hod/denně ihned 

zasáhnout (Bc. Kouba Karel, DiS, ZZS KHK; osobní sdělení). 

Vybavení výjezdové skupiny ZZS KHK: Ochranný oblek, ochranné brýle, ochranný štít, 

návleky na boty, nitrilonové rukavice, filtrační polomaska FFP3, lepící páska stříbrná (viz 

Obr. A.3). 
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Vybavení BHT ZZS KHK: Kombinéza Microchem 3000, obličejová maska, rukavice 

nitrilonové, kukla, holínky (viz Obr. A.4). 

ZZS Karlovarského kraje 

Vzhledem k poloze kraje (sousedství s Německem), je tato problematika aktuální. 

S velkým přílivem imigrantů z různých zemí, kde není taková zdravotní péče, je riziko VNN 

pravděpodobné. ZZS KVK nedisponuje speciální výjezdovou skupinou, má uzavřenou 

smlouvu s Ambulance Meditrans s.r.o. Každé sanitní vozidlo je vybaveno ochranným 

oblekem pro každého člena posádky (Mgr. Jana Lukešová, ZZS KVK; osobní sdělení). 

ZZS Olomouckého kraje 

V případě podezření na VNN by ZZS Olomouckého kraje výjezd realizovala 

v souladu s požadavky orgánu ochrany veřejného zdraví. ZZS OK má zpracovanou Kartu 

činností při podezření na VNN, která vznikla ve spolupráci s KHS OK. ZZS OK nedisponuje 

specializovanou výjezdovou skupinou pro zásah u VNN. ZZS OK je vybavena v souladu 

s požadavky na OOPP, které byly konzultovány s KHS a s ohledem na hrozící nákazy jsou 

dle vyjádření vedení ZZS OK dostatečné. V případě nutnosti užití dýchací techniky tento 

zásah již nespadá do gesce ZZS a byl by realizován jiným způsobem. Podrobnější informace 

o vybavení se nepodařilo získat (PhDr. Petr Matouch, ZZS OK; osobní sdělení).  

ZZS Plzeňský kraj 

ZZS PK mají od roku 2011 zřízen Bio Hazard Team. Dle názoru ZZS PK není možné 

kvalitně vyškolit a připravit všechny výjezdové zaměstnance záchranky (cca 500 osob). 

Vybavení OOPP musí být na míru, v tomto směru žádná univerzálnost být nesmí. BHT ZZS 

PK nedrží žádnou pohotovost a nepobírá žádné speciální příplatky. Členům týmu 

je proplácen teoretický a praktický výcvik (Martin Brejcha, ZZS PK; osobní sdělení). 

Vybavení výjezdové skupiny ZZS PK: 2ks ochranných oděvů, 2 ks ochranných brýlí, 2 ks 

polomasky FFP3, 4ks návleků na obuv, 2 ks empíru, stříbrná páska 10 m. Ve vozech s tři 

člennou posádkou jsou vydány balíčky pro 3 osoby (viz Obr. A.1). 

ZZS Středočeského kraje 

ZZS Středočeského kraje nedisponuje specializovanými silami a prostředky k řešení 

transportu pacienta VNN. Tato situace by byla řešena za pomoci smluvních externích 
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partnerů, kteří těmito prostředky disponují a dále instrukcí pracovníků OOVZ. Výjezdové 

skupiny ZZS SČK jsou vybaveny a proškoleny v použití speciálních OOPP dle požadavků 

Směrnice MZP (2005) pro jednotný postup při vzniku MU s výskytem VNN (Ing. Jakub 

Vachek, ZZS SCK; osobní sdělení). 

ZZS Moravskoslezského kraje 

Nelze dostatečně vybavit a proškolit všech 63 výjezdových skupin v kraji 

na problematiku VNN (cca 700 zaměstnanců). Problematika VNN je poměrně nová, 4 roky 

stará. ZZS MSK disponuje Týmem pro specializované činnosti (Mgr. Petr Jaššo, MBA, ZZS 

MSK; osobní sdělení). Této speciální výjezdové skupině je věnována kapitola 6.1.  

5.3 Posouzení OOPP standardních výjezdových skupin 

Dle získaných informací je standardní výjezdová skupina vybavena speciálními 

OOPP. Tyto speciální OOPP jsou na vozidle vždy pro každého člena VS v podobě 

infekčního balíčku a budou použity v případě zásahu u pacienta s jakýmkoliv typem 

infekčního onemocnění, včetně zásahu na VNN.  

Stupeň ochrany výše zmíněných OOPP úzce souvisí s možnostmi činností 

zdravotnických záchranářů při schopnosti zapojení se do reakce na podezření či výskyt 

VNN. Následující část bakalářské práce je věnována zhodnocení tohoto technického 

vybavení poskytovatele zdravotnické záchranné služby kraje. 

Činnost zdravotnického pracovníka ve stupni ochrany dle Směrnice MZP (2005) (viz Tab. 

B.II): 

Činnosti zdravotnického pracovníka ve stupni ochrany C 

V případě známé infekce umožňuje přímý kontakt s nemocným, vyšetřování, 

dekontaminace, transport. 

Činnosti zdravotnického pracovníka ve stupni ochrany B 

V případě neznámé nebo vysoce virulentní nákazy umožňuje přímý kontakt 

s nemocným, první neodkladnou pomoc, asistence při nasazování OOPP, odběr 

biologického materiálu, třídění, transport, dekontaminace.  
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V tomto infekčním balíčku rozlišujeme zejména: 

1. Ochrana těla 

2. Ochrana dýchacích cest 

3. Ochrana očí 

Ochrana těla – ochranný oblek 

Příloha 3 Směrnice MZP (2005) požaduje pro ochranu těla zdravotnického pracovníka 

při stupni ochrany B, protichemický ochranný oblek proti kapalným chemikáliím tř. 3 nebo 

4. Norma, která specifikuje požadavky na provedení ochranného obleku EN 14126 a EN 

14605 + A1. Dle průzkumu v rámci krajů v ČR, disponují poskytovatelé zdravotnických 

záchranných služeb kraje především těmito třemi typy výrobku. 

Tabulka IV.: Ochranné oděvy a splňující standardy dle přílohy 3 Směrnice MZP (2005) 

Ochranný oděv Příklad kraje 
Vybavení 

členové 

Stupeň ochrany C 

EN 14126 

Stupeň ochrany B 

EN 14605 + A1 

Tychem F Jihočeský kraj 
VS2) + 

SVS1) 
ANO ANO 

Microgard 

2500+ 
Plzeňský kraj SVS ANO NE 

Microchem 

3000 

Královéhradecký 

kraj 
VS + SVS ANO NE 

Legenda 

1) Speciální výjezdová skupina (tato zkratka slouží jen pro účely této 

bakalářské práce, není oficiální) 

2) Výjezdová skupina 

 

Zmíněné ochranné obleky jsou jednorázové protichemické obleky. Z porovnání 

vybraných protichemických ochranných obleků vyplývá, že nejlepší ochranu představuje 

ochranný oblek Tychem F. 
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Ochrana očí a dýchacích cest 

Většina poskytovatelů zdravotnické záchranné služby rozlišuje v infekčním balíčku 

se speciálními OOPP ochranu očí a ochranu dýchacích cest. Výjezdová skupina tak má 

k dispozici ochranné brýle, popřípadě ochranný štít (viz. Obr. A.3). Zvlášť pak disponuje 

filtrační polomaskou, nejčastěji typu FFP3 (typy a rozdělení filtrů viz Tab. B.V., B.VI., 

B.VII., B.VIII., B.IX). Následující tabulka uvádí přehled OOPP pro ochranu očí a dýchacích 

cest. 

Tabulka V.: Systém ochrany očí a dýchacích cest 

OOPP 
Splňující 

standard 

Vybavení 

členové 
Příklad kraje Splňující stupeň ochrany 

Ochranné 

brýle 
ČSN EN 166 VS Plzeňský Stupeň ochrany D 

Ochranný štít ČSN EN 166 VS Jihočeský kraj Stupeň ochrany D 

Filtrační 

polomaska 

FFP3 

EN 149; EN 140 VS 
Královéhradecký 

kraj 
Stupeň ochrany D 

Obličejová 

maska 
EN 136 SVS 

Jihomoravský 

kraj 

Stupeň ochrany C 

Stupeň ochrany B 

 

Z výše uvedeného technického hodnocení infekčního balíčku OOPP, kterým 

disponuje většina standardních výjezdových skupin v ČR, lze konstatovat fakt, 

že zdravotnický záchranář vybavený OOPP ve stupni ochrany C, nemůže poskytnout PNP 

pacientovi s výskytem VNN. Dle Přílohy 3 Směrnice MZP (2005), je tato činnost možná jen 

ve stupni ochrany B.  
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5.3.1 BSL 3 – Stupeň ochrany B 

Ochrana dýchacích orgánů 

Tento stupeň ochrany představuje pro ochranu dýchacích orgánů jen obličejová 

maska s filtračně-ventilační jednotkou o minimálním výkonu 100 l/min, filtr třídy P3 (viz 

Tab. B.III). Z výrobků, které jsou aktuálně na trhu a disponují požadovanými technickými 

parametry můžeme zmínit například Dräger X – plore 8000 nebo Scott Proflow SC s kuklou 

od firmy EGO Zlín (viz kapitola 6.1.). 

Ochrana těla – ochranný oblek  

Pro ochranu těla představuje stupeň ochrany B ochranný oblek Tychem F nebo 

Tychem C (viz kapitola 6.1.). 

6 Speciální výjezdová skupina 

Jak už bylo zmíněno v této práci, některé kraje zajišťují na svém území speciální 

výjezdovou skupinu, pro schopnost reakce na VNN. Legislativní podmínky, které umožňují 

zřízení této speciální výjezdové skupiny jsou uvedeny v následující kapitole. 

V další části jsou uvedeny podmínky pro vznik BHT ZZS JMK, které byly získány od Jany 

Kubalové ze ZZS JMK: 

1. Usnesení vlády ČR o Národním akčním plánu ČR pro případ vzniku události 

podléhající MZP 2005 

2. Usnesení vlády o Směrnici pro jednotný postup v souvislosti s výskytem VNN 

ve zdravotnickém zařízení a na palubě letadla (2013) 

3. Zákon o ZZS – poskytování zdravotnické záchranné služby a plnění úkolů v rámci 

IZS 

4. Zákon o ochraně veřejného zdraví – podmínky ochrany zdraví při práci – vybavení 

5. OOVZ stanovuje pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby úkol, zajistit 

transport pacienta s podezřením na VNN – nikdo jiný tento úkol neudělá 

Tyto speciální výjezdové skupiny se zpravidla nazývají Bio Hazard Team, ale nemusí tomu 

tak být. Vesměs jsou využívány na zásah v oblasti CBRN (chemické, biologické, 
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radiologické a jaderné látky), nebo zásah na speciální typy činností, dle souboru typových 

činností. Struktury těchto výjezdových skupin se kraj od kraje liší v počtu proškolených 

členů nebo v systému držení pohotovosti a záleží na každém kraji, jaký systém si zvolí. 

Speciální výjezdovou skupinou, která je schopna reakce na VNN disponují v ČR tyto kraje: 

MSK, JCK, JMK, PK, KHK, LK, KV. Následující část je věnována Týmu pro speciální 

činnosti v Moravskoslezském kraj, který sídlí v Ostravě. 

6.1 Tým pro specializované činnosti v Ostravě 

Tento tým vznikl v Moravskoslezském kraji jako odpověď na řešení problematiky 

VNN. Tato speciální výjezdová skupina slouží pro zásah na specializované činnosti dle 

souboru typových činností. Kromě řešení souboru typových činností, je tato jednotka 

předurčena k zásahu na MU v souvislosti s VNN. 

Všechny informace a fotografie, které budou uvedeny v následující části práce, byly 

získány osobní návštěvou výjezdové základny ZZS MSK Ostrava – Jih a konzultací s panem 

Mgr. Petrem Jaššou, MBA. 

Tým pro specializované činnosti má celkem 34 osob a jsou rozděleny do dvou týmů, 

tým A, který má 21 osob a tým B. V následující části bude popsán systém této speciální 

výjezdové skupiny. 

6.1.1 Prvozáchytný vůz 

V systému reakce na MU v souvislosti s VNN se na území Moravskoslezského kraje 

využívá Tým pro specializované typy činností. Využívá se prvozáchytný vůz a druhý vůz, 

specializovaný pro transport pacienta s podezřením na VNN. Tyto posádky sídlí na základně 

Ostrava – Jih. V případě podezření na VNN (pacient nahlásí horečky, cestovní anamnézu), 

je na dané místo v kraji (Karviná, Bruntál, Nový Jičín…) vyslán prvozáchytný vůz 

z Ostravy, popřípadě je už kontaktována a připravena posádka druhého vozu. 

V prvozáchytném voze je dvoučlenná posádka a oba zdravotničtí pracovníci jsou členové A 

týmu.  

Prvozáchytný vůz slouží 24 hodin denně v běžném režimu RZP. Tato posádka 

se vybaví OOPP dle typu nahlášené události (málo suspektní a vysoce suspektní případ), 
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ale v zásadě zasahuje na první záchyt v nejvyšší možné ochraně. Posádka se tedy vybaví 

osobními ochrannými pracovními prostředky (viz Příloha D) a provede prvotní vyšetření 

pacienta a jeho zajištění. K tomuto vyšetření a zajištění pacienta slouží vybavení, které se 

nachází na tomto prvozáchytném voze (viz Příloha D). Jestliže při vyšetření potvrdí 

zdravotnický záchranář podezření na VNN, je spuštěn operační plán na VNN a zároveň 

vyslán druhý vůz s transportním izolačním prostředkem (viz Obr. C.1). 

Druhý vůz je speciální sanitní vozidlo, specializované pro transport pacienta 

s podezřením na VNN (viz Příloha C). Zmíněné sanitní vozidlo a jeho posádka slouží 

pohotovost 24 hodin denně doma, to znamená, že v případě poplachu mají povinnost do 30 

minut být na výjezdové základně (Mgr. Petr Jaššo, MBA, ZZS MSK; osobní sdělení). 

6.1.2 Speciální sanitní vozidlo 

Od srpna roku 2016 disponuje Moravskoslezský kraj pro speciální transporty 

pacientů speciálním sanitním vozidlem Mercedes – Benz Sprinter 319 CDI FG. Speciální 

sanitní vůz je určen pro zásah u pacientů s vysoce nakažlivými nákazami, nebo u 

nemocných, se selháním životních funkcí. Mimo jiné je zcela oddělena kabina řidiče 

a ambulantní prostor, tedy nástavba vozidla (viz Obr. C.8 a Obr. C.9). Vzhledem k tomu, je 

v ambulantní části vozidla interkom, který slouží k dorozumívání s posádkou v ambulantní 

části vozidla a v kabině řidiče (viz Obr. C.6 a Obr. C.7). Vozidlo je dále vybaveno 

technologii pro filtro-ventilaci kontaminovaného vzduchu (viz. Obr. C.2 a Obr. C.3). 

V ambulantní části vozidla je trvale vytvářen aktivní podtlak, tím je výrazně sníženo riziko 

kontaminace vnějšího prostředí. Veškeré otvory od elektroinstalací, měničů napětí 

a ventilací jsou vybaveny kryty, pro zamezení kontaminace (viz Obr. C.4 a Obr. C.5). Sanitní 

vozidlo je mimo jiné vybaveno dostatkem elektroinstalace a měničů napětí pro realizaci 

bezpečného transportu pacienta se selháním životních funkcí. Vzhledem k vyhlášce č. 

296/2012 o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, 

poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné 

péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, byl vytvořen 

v zadní části sanitního vozidla plynotěsný prostor, který slouží k uchycení přístrojů 

z ambulantní části vozidla a zamezení jejich kontaminace a znehodnocení (viz. Obr. C.10). 
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Je nutno zmínit, že sanitní vozidlo, kterým disponuje Tým pro specializované činnosti 

v Ostravě, je svým technickým vybavením a specializací jediné vozidlo svého druhu v ČR 

6.1.3 Dekontaminace na místě zásahu 

V případě MU v souvislosti s výskytem VNN rozlišujeme dva typy dekontaminace, 

ohniskovou a finální. Ohniskovou dekontaminaci provádí v tomto případě HZS kraje. Touto 

dekontaminací je myšlena dekontaminace zdravotnického záchranáře, místa zásahu, 

transportního izolačního vaku. Co se týká finální dekontaminace, tak tu provádí Zdravotní 

ústav. Tento zdravotní ústav disponuje vlastní výjezdovou skupinou. Po převozu pacienta 

do NB KIN, je odebrán biologický materiál a na základě výsledků testů jsou vydány opatření 

pro finální dekontaminaci. To znamená, že bude specifikováno, co se musí zničit, jakým 

způsobem dekontaminováno, specifikace dekontaminačního činidla, koncentrace, expozice. 

Tuto finální dekontaminaci zajišťuje Státní zdravotní ústav. 

6.1.4 Školení 

V Moravskoslezském kraji se rozlišuje systém školení týmu A a týmu B. Členové 

týmu A (to je 21 osob) musí absolvovat jedenkrát za měsíc 6 hodin teoretické a praktické 

přípravy. Členové týmu B musí absolvovat dvakrát za rok 8 hodin teoretické a praktické 

přípravy. Velkou část tvoří výcviky jako například taktická cvičení se složkami IZS, cvičení 

s Krajskou hygienickou stanicí, Zdravotním ústavem. Mezi tato školení jsou také zařazena 

spolupráce s CBO v Těchoníně nebo cvičení s poskytovateli zdravotnických záchranných 

služeb jiného kraje, v tomto případě například jihomoravského kraje.  

Co se týká školení standardních výjezdových skupin v MSK. Ročně tito zaměstnanci 

absolvují 16 hodin povinného školení (interní nemoci, léčiva, dokumentace…). Součástí 

těchto školení je jednou za rok základní shrnutí infekční problematiky, jehož část tvoří také 

téma VNN. MSK disponuje asi 63 výjezdovými skupinami v kraji. V každém vozidle 

se nachází vyšší stupeň ochrany. Tito zaměstnanci jsou proškoleni se způsobem oblékání 

těchto speciálních OOPP. Nejsou však proškoleni v zacházení s transportním izolačním 

prostředkem. 
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6.1.5 OOPP – Ochrana dýchacích cest 

Pro ochranu dýchacích cest mají tito zdravotničtí záchranáři k dispozici široké 

spektrum vybavení. Hlavním důvodem je rozdělení vybavení dle závažnosti případu 

(suspektní a vysoce suspektní nákaza). 

Dräger X-plore 8000 

Tato filtračně-ventilační jednotka představuje pro zdravotnické pracovníky nejvyšší 

stupeň ochrany. Tým pro specializované typy činností v Ostravě disponuje těmito OOPP 

na prvozáchytném voze. Součástí je kukla se zorníkem a hadicí Dräger X-plore® 8000 (viz 

Obr. 1: Dräger X – plore 8000, komplet z prvozáchytného vozu). 

Další typ filtračně-ventilační jednotky, kterou mají zdravotničtí záchranáři 

k dispozici, je Scott Proflow SC společně s kuklou od firmy EGO Zlín (viz Obr. 2: Scott 

Proflow SC). Další typ ochrany pak představuje obličejová maska Dräger X-plore 5500 

s bočními filtry typu P3 R (viz Obr. D.11). Tyto filtry mají nízkou hmotnost a jsou malé, což 

představuje důležitý komfort pro uživatele. 

Filtr třídy P3 

P3 (viz Obr. D.1) je třída filtru proti pevným a kapalným aerosolům (prach, vlákna, 

bakterie, viry, radioaktivní částice). Rozdělení filtrů viz. Tab. B.V, B.VI, B.VII. Hmotnost 

90 g (ZZS MSK Cleanair P3). 

Výhody: nízká hmotnost, velikost 

Nevýhody: nelze využít při dekontaminaci 

Filtr třídy A2B2 – P3 

Kombinovaný filtr (viz Obr. D.1) určený proti organickým plynům a parám s bodem 

varu vyšším než 65 °C, anorganickým plynům a parám (fluór, chlór, kyanovodík atd.), 

pevným částicím (bakterie, viry, radioaktivní částice). Hmotnost 425 g (ZZS MSK Cleanair 

A2B2 – P3). 

Výhody: kombinovaný filtr pro široké využití při zásahu (ohnisko nákazy, dekontaminace) 

Nevýhody: vysoká hmotnost, velikost 
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Obr. 4: Dräger X – plore 8000, komplet z prvozáchytného vozu 

 

Obr. 5: Scott Proflow SC a kukla od firmy EGO Zlín 
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6.1.6 OOPP – Ochrana těla 

K dispozici jsou dva typy ochranných obleků. Oba dva typy jsou na stejném stupni 

ochrany. Ochranu těla dále doplňují rukavice, obuv a stříbrná páska na přelepení spojů 

a zamezení kontaminace. 

Dräger Protec plus TC 

Protichemický oblek třídy 3,4,5 a 6. Kombinéza je typu Tychem C, poskytuje 

ochranu proti jemným prachům, práškům, anorganickým kyselinám, bakteriím a virům. 

Testovány podle EN 1149 – 1 (viz Obr. D.2). 

Dupont Tychem F 

Protichemický oblek třídy 3,4,5 a 6. Kombinéza typu Tychem F (viz Obr. D.3). Ochrana 

totožná jako u kombinézy typu Tychem C. Tychem F se vyznačuje vyšší odolností proti 

mechanickému namáhání (viz Tab. B.VIII). 

6.2 Personální připravenost 

Z provedeného šetření vyplývá, že pro kvalitní odbornou přípravu zdravotnických 

pracovníky v dané problematice je zapotřebí zajistit pravidelná školení, která budou zmíněna 

v následující části práce. Tato školení lze financovat z rozpočtu pro krizovou připravenost 

(viz kapitola 1.4). 

Taktická cvičení 

Hlavním úkolem poskytovatele zdravotnických záchranných služeb by měl být dle 

Směrnice MZP (2005) transport pacienta, vyšetření a přednemocniční neodkladná péče. 

Vytvoření vlastní směrnice pro každý kraj a prověřování těchto postupů s ostatními složkami 

(KHS, PČR, SZÚ) v rámci taktických cvičeních. 

- pacient je převážen ze ZZ poskytovatele akutní lůžkové péče 

- pacient je převážen z ambulance zdravotnického zařízení (praktického lékaře) 

- pacient je převážen z domácího prostředí 

- pacient je převážen z letadla po přistání na letišti 
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Pravidelná teoretická a praktická příprava 

V programu speciálních výjezdových skupin by neměla kromě taktických cvičení 

chybět pravidelná teoretická a praktická příprava. Formou vyhrazených hodin na učebně, 

nebo ve vyhrazeném prostoru poskytovatele zdravotnických záchranných služeb.  

Spolupráce se specialisty v oboru biologické ochrany 

Jako specialisty v oboru biologické ochrany, můžeme označit již zmíněné Centrum 

biologické ochrany v Těchoníně. CBO disponuje možností biologické ochrany na úrovni 

BSL 4. V rámci odborné přípravy by zařazení kurzu s problematikou výskytu a sanace MU 

s bio-hazardní tématikou v CBO, nebo v jiném specializovaném centru, napomohlo členům 

speciální výjezdové skupiny, vyzkoušet si například práci v režimu individuální ochrany 

v prostředí BSL 4. Jako další možnost je například SÚJCHBO v Kamenné u Příbrami. 

Řízení sanitního vozu 

Některé kraje nedisponují speciálním sanitním voze, ve kterém je zcela oddělená 

kabina řidiče a ambulantní část vozidla. V tomto případě jsou pak řidiči sanitního vozidla 

nuceni použít při řízení speciální OOPP, jako je obličejová maska nebo ochranné brýle 

s respirátorem. Některé kraje, jako je například Plzeňský kraj, zajišťují pro své zaměstnance 

školení v řízení sanitního vozidla v OOPP. V tuto chvíli je však na místě zmínit fakt, že 

řízení v OOPP, může znamenat vysoké ohrožení pro silniční provoz a pro bezpečnost 

zdravotnických pracovníků samotných. 

Školení standardních výjezdových skupin v dané problematice 

Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, kteří disponují speciální výjezdovou 

skupinou, řeší především školení speciální výjezdové skupiny v oblasti VNN. Jelikož 

je velký počet školících hodin, které musí zdravotnický pracovník standardní výjezdové 

skupiny během roku splnit (ročně 16 hodin; ZZS MSK) a především velký počet 

zdravotnických pracovníků v každém kraji (63 výjezdových skupin; ZZS MSK), bylo by 

velice obtížné realizovat kvalitnější a hlubší proškolení těchto pracovníků v dané 

problematice. Zde tedy vzniká problém, kdy kraje nezajišťují speciální výjezdovou skupinu 

(například 20 zaměstnanců), která je dostatečně proškolena v dané problematice a disponuje 

také dostatečným vybavením. Disponují tedy jen standardní výjezdovou skupinou, která 

je proškolena v oblékání OOPP a minimálním školení v dané problematice. 
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Závěr 

Specifikace povinností ZZS pro zapojení do reakce na VNN 

Prvotním problémem, na který tato práce již ze začátku naráží, je aktuální legislativa. 

Právním dokumentem, z kterého vyplývají povinnosti pro poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby je zákon o ZZS, povinnost poskytnout přednemocniční neodkladnou péči 

(dále jen PNP) pacientovi, který je v ohrožení života. Dochází zde však k rozporu, mezi 

jednotlivými poskytovateli zdravotnické záchranné služby kraje. Z provedeného průzkumu 

nepovažuje většina poskytovatelů zdravotnické záchranné služby podezření na VNN jako 

ohrožení života. Toto tvrzení je logické, avšak je zde hledisko míry rizika. Dle aktuálního 

registru výskytu závažných infekčních nemocí v ČR a jejich mnohdy nebezpečným 

charakteristickým symptomům, zde vzniká poměrně velké riziko, že dojde k souběhu situaci 

a tedy, že se po příjezdu na místo zásahu členové výjezdové skupiny setkají s pacientem, 

který je v bezvědomí, v kolapsu a kterému selhávají životní funkce. Je zde předpoklad, 

že zdravotničtí pracovníci odmítnou poskytnout PNP pacientovi z důvodu nedostatečného 

vybavení OOPP (viz kapitola 1.1. Přednemocniční nedokladná péče a kapitola 5.3. 

Posouzení OOPP). 

Dle mého názoru by v této situaci měl být poskytovatel zdravotnické záchranné služby 

schopen zasáhnout. Z prováděného průzkumu je míra rizika ohrožení života pacienta 

hlavním důvodem k tomu, aby poskytovatel zdravotnické záchranné služby kraje zřídil 

speciální výjezdovou skupinu a byl tak schopen poskytnout PNP každému pacientovi 

s podezřením na VNN, ať je v jakémkoliv režimu. V tomto ohledu by měl poskytovatel 

zdravotnické záchranné služby udělat vše proto, aby zabezpečil bezpečnost pro své 

zaměstnance.  

I přesto jsou však v ČR kraje, které problematiku VNN řeší pomocí jiných firem. Tato 

firma zajistí převoz pacienta do zdravotnického zařízení poskytovatele akutní lůžkové péče. 

Nemohou však poskytnout PNP. Vzniká zde riziko, kdy pacient s podezřením na VNN může 

být v ohrožení života a kdy budou nuceni zasahovat členové standardní výjezdové skupiny. 

Vybavení OOPP těchto standardních výjezdových skupin však poskytnutí PNP pacientovi 

s VNN neumožňuje. Členové výjezdových skupin jsou vybaveni dle získaných informací 
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nejvýše stupněm ochrany C, což umožňuje zdravotnickým pracovníkům v případě známé 

infekce pouze vyšetření a transport pacienta (viz Tab. B.II). 

Aktuální zapojení ZZS do reakce na VNN 

Z provedeného šetření vyplývá, že sedm krajů disponuje speciální výjezdovou 

skupinou pro reakci na VNN a tři kraje řeší celou problematiku smlouvou s jinou organizací. 

Čtyři poskytovatelé zdravotnické záchranné služby kraje řeší tento typ MU pomocí 

standardních výjezdových skupin.  

V tomto případě nelze kvalitně proškolit a vybavit všechny členy standartních 

výjezdových skupin k reakci na VNN, z důvodu vysokého počtu těchto zaměstnanců v kraji 

(například ZZS MSK 700 osob, ZZS PK 500 zaměstnanců). Tito poskytovatelé zdravotnické 

záchranné služby kraje v průběhu roku neprovádí pravidelná taktická cvičení na tento typ 

MU. Chybí zde pravidelná praktická a teoretická příprava v dané problematice a spolupráce 

se specialisty v oboru biologické ochrany (návrh systému personální připravenosti je uveden 

v kapitole 6.2.) Poskytovatel zdravotnických záchranných služeb zde disponuje pouze 

klasickým sanitním vozem typu RZP, a tak nelze zajistit bezpečnou přepravu pacienta 

do cílového zařízení poskytovatele akutní lůžkové péče v oboru infekčního lékařství. 

Důsledkem těchto nedostatků je pak ohrožení nejen zdraví celého zdravotnického personálu, 

ale také širokého okolí. 

Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, kteří disponují speciální výjezdovou 

skupinou, jsou schopni postarat se o každého pacienta s VNN. Pro převoz pacienta jsou 

vybaveni speciálním sanitním vozem s vlastní filtračně-ventilační jednotkou. Členové 

pravidelně absolvují teoretickou a praktickou přípravu ve specifikované problematice, 

účastní se pravidelných taktických cvičení s KHS a se složkami IZS. Spolupracují 

se specialisty v dané problematice, například CBO Těchonín, nebo SÚJCHB v Kamenné 

u Příbrami. Tito poskytovatelé zdravotnické záchranné služby jsou schopni v souvislosti 

s VNN zajistit na svém území bezpečný a kvalitní zásah a zabezpečit tak ochranu zdraví 

svých zaměstnanců i všech pacientů. 
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Návrh na vylepšení aktuálního stavu 

Legislativa 

Legislativní úprava, která by jasně specifikovala pro poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby kraje povinnost zajistit schopnost reakce na podezření VNN a při jejím 

výskytu by výrazným způsobem pomohla k jednotnému přístupu krajů, a především 

k bezpečnému a kvalitnímu řešení. Je nutné, aby v konečném důsledku nevznikal v aktuální 

legislativě prostor pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby dostatečně nevybavit 

členy svých výjezdových skupin, z důvodu nepravděpodobného výskytu ohrožení života 

pacienta s podezřením na VNN. Již při vzniku podezření na VNN, by poskytovatel 

zdravotnické záchranné služby měl být schopen zasáhnout v nejvyšším možném stupni 

ochrany. 

Speciální výjezdová skupina 

Po výše zmíněné úpravě aktuální legislativy by byla většina krajů nucena dovybavit 

a proškolit své členy výjezdových skupin. To však není z hlediska velkého počtu 

zaměstnanců možné. Nejlepším řešením by bylo, a fungování mnoha krajů to dokazuje, 

zřídit speciální výjezdovou skupinu, která bude předurčena pro speciální typy činností, 

včetně zásahu na VNN. Dle mého názoru je nejlepším příkladem systém Týmu pro 

specializované typy činností v Ostravě. Tato speciální výjezdová skupina disponuje 

prvozáchytným vozem a speciálním sanitním vozidlem pro transport pacienta. Prvozáchytný 

vůz a jeho posádka zasahuje na speciální typy činností, v jehož rámci je i zásah na VNN. 

Podrobnosti v kapitole 6.1. Tým pro specializované typy činností  

Vybavení OOPP 

Vzhledem ke všem výše zmíněným skutečnostem, by měl mít každý zdravotnický 

pracovník možnost zasahovat v nejvyšším stupni ochrany. Tomuto vybavení odpovídá 

stupeň ochrany BSL – 3. Dle Směrnice MZP (2005) stupeň ochrany B. Podrobnosti 

o výrobcích jsou uvedeny v kapitole 5.3.1. BSL 3 – Stupeň ochrany B. 

V tomto ohledu je však nutné zmínit i otázku možnosti infekčního příplatku, na který 

by tito členové speciální výjezdové skupiny buď měli nebo neměli nárok. V rámci mého 

šetření tuto otázku zmínilo mnoho dotazovaných krajů. Zmíněná problematika však spadá 

do širších legislativních souvislostí, než je tato bakalářská práce schopna obsáhnout. 
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Příloha A – Technické vybavení 

 

 

Obr. A.1: Obsah. Infekčního balíčku výjezdových skupin ZZS Plzeňského kraje 

 

Obr. A.2: Ochranné obleky Bio Hazard Teamu ZZS JCK kraje. 
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Obr. A.3: Obsah infekčního balíčku výjezdových skupin ZZS Královéhradeckého kraje 

 

Obr. A.4: Obsah osobního vybavení Bio Hazard Teamu ZZS KHK kraje. 
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Příloha B – Tabulky 

Tabulka B.I.: Vybavení BHT ZZS JCK [26]. 
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Tabulka B.II: Příloha 3 Směrnice MZP (2005) [14]. 
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Tabulka B.III: Příloha 1 Směrnice MZP (2005) [14]. 
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Tabulka B.IV: Příloha 2 Směrnice MZP (2005) [14]. 
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Tabulka B.V: Značení filtrů [9]. 

Typy filtrů Účinný proti 

A proti organickým plynům a parám organických látek s bodem varu nad 

65 °C (cyklohexan, toluen, xylen, ...) 

AX proti organickým plynům a parám organických látek s bodem varu pod 

65 °C (aceton, diethylen, …) 

B proti anorganickým plynům a parám 

E proti oxidu siřičitému a ostatním kyselým plynům a parám 

K proti amoniaku a organickým rizikům 

 

Tabulka B.VI: Filtry proti pevným částicím [9]. 

Třídy filtrů Sorpční kapacita 

P1 proti pevným částicím (prachu) 

P2 proti aerosolům 

P3 proti pevným a kapalným aerosolům 

R filtr lze proti prachovým částicím používat opakovaně (viz návod 

k použití) 

D splňuje zkoušku na zanášení prachem (EN 141: 2000) 
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Tabulka B.VII: Průnik částic filtrem (EN 143:2000) [9]. 

Třída filtrů 

Maximální průnik zkušebního aerosolu (%) 

Chloridu sodného Parafinového oleje 

P1 20 20 

P2 6 6 

P3 0,05 0,05 

 

Tabulka B.VIII: Technická data obleku Dräger Tychem C a Tychem F [27]. 

Vlastnosti materiálu Tychem C Tychem F 

odolnost proti prasknutí 142 kPa 240 kPa 

odolnosti proti oděru 18,5 N 24 N 

 

Tabulka B.IX: Průnik filtračního materiálu ČSN EN 149:2001 + A1:2009 [9]. 

Typ / Třída 

Počáteční průnik zkušebního aerosolu 

Počáteční průnik 

zkušebního aerosolu NaCl 

95 l/min 

% max. 

Zkouška parafínovým 

olejem 

95 l/min 

% max. 

FFP1 20 20 

FFP2 6 6 

FFP3 1 1 
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Tabulka B.X.: Aktuální rozložení stanic LZS v ČR a jejich provozovatelů od 1. 1. 2017 

[30]. 

 

  

Provozovatel Rozložení stanic 

Delta DSA a. s. Hradec Králové Ústí nad Labem Liberec 

Helikopter Air Transport Jihlava Ostrava - 

Policie ČR Praha Brno - 

Armáda ČR Plzeň České Budějovice - 

Air Transport Europe SK Olomouc  - 
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Příloha C – Speciální sanitní vozidlo pro transport pacientů 

s VNN v MSK 

 

 

Obr. C.1: Transportní izolační prostředek 
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Obr. C.2: Filtroventilační jednotka 

 

Obr. C.3: Filtroventilační jednotka (detail) 
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 Obr. C.4: Krytí IP 66 měniče napětí 

 

Obr. C.5: Krytí stropního otvoru 
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Obr. C.6: Interkom pro komunikaci z ambulantní části do kabiny vozidla 

 

Obr. C.7: Komunikace mezi ambulantní části a kabinou řidiče, interkom v stropní části kabiny 
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Obr. C.8: Plynotěsně separovaná kabina od nástavby 

 

Obr. C.9: Plynotěsně separovaná kabina od nástavby 
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Obr. C.10: Komora pro ochranu přístrojů z ambulantní části před kontaminací 
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Příloha D – Technické vybavení Týmu pro specializované 

činnosti 

 

 

 

  

 

Obr. D.1: Filtr jednoduchý a kombinovaný. 
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Obr. D.2: Ochranný oděv Dräger Protec TC 

 

Obr. D.3: Ochranný oděv Dupont Tychem F 
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Obr. D.4: Vybavení prvozáchytného vozu pro náhradního záchranáře při VNN 

 

Obr. D.5: Vybavení prvozáchytného vozu pro náhradního záchranáře při VNN 



71 

 

 

 

Obr.  D.6: Vybavení prvozáchytného vozu pro zajištění pacienta 

 

Obr.  D.7: Vybavení prvozáchytného vozu pro zajištění pacienta s VNN 
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Obr. D.8: Checklist oblékání pro zdravotnického záchranáře 
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Obr. D.9: Checklist pro kontrolu biovaku 
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Obr. D.10: Komunikátor pro komunikaci mezi zdravotnickým pracovníkem u pacienta a 

s vnějším prosředím 
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Obr.  D.11: Celoobličejová maska Dräger X – plore 5500 s filtry P3 R 


