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Anotace  

Jureček, J. Propojení složek IZS s poskytovateli psychologické pomoci. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB-TUO, 2008. 

Klíčová slova: IZS, psychologická pomoc, psychosociální pomoc, psycholog, 

psychiatr, krize, krizová pomoc 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pomoci obětem nebo zúčastněným 

lidem při hromadných neštěstích, katastrofách, autonehodách, úmrtí blízkého a jiných 

neštěstích v životě člověka, které mohou do značné míry ohrozit jejich duševní zdraví, 

sociální seberealizaci nebo se může rozvinout některá posttraumatická porucha. Popisuje 

složky IZS a navrhuje možnosti spolupráce s poskytovateli psychologické pomoci nejen při 

samotném zásahu, ale i při následné krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé pomoci. 

This dissertation deals with the issue of helping casualties and/or involved people of 

mass accidents, disasters, car crashes, bereavements, and other disasters in life of a human 

being that can endanger to a great extent his/her sanity, social self-fulfilment, or at whom 

a post-traumatic disorder can be developed. It describes components of the Integrated 

Emergency System, and suggests the facilities for cooperation with providers of 

psychological aid not only at a single intervention but also for the short–term, medium–term 

and long–term aid. 
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1 Úvod 

Česká republika od 90. let nemá zrovna velkou tradici v poskytování psychosociální 

krizové pomoci. Dlouhou dobu se spoléhalo na funkci základních složek integrovaného 

záchranného systému a tyto složky svým způsobem fungovaly a stále fungují. Záleželo vždy 

na empatii velitele zásahu nebo jeho podřízených, jakým způsobem se postavili k obětem 

nebo zasaženým lidem při neštěstí. Vzhledem k tomu, že IZS plní primární úlohu v ochraně 

života a zdraví při mimořádné události, nemuselo být vždy patřičně postaráno o oběti 

a zasažené lidi po stránce psychosociální. Proto přicházejí na řadu psychosociální krizové 

týmy, které by měly tuto mezeru vyplnit. Vytvoření spolupráce mezi IZS a intervenčními 

týmy je běh na dlouhou trať. Složky IZS si musí uvědomit, že psychosociální pomoc je 

důležitou součástí zásahu a měly by se naučit využívat tyto služby poskytované daným 

týmem v regionu. Toto využití je ale podmíněno řadou aspektů. Především musí tyto týmy 

vejít ve známost jednotlivým složkám IZS, musí se vytvořit vztahy a v neposlední řadě 

důvěra ve schopnost týmu a že nebude spíš na obtíž než pro užitek. Tuto spolupráci je nutno 

navázat co nejdříve a to zvlášť proto, že v celé České republice vyjíždí k závažnějším 

zásahům zdravotnické záchranné služby pouze jediný psycholog, a to právě v našem regionu 

(Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje), který má i zároveň funkci 

jako mluvčí.  

Krizové týmy jsou zřizovány díky iniciativě většinou vedoucích jedinců různých 

krizových center, občanských sdružení, neziskových organizací apod. Výcvik krizových týmů 

provádí občanské sdružení Rafae sídlící v Praze, jehož jsem se také zúčastnil. Krizový tým 

mívá velice různorodé složení jako jsou psychologové, psychiatři, duchovní, krizoví 

interventi, členové Českého červeného kříže, členové charity, zdravotní záchranáři, policisté 

i hasiči, rovněž i dobrovolníci a laici. Každý z těchto lidí si musí ujasnit svou roli v týmu a to, 

kde by byl nejvíce prospěšný a užitečný. Je potřeba, aby si také uvědomil, ve kterém časovém 

rozmezí psychosociální pomoci se nejlépe uplatní a to buď v krátkodobé pomoci, střednědobé 

pomoci nebo dlouhodobé pomoci. 

Cíle práce:  

Ø Vytvoření náhledu do funkce základních složek IZS při zásahu. 

Ø Návrh spolupráce s krizovým týmem po stránce technické i interpersonální.  

Ø Stanovení základní problematiky psychosociální krizové pomoci. 
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Ø Shrnutí, jaké rizika hrozí postiženým při zanedbané nebo neposkytnuté pomoci. 

Ø Stanovení předpokladů pro práci v týmu u pomáhajících osob se všemi náležitostmi. 
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2 Integrovaný záchranný systém 

Naše společnost si v devadesátých letech dala za cíl zlepšovat veřejné služby 

poskytované obyvatelstvu, a proto v roce 2000 vznikl zákon, který tyto nejdůležitější veřejné 

služby spojuje. Vznikl nový pojem: Integrovaný záchranný systém (IZS).  

Integrovaný záchranný systém definuje zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému v platném znění. Jedná se o systém, nikoliv o organizaci nebo 

společnost. Základní složky IZS jsou čtyři: Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor 

České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany a zdravotnická záchranná služba. Tento systém má zajišťovat aktivní 

spolupráci a koordinovaný postup mezi základními složkami při zdolávání mimořádných 

událostí jako jsou havárie, přírodní a antropogenní katastrofy, autonehody a jiné závažnější 

neštěstí, při kterých by pouze jedna složka situaci nemohla efektivně a bezpečně zvládat. 

Primárním cílem těchto složek je ochrana života a zdraví obyvatelstva. Sekundárním cílem je 

ochrana majetku státu, terciálním ochrana majetku obyvatel a v pořadí posledním ochrana 

životního prostředí.  

Moravskoslezský kraj využívá Centrum tísňového volání (CTV) pod jednotným 

telefonním číslem 112 – toto telefonní číslo bylo převzato ze zahraničí a je mezinárodní – plní 

hlavně účel pro cizince na našem území, kteří nejsou obeznámeni s našimi národními důvěrně 

známými telefonními čísly 150, 155 a 158. V jiných krajích je volající na toto mezinárodní 

číslo rovnou přepojen na Hasičský záchranný sbor ČR. Centrum tísňového volání není 

rozšířeno do všech krajů, poněvadž má řadu odpůrců. Posouzení praktičnosti CTV není 

účelem této bakalářské práce.  

V rámci IZS se vyhlašují čtyři stupně poplachu1 s tím, že nejvyšší čtvrtý stupeň je 

označen jako zvláštní. Stupně poplachu se vyhlašují podle množství zasažených osob, 

objektů, dopravních prostředků anebo podle velikosti zasaženého území. 

Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou vyčleněné síly 

a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, 

orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení 

                                                

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

systému 
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civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným 

a likvidačním pracím2 [11]. Ostatní složky jsou smluvně zavázány k plnění svých povinností 

při vyžádání operačního a informačního střediska (OPIS). Pro účely této bakalářské práce 

budou popsány pouze ty ostatní složky, v jejichž programu je také poskytování 

psychosociální krizové pomoci. 

 

2.1 Základní složky IZS 

V této podkapitole budou popsány základní složky IZS. Záměrně jsou vynechány 

jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 

poněvadž jejich postupy jsou obdobné jako u Hasičského záchranného sboru ČR. Bude zde 

i nastíněno, jakým způsobem řeší tyto složky konflikt s panicky jednajícím člověkem, 

s člověkem nervózním či přespříliš aktivním, jehož aktivita vede ke ztížení zásahu, či 

člověkem agresivním slovně nebo fyzicky. Pro tuto potřebu označme souhrnně takto 

jednajícího člověka za „člověka problémového“.  

 

2.1.1 Policie České republiky 

Policie ČR je definována zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky 

v platném znění. Úkolem Policie ČR je chránit životy a zdraví obyvatelstva, udržování 

veřejného pořádku a působení v oblasti trestního práva a trestního řízení. Ze zákona nemají 

policisté danou časovou dojezdovou povinnost. Pravomoci policistů jsou velice široké. 

Vyjmenuji jen nejzajímavější z nich. Mohou požadovat vysvětlení od osob v rámci přestupků 

či trestných činů pro efektivnější odhalení pachatele, mohou požadovat prokázání totožnosti, 

mohou zajistit osobu, která svým chováním ohrožuje sebe a ostatní a to jak život(y), zdraví 

i majetek. Dále mohou policisté omezit pohyb agresivních osob, kontrolovat dopravní 

prostředky, zakázat vstup na určená místa, mají oprávnění ke vstupu do živnostenských 

provozoven, mohou otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, pokud se naskytne podezření, že 

je ohroženo zdraví nebo život osob či hrozí větší škoda na majetku anebo vznikne podezření, 

že se v bytě nachází mrtvola. 

                                                

2 Zákon o IZS č. 239/2000 Sb. 
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Řešení policistů konfliktu s problémovým člověkem: Policista má právo při 

neuposlechnutí jeho výzvy použít donucovací prostředky. Mezi tyto donucovací prostředky 

patří hmaty, chvaty, údery a kopy, dále použití obušku, pout kovových nebo plastových 

stahovacích pásků. V krajní nouzi je policista oprávněn použít i své osobní střelné zbraně 

v podobě varovných výstřelů a při trvání útoku může policista použít zbraň proti útočníkovi. 

 

2.1.2 Hasičský záchranný sbor České republiky 

HZS je definován zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České 

republiky a o změně některých zákonů v platném znění. Kromě hašení požárů a technické 

likvidaci havárií mají za úkol ochraňovat a zachraňovat obyvatelstvo, domácí, hospodářské 

i volně žijící (divoké) zvířata. Jejich dojezdová povinnost k události je do 20 min. Stejně jako 

policisté mají své hodnosti a jsou ve služebním poměru, tudíž jejich nesplnění povinnosti 

nebo rozkazu může vést k trestnímu řízení. Pravomoci hasičů: Mohou přikázat omezení 

pohybu osob do nebezpečných prostor, pokud by to ohrožovalo jejich zdraví či život. Dále 

mohou používat (příslušníci s odbornou způsobilostí) pro plnění úkolů výbušniny a výbušné 

předměty. Také mají právo požadovat informace od fyzických i právnických osob pro plnění 

základních úkolů, mohou nahlížet do potřebné dokumentace a vyžadovat součinnost. Otevřít 

byt nebo jiný uzavřený prostor mohou pouze s doprovodem nezúčastněné osoby, ovšem za 

předpokladu, že nehrozí riziko prodlení. 

Řešení hasičů konfliktu s problémovým člověkem: Hasiči jsou velice praktičtí a pro 

„neutralizování“ problémového člověka využijí početní převahy a to tak, že k němu přistoupí 

čtyři a každý z nich ho uchopí za jednu končetinu a odnášejí ho do bezpečné zóny, kde svým 

jednáním už nemůže znemožňovat jejich výkon práce. Mohou ho rovněž předat do rukou 

policistů. Někteří hasiči mají absolvován i psychologický kurz a mohou na méně problémové 

jedince působit domlouváním, přesvědčováním nebo vyjednáváním. 

 

2.1.3 Zdravotnická záchranná služba 

ZZS je definována vyhláškou č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě 

v platném znění. Příslušníci této složky nemají hodnosti a nejsou ve služebním poměru. 

Nesplnění jejich povinností tedy nevede k trestnímu řízení a podléhají pouze pod zákoník 

práce, tudíž jim hrozí maximálně propuštění. Jejich dojezdová povinnost k události je do 15 
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min. ZZS má různé druhy výjezdových týmů: Rychlá lékařská pomoc (RLP; lékař, střední 

zdravotnický pracovník a řidič-záchranář), rychlá zdravotnická pomoc (RZP; střední 

zdravotnický pracovník a řidič-záchranář), letecká záchranná služba (LZS; pilot vrtulníku, 

lékař, střední zdravotnický pracovník), lékařská služba první pomoci (LSPP; lékař a řidič–

záchranář, popř.lékař a řidič) a doprava raněných, nemocných a rodiček (DRNR; 1 nebo 2 

řidiči).  

Řešení zdravotních záchranářů konfliktu s problémovým člověkem: Zdravotní 

záchranáři mají tu nevýhodu, že nemají status veřejného činitele a tudíž napadení jejich osoby 

je v podstatě napadení civilní osoby. Člověku, který je v šoku, v panice nebo nějakým jiným 

způsobem „vyvádí“, mohou záchranáři poskytnout s jeho svolením 10 mg Apaurinu, 

Seduxenu nebo Diazepamu vpíchnutím do svalu. Účinek ovšem nemusí být vždy uklidňující 

u zvlášť rozrušených osob. 

 

2.2 Vybrané ostatní složky IZS 

V této podkapitole budou uvedeny pouze ty složky, v jejichž programu je také 

poskytování psychosociální krizové pomoci. V České republice v této oblasti působí tři 

organizace: Adra, Český červený kříž a Charita Česká republika.  

 

2.2.1 Adra 

Z internetových stránek organizace Adra v sekci Kdo jsme o sobě tato organizace 

tvrdí: 

„Jsme mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi.  

Pomáháme jak při mimořádných událostech (živelné pohromy, válečné konflikty apod.), tak 

při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.). 

Naším základním posláním je pomoci lidem v nouzi tak, aby byli schopni převzít kontrolu 

nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe využívat ty zdroje, které mají k dispozici. 

Usilujeme o zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel České republiky, rozvojových zemí 

a všech lidí, kteří naši pomoc potřebují. A to bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání nebo 

náboženského přesvědčení. 
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ADRA ČR se angažuje v Bangladéši, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Indii, 

Kambodži, Keni, Libanonu, Moldavsku, Pákistánu, Rusku, Srbsku, Srí Lance, Thajsku, 

Vietnamu, USA a Zambii. Za období své existence ADRA pomohla ve více než 35 zemích 

světa. 

V České republice vede vzdělávací programy Projekt není problém (určen 

pracovníkům neziskových organizací) a PRVák, jehož cílem je zvýšit informovanost dětí 

a mládeže o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce. ADRA spravuje rovněž 

několik dobrovolnických center, dva azylové domy, psychosociální intervenční tým 

a každoročně uděluje cenu Michala Velíška určenou těm, jež nezištně poskytují pomoc 

občanům nacházejícím se v přímém ohrožení.“ (zvýrazněno jj) [6] 

 

2.2.2 Český červený kříž 

Jakožto druhosledová složka IZS je tým ČČK připraven zasáhnout a pomáhat při 

řešení katastrof, hromadných neštěstí a nepředvídaných událostí. 

Plán jejich pomoci zahrnuje tyto činnosti: 

• poskytování první pomoci zraněným osobám ve spolupráci se zdravotnickou 

záchrannou službou 

• zdravotnická podpora složkám IZS na místě déletrvajícího zásahu 

• personální pomoc při pátracích akcích v rojnici, zdravotnická podpora zasahujícího 

personálu při těchto akcích 

• poskytování péče o nezraněné osoby na místě zásahu (pitný a stravovací režim, 

tepelný komfort, komunikace s postiženými a psychologická první pomoc) 

• doprovod nezraněných osob z místa události do evakuačních center či náhradního 

ubytování 

• v případě potřeby většího množství osob – personální výpomoc Humanitárním 

jednotkám ČČK  

(zvýrazněno jj) [7] 
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2.2.3 Charita Česká republika 

Z internetových stránek Charita Česká republika v sekci Kdo jsme o sobě tato 

humanitární organizace tvrdí: 

„Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním 

poskytovatelem sociálně zdravotních služeb u nás. Naším krédem je pomoc bližním v nouzi 

bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Hlavní činností Charity je 

pomoc potřebným na území České republiky. Jde zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, 

lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, 

drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, 

migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu. Charita provozuje 

poradny, stacionáře, přechodná ubytování, domovy na trvalý pobyt, hospice apod. a vede 

projekty na začlenění do společnosti a využití volného času. Významná je i pomoc rodinám, 

které byly postiženy v letech 1997, 1998 a 2002 povodněmi. Důležitou součástí charitní práce 

je rovněž humanitární pomoc do zahraničí. Pracovníci Charity se rovněž účastní práce 

v odborných komisích na ministerstvech zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Podílí se 

rovněž na vzdělávání studentů, pracovníků Charity i ostatních neziskových organizací 

v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci.“ [8] 

Tato charita v široké škále služeb a poradenství nabízí právě také sociálně 

psychologické poradenství a provozuje 12 krizových center. 

Jelikož se tyto organizace mohou setkat s lidmi, u kterých se vyskytují 

posttraumatické jevy, které mohou propuknout i do posttraumatických poruch, tak bude 

v následující kapitole nastíněno, jaké druhy posttraumatických jevů a poruch existují, kdy 

a jak vznikají a jaké jsou jejich hlavní příznaky. 
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3 Posttraumatické poruchy 

U obětí nebo zúčastněných lidí při neštěstí se často mohou rozvinout posttraumatické 

poruchy. Tento proces se odehrává v období několika měsíců až let. Posttraumatickým 

poruchám předbíhají peritraumatické jevy (tj. při působení traumatizující události) 

a posttraumatické jevy (tj. po působení traumatizující události), které ve skutečnosti nejsou 

škodlivé, ale pomáhají jedinci přežít. Jedná se o disociaci, vybuzení, vyhýbání, 

znovuprožívání (flashback), pocity viny za přežití anebo za chování související s přežitím 

a tělesné reakce.  

Disociace je v podstatě rozdvojení člověka, kdy tragické věci, které prožívá jdou 

jakoby mimo něj a je schopen jednat věcně. Disociace se dále dělí na depersonalizaci 

(vzdálení se z vlastního těla - pohled na sebe zvenku), derealizace (pocit snového nebo 

neskutečného okolí), amnézie (ztráta paměti) a časová distorze (špatné vnímání času).  

Vybuzení je zejména podrážděnost, nespavost, přehnaná úleková reakce a problémy se 

soustředěním a pamětí. Člověk je neustále ve střehu a má pocit, že musí zvrátit nebezpečí, 

i když už je klid. Postupem času toto může přejít až do paranoi v podobě celosvětových 

spiknutí, konců světa, nadpřirozených znamení apod. 

Vyhýbání je stranění se lidem, kolektivu či rodině a příbuzným. Může se také jednat 

o nevykonávání předešlé činnosti, která by mohla traumatizující událost připomínat nebo také 

si člověk zakáže projevovat zlost nebo smutek. Do vyhýbání patří i nevyhledání odborné 

pomoci. 

Znovuprožívání (flashback) je přes den projeveno jako vtíravé myšlenky na událost 

a náhlé vracející se smyslové prožívání události. Člověk se chová podobně, jako by se událost 

znova opakovala. V noci se jedná o sny a noční můry. 

Pocity viny za přežití anebo za chování související s přežitím se projevují tím, že 

člověk se nemůže zbavit pocitu viny, že něco udělal/neudělal, měl udělat nebo neměl udělat. 

Tělesné reakce mají velice širokou škálu projevů. Jedná se o nabuzení těla, svalové 

napětí, uvolněné endorfiny k tlumení bolesti, dýchací potíže, zvýšený krevní tlak, potíže 

s močením, bolesti hlavy, zad a břicha, nespavost, podrážděnost, potíže s trávením, únava, 

neschopnost volně a přirozeně dýchat. 

Jak již bylo řečeno, tyto jevy lze chápat jako přirozené reakce na prožité trauma 

a pomáhají jedinci přežít. Z těchto jevů se stávají posttraumatické poruchy tehdy, trvají-li 
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delší dobu (v řádu měsíců) a takto postižený člověk vyhledá odbornou pomoc psychiatra či 

psychologa, který posléze stanoví diagnózu. Jsou známy tři druhy posttraumatických 

stresových poruch. Jedná se o akutní reakci na stres, posttraumatickou stresovou poruchu 

a přetrvávající změny osobnosti. Úzké spojení s těmito poruchami je i onemocnění 

alkoholismem a depresí. 

Akutní reakce na stres se projevuje příznaky omráčení, zúžení pozornosti, pocení, 

bušení srdce, disociační projevy (viz výše), zmrtvení nebo úniková reakce. Zde stojí za 

zmínku, že lidé reagující zmrtvením jsou snadněji přehlédnutelní pomáhajícími než ti, kteří 

reagují únikovou reakcí. Akutní reakce na stres se může projevit do hodiny od traumatizující 

události až do čtyř týdnů a bývá častým předpokladem pro rozvinutí posttraumatické stresové 

poruchy. 

Posttraumatická stresová porucha se diagnostikuje do šesti měsíců po události a aby 

mohla být tato porucha diagnostikována, musí trvat alespoň měsíc. Mezi hlavní příznaky této 

poruchy patří znovuprožívání, vyhýbání a zvýšená dráždivost. Pravděpodobnost výskytu 

posttraumatické stresové poruchy se zvyšuje tehdy, pokud člověk své chování po 

traumatizující události hodnotí negativně, dále pokud „se objeví vyšší aktivace autonomního 

nervstva, tzn. vyšší vybuzení, projevené tepovou frekvencí anebo nízkou hladinou kortizolu 

po události“ [1], jsou-li výraznější projevy vybuzení a znovuprožívání, objeví-li se příznaky 

deprese, má-li postižený nebo jeho rodina z dřívějška diagnostikovánu psychiatrickou 

anamnézu nebo byl-li jedinec zneužíván v dětství a také pokud bezprostředně po 

traumatizující události dopadnou na jedince další rány osudu. K posttraumatickým 

problémům jsou náchylnější ženy a cizinci žijící na daném území bez dobré znalosti 

domorodého jazyka. 

Přetrvávající změny osobnosti po katastrofické události musí trvat alespoň dva roky, 

aby tato změna mohla být diagnostikována jako porucha. Jedná se zejména o zhoršení 

mezilidských vztahů, fungování ve společnosti a v zaměstnání. Zasažená osoba má pocity 

prázdnoty, beznaděje, odcizení a má nedůvěřivý až nepřátelský vztah k okolnímu světu. 

Zdroje této poruchy jsou velmi silné prožité traumatizující události jako např. pobyt 

v koncentračním táboře, mučení, dlouhodobé působení životu ohrožujících událostí na 

člověka nebo dlouhodobé zajetí. 

Obecně posttraumatické poruchy zbavují člověka radosti ze života, omezují ho 

a invalidizují. Je velice těžké určit účinnost odborné pomoci a její správné načasování, ale 
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alespoň pozitivní zpráva je, že většina posttraumatických poruch samovolně odezní. Není 

rozhodující, jak velké fyzické zranění člověk prošel nebo jak se závažnost situace jevila 

zvnějšku, ale zda postižený prožíval při události velký strach o život a o zdraví. V tomto 

ohledu je každý jedinec individuální a nelze jednotně určit, že když člověk prožil to či ono, 

musí se zákonitě projevit některá posttraumatická porucha. Časový průběh rozvinutí 

posttraumatických poruch je uveden na následujícím grafu. 

 

Obrázek 1: Časový průběh posttraumatických poruch 

 

Aby se zamezilo vzniku těchto posttraumatických poruch, musí být zavedena 

adekvátní psychosociální pomoc v různých časových obdobích. V následující kapitole budou 

rozděleny druhy psychosociální pomoci podle časového měřítka a to na krátkodobou, 

střednědobou a dlouhodobou. 
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4 Psychosociální krizová pomoc 

Psychosociální krizová pomoc patří po záchraně/ochraně života a zdraví 

k nejdůležitějším činnostem při mimořádné události a nejen při ní. Často se může jednat 

o události menšího rozsahu než je přímo mimořádná událost, např. autonehody, sebevražedné 

pokusy, panika při oživování blízkého apod. Člověk jako takový nefunguje pouze na principu 

biologickém, ale také duševním. Tyto dvě složky nelze od sebe oddělit, ať už máme víru na 

existenci duše v těle nebo psychické problémy považujeme pouze za záležitost mozku. Tyto 

dvě složky člověka jsou natolik svázané, že např. fyzicky zranění vojáci se léčí rychleji, 

pokud patří k vítězné armádě než ti, kteří patří k armádě poražené. Dále se mluví o tom, že 

pokud starý člověk nemá touhu žít, snadněji podlehne smrti než člověk vitální s chutí do 

života. Bohumila Baštecká ve své knize Terénní krizová intervence píše i o muži, který byl 

postřelen a pln křečí a paniky se dopravil do nemocnice, a když z něho sestry sundávaly 

oblečení, tak „smrtelná kulka“ vypadla z oblečení, po bližším ohledání se zjistilo, že muž je 

v pořádku a mohl jít spokojeně domů. Nebo naopak piloti ve druhé světové válce byli 

skutečně smrtelně poranění, a přesto byli schopni bojovat dál a zemřeli až po přistání. 

Z těchto několika příkladů lze usoudit, že nelze oddělit od sebe člověka biologického 

a duševního. Proto je velmi důležitá psychologická krizová pomoc, která může často zvrátit 

smrt jedince nebo některou posttraumatickou poruchu. Jak jsem již psal v předchozí kapitole 

(Posttraumatické poruchy), tak právě u posttraumatické stresové poruchy se riziko propuknutí 

zvyšuje tím, jakým způsobem člověk hodnotí svoje jednání při krizové události. 

Psychosociální krizová pomoc se dělí dle časového hlediska na krátkodobou, 

střednědobou a dlouhodobou (viz tabulka č.1)3. 

Tabulka 1: Dělení psychosociální krizové pomoci z časového hlediska 

Druh pomoci Začátek Konec 

Krátkodobá Čas nula 3 dny po události 

Střednědobá Od 3 dnů Do měsíce až 6 týdnů po události 

Dlouhodobá Od měsíce Do 14 nebo 18 měsíců nebo 2 let po události 

  

                                                

3 B. Baštecká: Terénní krizová práce, kapitola 2.4 Časový průběh pomáhání, str. 25 
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My, jakožto občané České republiky, jsme ze zákona4 povinni poskytnou první 

zdravotní pomoc nebo vyvinout snahu pro záchranu člověka v nebezpečí (např. pokud se 

někdo topí a neumíme plavat, musíme vyvinout snahu jak mu pomoct – např. hození klády, 

přivolání někoho, kdo umí plavat atp.). Ne každý je školený v první pomoci a nemusí být 

schopen dobře a bezpečně tuto pomoc poskytnout – hodně lidí má strach, aby postiženému 

více neuškodili, ale z praxe je zřejmé, že více uškodit můžeme málokdy a je lepší poskytnout 

první pomoc neprofesionálně než vůbec. A právě s první pomocí se zavádí i méně známé 

pojmy jako první psychická, sociální, právní a duchovní pomoc, které jsou prvním krokem 

v krátkodobé psychosociální pomoci a týká se nejenom odborníků, ale i nás běžných občanů. 

Tyto druhy pomoci z časového hlediska patří do krátkodobé pomoci. 

 

4.1 Krátkodobá pomoc 

Při zásahu a bezprostředně po něm je potřebná krátkodobá psychosociální pomoc, 

která je velice náročná na pružnost pomáhajících a bývá vysoce adrenalinová. Vyžaduje 

pohotovost výjezdového týmu a přímou spolupráci s jednotlivými základními složkami IZS, 

které bude věnována celá kapitola (Návrh spolupráce IZS s výjezdovým týmem). Jedná se 

o vysoce zátěžovou pomoc pro pomáhající, poněvadž se v ní mohou setkat se zraněnými, 

lidmi v šoku, v panice se spoustou peritraumatických a posttraumatických jevů (viz kapitola 

Posttraumatické poruchy), dále s nepříjemnými úkazy jako mrtvá či zohavená těla atp. Zde 

zjevně přichází na mysl, že právě i pomáhající po zásahu často potřebují odbornou pomoc, 

aby sami dokázali zpracovat nepříjemné zážitky a vyrovnat se s nimi. Na to existují různé 

metody jako defusing, debriefing atp., ale pro účely této bakalářské práce se budu věnovat 

pouze primárním obětem nebo zasaženým lidem. 

Krátkodobá pomoc vzniká od výskytu události do 3 dnů po události. Mezi první kroky 

patří: Psychická první pomoc, sociální první pomoc, právní první pomoc a duchovní první 

pomoc. O zdravotní první pomoci se nebudu zmiňovat, poněvadž nepatří do psychosociální 

pomoci. U těchto druhů pomoci se nedá přesně určit v jakém budou pořadí a samozřejmě 

nemusí být všechny využity, ale záleží na situaci a konkrétních potřebách lidí. Jak zjistit 

                                                

4 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu v platném znění (§ 9 odst. 4b: „V zájmu svého zdraví 

a zdraví spoluobčanů je každý povinen poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je 

v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví.“ [12]) 
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potřeby lidí? Uvedu příklad: Pokud uvidíme někoho krvácejícího, tak se ho nebudeme ptát, co 

potřebuje a pokusíme se zastavit krvácení. To samé platí o psychosociální pomoci, že jsou 

potřeby lidí někdy zcela zjevné, někdy méně (to potom vyžaduje vyšší dávku empatie) 

a někdy ne zcela zjevné – v tomto případě je důležité pozorovat chování lidí a naslouchat, co 

nám chtějí říci, popř. se opatrně vyptávat nebo nabídnout pomoc. Pokud obdržíme od 

zasaženého zakázku (tzn. jeho vyjádření potřeby), můžeme s tímto člověkem dále pracovat 

dle jeho zakázky. Raději se vyhýbáme předčasným tělesným kontaktům. Pokud neobdržíme 

jasnou zakázku, snažíme se zasaženého stabilizovat, ukotvit, upevnit a snažit se v něm 

vytvořit alespoň klamnou představu, že my jsme ti, kdo jsou „nad věcí“, vybudovat si v něm 

alespoň minimální důvěru a pokusit se ho provázet skrz jeho emoce do reálného světa 

a reálného vnímání. Někdy mohou být pravé zakázky skutečně velmi skryté v záplavě 

výkřiků, projevených emocí, množství slov a všeobecného chaosu. Po skončení první 

psychosociální pomoci je důležité zanechat postiženým osobám kontakty na příslušná 

pracoviště, kde s nimi bude dále pracováno (krizová centra, poradny, linky důvěry atp.), ale 

i další praktické kontakty dle jejich potřeb (ubytování, pohřební služba, psychologové ad.). Je 

to náročná pomoc a vyžaduje trénink (různá havarijní nebo katastrofická cvičení) a dávku 

praxe z níž se pomáhající učí a dokáže se v příštím případu lépe orientovat ve svých 

schopnostech a dovednostech a také se učí ze svých chyb. Nyní představím jednotlivé druhy 

první psychosociální pomoci. 

Psychická první pomoc. U této je důležité dbát na důstojnost oběti nebo zasaženého 

a to chráněním před zvědavci případně médii. Je třeba postiženého informovat co se děje 

a zároveň ho vnímat. Reálné a pravdivé informace jsou na místě a to v podobě jednoduchého 

vyjádření bez používání frází. Dále je potřeba kontaktovat blízké postiženého nebo alespoň 

zprostředkovat pomoc (např. nabídnout svůj mobilní telefon). Při zatěžující situaci může 

u postiženého vzniknout infantilní chování, proto je vhodné o něho pečovat jako o dítě, ale 

zároveň si plně uvědomovat jeho dospělost. Uplatňujeme zásadu 5 T = teplo, ticho, tekutiny, 

transport, tišící prostředky, která je graficky znázorněna na obrázku č. 2 na následující 

stránce. 
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Obrázek 2: Zásada 5 T 

 

Měli bychom působit vyrovnaně a citlivě, dávat si pozor na neverbální projevy (výraz 

tváře, postavení těla, gesta…), chovat se tiše a klidně. Zajímat se i o základní potřeby, jestli 

pil nebo nepotřebuje na záchod. Pokud má odřeniny nebo modřiny, tak neváhat s ošetřením – 

nejde ani tak o samotné ošetření, jelikož nejde o vážné zranění, ale o navázání prvního 

tělesného kontaktu a vybudování důvěry, že se někdo stará. Vytvoří se tak první „pouto“ mezi 

pomáhajícím a postiženým, že následná spolupráce je snadnější. Navíc tento úkon může mít 

alespoň vedlejší efekt v tom, že se na chvíli odpoutá pozornost od traumatizujícího podnětu. 

Obecně „zaměstnání“ postiženého, že se jde dělat nějaký úkon je velmi prospěšné – pomáhá 

to vracet se do reality ze šoku zastíněním traumatizující události. Dbáme také o tělesnou 

teplotu postiženého poskytnutím deky nebo svetru, vyhledáme místo, o které by se mohl 

dotyčný opřít nebo nabídneme oporu vlastním tělem. Pokud je potřeba umýt se, rovněž 

zajistíme. Je nezbytné hlídat bezpečí, tzn. odvedení z místa nebezpečného či nepříjemného, 

dále znemožnění pohybu, je-li pro něj nebezpečný, případně je možno se pohybovat s ním. 

Pokoušíme se také zajistit ubytování, je-li třeba a dbáme na ochranu osobních věcí 

postiženého.  

Sociální první pomoc. Zde je podobně jako u psychické první pomoci důležité 

informovat zasaženého a vytvořit plnou podporu pro kontaktování blízkých s cílem zachycení 
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se u nich. Opět musíme věnovat pozornost pitnému režimu (voda nebo čaj) a nasycení 

(zvláště u žen jsou vhodné čokoládové výrobky, které pomáhají uklidňovat a vytváří v těle 

endorfíny – tzv. látky štěstí). Pokud se nepodaří zachytit postiženého u blízkých, pomůžeme 

zařídit nocleh. Velice cenná je praktická pomoc z vlastních zdrojů pomáhajícího – peníze 

a odvoz (vlastní nebo zprostředkovaný). A v neposlední řadě je důležité dodání naděje 

a přesvědčování, že ho někdo podpoří a poradí mu i bezplatně. Doprovod na obecní úřad nebo 

jinou instituci je rovněž velice cenná pomoc. 

Právní první pomoc. Tato pomoc se týká zejména majetku postiženého. Pořizuje se 

dokumentace zničených věcí, uchování těchto věcí pro jednání a prokazování škody (je-li 

možno) a vyhledání lidí, kteří postiženého podpoří. Vytváření naděje přesvědčováním 

postiženého, že ho někdo podpoří a to i bezplatně pomáhá také ulehčit těžkou situaci. 

Duchovní první pomoc. V našem ateistickém státě se na tuto pomoc můžeme dívat 

s nedůvěrou, ale faktem je, že patří do psychosociální pomoci. Týká se to situací, kdy 

provázíme postiženého v umírání nebo při ztrátě smyslu života či materiálních hodnot, které 

byly pro postiženého důležité. Opět musíme pečovat o důstojnost oběti. Vnímat a být po 

boku, i když už nemůžeme pro druhého nic udělat je velmi statečné a neocenitelné. Vyžaduje 

to také soustředění se a vysokou citlivost. Fyzický kontakt je vítanější než u psychické první 

pomoci, jako je držení za ruku či pohlazení, pokud to ovšem dotyčný dovolí. Je třeba se 

připravit i na nadávky a křik a přitom je vnímat a slyšet za nimi význam, dále mít na paměti 

co vše (osobního, vztahového, duchovního) člověk ztrácí ve zničených věcech. Je třeba se 

naučit přijímat a sdílet obavy a pochybnosti zasaženého, neutíkat a neútočit. Umírajícího 

propouštět, ale neopouštět, tzn. poodstoupit pokud chce být sám. Naučit se mlčet a nebát se 

ticha, dát prostor pro vnitřní rozjímání a sdílet tichem a hlídat se, zda-li více nemluvíme, než 

mlčíme. Není potřeba za každou cenu odpovídat na otázky, na které není odpověď – nebát se 

nechat je nezodpovězené. Pokud jsme nevěřící a uznáme, že smrt je tajemství a nevíme co 

bude po ní, je to velmi cenný projev pokory, který pomáhá provázet umírajícího, se kterým 

dále můžeme sdílet jeho strach a otázky (s křesťanem je možné mluvit o vztahu s Bohem 

a naději na věčný život, pokud o tom mluvit chce, jelikož i křesťan může mít strach a otázky). 

Obecně otázky kolem smrti a zajištění štěstí jsou základními kameny jakékoliv duchovnosti. 

Umožníme modlitbu, případně se modlíme, pokud můžeme a druhý chce. Můžeme žehnat 

(přát dobro) i prosit a při tom všem vnímat smysl nebo potřebu smyslu a hledáme cesty ke 

smíření.  
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Obecně tato první psychosociální pomoc pomáhá zmírnit rozvinutí jedné 

z posttraumatických poruch – akutní reakci na stres, která se může objevit již do hodiny od 

vzniku traumatizující události. Jelikož je krátkodobá pomoc stanovena až do tří dnů po vzniku 

události, v následujícím textu bude uvedeno v čem dále spočívá psychosociální pomoc po 

několika hodinách od události a ve druhém a třetím dni.  

Při mimořádných událostech se může často stát, že zasažení nemají na blízku žádný 

rodinný kontakt nebo se nedokáže najít způsob jak se o zasaženého dále postarat, častokrát 

zasažený nemá kde přespat. Pokud se jedná o mimořádnou událost většího rozsahu (např. 

povodně), zřizují se nouzová ubytování (např. tělocvičny základních škol), ve kterých mohou 

krátkodobě být ubytováni zasažení. Proto je na místě informovat tyto postižené o jejich 

možnostech, podpořit je, povzbudit, případně doprovodit na místo jejich nouzového 

ubytování. 

Ve druhém dni se může zasažený navštívit v jeho nouzovém ubytování a zjišťovat, 

zda-li se nevyskytla nějaká akutní reakce na stres a ptát se, jak celou situaci zvládá psychicky. 

Pomáháme zjišťovat rodinné nebo přátelské kontakty, které mohou zasaženého odvést 

z nouzového ubytování a opět poskytujeme i svou osobní pomoc (např. zapůjčení mobilního 

telefonu). Pokoušíme se mluvit se zasaženým o proběhlé mimořádné události, jak vnímal sebe 

a pomáhající a jestli dokázal usnout tuto první noc. Vytváříme plán pro něho na další třetí 

den. 

Ve třetím dni opět navštívíme postiženého, shrnujeme proběhlé dva dny a pokud je 

potřeba, opět poskytujeme osobní pomoc. Velmi důležité je předání kontaktů na odborná 

pracoviště (psychologové, krizová centra…), na které se může postižený obrátit v případě 

propukávání některé posttraumatické poruchy. Z krátkodobé pomoci se přechází do 

střednědobé, ve které se očekává spíše větší aktivita zasaženého. 

 

4.2 Střednědobá pomoc 

Střednědobá pomoc začíná od 3 dnů po události a končí po měsíci nebo 6 týdnech po 

události. V krátkodobé pomoci obdržel zasažený kontakty na specializovaná krizová 

pracoviště (psychologové, krizová centra…) a nyní je jeho věcí, zda-li navštíví tato 

pracoviště, bude-li se jeho psychický stav zhoršovat nebo bude propukat akutní reakce na 

stres. Do měsíce by neměla propuknout posttraumatická stresová porucha a ani by se neměla 

do této doby diagnostikovat. U některých velmi krizových záležitostí (např. úmrtí blízkého 
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nebo vážné fyzické zranění) je možno klienta navštívit první, jelikož v takovýchto stavech 

(silné prožívání smutku, nepohyblivost) není schopen klient se sám dostavit a je na místě být 

iniciativní a přijít pomoct.  

Ohledně zahynutí blízkého se váže spousta úkonů, které je nutné udělat a můžeme 

truchlícího i v tomto provázet. Pro vyrovnání se s náhlým úmrtím blízkého je důležité získat 

dostatek informací o okolnostech smrti, o tom, co se děje s tělem a osobními věcmi 

zemřelého. Pozůstalí mají právo nahlížet do vyšetřovacího spisu a do zdravotnické 

dokumentace zemřelého. Tyto informace poskytne policie, případně zdravotníci. Pro někoho 

je důležité vidět tělo zesnulého, aby se s ním mohl rozloučit. V některých případech policisté 

žádají pozůstalé, aby potvrdili totožnost zemřelého – tj. provedli identifikaci. Pokud je to pro 

truchlícího náročné, zajistíme mu doprovod nebo identifikaci může učinit pomocí fotografií. 

Smrt blízkého bývá spojena i s vyřizováním řady praktických věcí. V této situaci mohou 

pomoci následující instituce: 

Ø Pohřební služba: zařízení pohřbu, vystavení potřebných dokladů a další informace 

Ø Sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností: informace o případných dávkách 

a  další pomoci 

Ø Správa sociálního zabezpečení: přiznání vdovského, vdoveckého nebo sirotčího 

důchodu a další informace 

Ø Notář: vyřízení pozůstalosti a dědictví (Pozor, pokud není předem ustanoven tzv. 

správce dědictví, mohou se zablokovat některé účty zemřelého.) 

Ø Pokud se truchlící dostane do hmotné nouze, není hanba požádat o pomoc příbuzné, 

přátele, obec a církev 

Ø Pokud za smrt blízkého někdo nese odpovědnost (v případě trestného činu viník, 

v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání zaměstnavatel atp.), truchlící má 

nárok na odškodnění [15] 
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Obrázek 3: Instituce a lidé kolem truchlícího 

 

Při ztrátě blízkého se běžně objevují: 

o Problémy se spánkem 

o Tělesné obtíže 

o Ztráta energie 

o Nesoustředěnost 

o Pocity smutku, zlosti nebo viny 

o Odcizení v rodině i mezi přáteli [15] 

 

Někteří lidé nemají rádi osobní kontakt a chtějí zůstat v anonymitě, a proto do 

střednědobé pomoci spadají i linky důvěry a po některých událostech (např. povodně) jsou 

zřizovány i speciální linky důvěry týkající se zasažených lidí danou mimořádnou událostí. Ve 

střednědobé pomoci je snaha o diagnózu posttraumatické poruchy akutní reakce na stres 

a zvrácení nepříznivých dopadů této poruchy. V tomto období může rovněž propuknout 

onemocnění alkoholismem nebo depresí, proto je i těmto onemocněním důležité věnovat 

pozornost. Po střednědobé pomoci přichází pomoc dlouhodobá.  
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4.3 Dlouhodobá pomoc 

Dlouhodobá pomoc trvá od měsíce do 14 nebo 18 měsíců nebo 2 let po události 

a vyžaduje dlouhodobý plán. U dlouhodobé pomoci se jedná hlavně o psychoterapie a léčení 

možných propuklých poruch jako posttraumatická stresová porucha a přetrvávající změny 

osobnosti. Rovněž může docházet k léčení již silně propuknuté deprese a alkoholizmu. 

Důležité časové body jsou po roce – tzv. výročí události, kdy se hodnotí uběhlý rok, co 

přinesl nového, kolik bolesti odplavil nebo naopak kolik bolesti přinesl. Další důležitý bod je 

druhý rok – tzv. druhé výročí po události. V této době už může dojít k trvalé změně osobnosti, 

tzn. že porucha „přetrvávající změny osobnosti“ dosáhla svého vrcholu a je neměnná5. Ve 

druhém výročí hodnotíme, zda-li je jedinec schopen samostatného života bez pomoci a jestli 

je sociálně realizován v dané společnosti. V této fázi psychosociální pomoc končí a jedinec by 

dále neměl využívat služby vztahující se k mimořádné události proběhlé před dvěma roky. 

Pokud  tuto potřebu stále má, zahajuje se fáze léčení na psychiatrické úrovni, tzn. stanovení 

diagnózy a léčení pomocí medikamentů. Tato pomoc už ale nespadá pod krizová centra 

a psychology, ale pro zařízení ve státní sféře (nemocnice, psychiatrické léčebny).  

V těchto podkapitolách jsem uvedl jak probíhá v různých časových obdobích 

psychosociální pomoc a co všechno obnáší. Tuto pomoc vykonávají lidé, tzv. krizoví 

pracovníci. V následující kapitole budou tito krizoví pracovníci popsáni. 

                                                

5 Např. při přijímacím řízení u Policie ČR se neúspěšné psychologické testy u uchazeče opakují nejdříve 

po dvou letech, kdy je obecně známo, že za tuto dobu se může osobnost jedince výrazně změnit. 
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5 Krizový pracovník 

Krizový pracovník je člověk, který se rozhodl ve své dobré víře pomáhat obětem 

a zasaženým lidem mimořádnou událostí nebo osobní tragédií či závažnou událostí. 

U krizového pracovníka se nevyžaduje odborné vzdělání, protože naučit se pomáhat dokáže 

každý člověk s alespoň minimální darem empatie (vcítění se do druhého). Odborné vzdělání 

v oboru psychologie je samozřejmě vítáno, ovšem nezaručuje to, že daný člověk bude 

nejlepším krizovým pracovníkem zvláště v krátkodobé pomoci. Proto mezi krizové 

pracovníky patří odborníci, laici, dobrovolníci i placení krizoví pracovníci (profesionálové). 

Následující tabulka6 ukazuje možnosti a kombinace jednotlivých rolí: 

Tabulka 2: Možnosti a kombinace jednotlivých rolí krizového pracovníka 

 Odborník Laik 

Profesionál Má odpovídající vzdělání, je placen. 

Zvykem začíná být, že mívá specializační 

výcvik v krizové intervenci (KI) nebo 

telefonické krizové intervenci (TKI). 

Nesplňuje požadavky 

na odborné vzdělání, je 

placen. Musí mít 

specializační výcvik v KI 

nebo TKI. 

Dobrovolník Má odpovídající vzdělání, nedostává 

plat. Pokud nedělá naprosto specializovanou 

práci (např. právní konzultace pro krizové 

centrum), mívá specializační výcvik v KI 

nebo TKI. 

Nesplňuje požadavky 

na odborné vzdělání, 

nedostává plat. Musí mít 

výcvik v KI nebo TKI. 

 

Česká asociace pracovníků linek důvěry se pokusila ve svých stanovách o vymezení, 

kdo je považován za odborníka v krizové práci. Jedná se o tyto obory: 

v Lékař 

v Lékař psychiatr 

v Psycholog 

                                                

6 D. Vodáčková: Krizová intervence, kapitola 9.1 Pracovník krizové intervence – odborník, laik, 

profesionál, dobrovolník 
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v Speciální pedagog 

v Středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaný sociální pracovník 

v Střední zdravotnický pracovník 

v Duchovní 

 

Obrázek 4: Krizoví pracovníci (odborníci) – fotokoláž autora 

 

Za laika je považován pracovník jiných profesí mající alespoň středoškolské vzdělání 

[5]. 

Předpoklady pro tuto náročnou práci jsou uvedeny v následující podkapitole. 
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5.1 Předpoklady pro práci (psychické a fyzické) 

Aby mohl být krizový pracovník ve své pomoci lidem úspěšný, jsou na něho kladeny 

velmi široké požadavky, které by měl zvládnout. Jeho „inventář dovedností a znalostí je 

následující: 

§ Dovednosti aktivního naslouchání s důrazem na vcítění 

§ Dovednosti krizové intervence a vyjednávání 

§ Dovednosti zacházení s oběťmi a rovněž s klienty, kteří ztratí vládu nad ničivými 

a sebezničujícími impulsy 

§ Znalosti pomáhající (psychosociální) sítě a dovednosti nepředpojaté spolupráce s ní 

§ Znalosti základu právního vědomí 

§ Znalosti základů první pomoci 

§ Znalosti základů sebeobrany 

§ Dovednosti při vedení dokumentace a komunikace v týmu 

§ Dovednosti při získávání a předávání informací 

Dále krizový pracovník rozvíjí: 

§ Schopnost a dovednost se otevřeně domlouvat s lidmi 

§ Schopnost rychlého rozhodování včetně bdělého neúzkostného úsudku v noci 

§ Schopnost spolupráce 

§ Schopnost reflektovat svou práci 

§ Schopnost zvládat zátěž 

§ Schopnost rozpoznávat hranice svých možností a sil 

Krizový pracovník se cvičí v pracovních návycích od zkušenějšího kolegy a od něj 

získává rovněž zpětné hodnocení vlastní práce.“ [5] 

Pro pracovníka v sociálních službách (to se týká i právě krizových center) je navíc 

vyžadována způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná 

způsobilost7. Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a 3 zákona o sociálních 

                                                

7 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, § 116 odst. 2) 
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službách: Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně 

odsouzen pro 

 a) úmyslný trestný čin, ani 

 b) trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při 

poskytování sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných, anebo ten, jehož odsouzení 

pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na něj z jiných důvodů hledí, jako by nebyl 

odsouzen. 

Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává 

praktický lékař a u zaměstnanců lékař závodní preventivní péče. V § 110 odst. 4) je uvedeno, 

jakou odbornou způsobilost musí sociální pracovník splňovat. [16] 

Kniha Typologie osobnosti pro manažery definuje typ člověka, který se nejlépe hodí 

pro vykonávání psychosociální krizové pomoci. Tento typ má zkratku ISFJ (I = introverze, 

S = smysly, F = cítění, J = usuzování; písmena nekorespondují s českým vyjádřením – 

převzato z angličtiny) a v této knize se o něm píše: 

„Ze všech introvertů mají lidé této skupiny, jichž je v populaci asi 6 procent, nejméně 

potíží chovat se jako extroverti, vyžadují-li to okolnosti. Pro styk s vnějším světem užívají 

svou sekundární funkci, extravertní cítění (F). To jim umožňuje být velmi senzitivní vůči 

preferenci jiných. Jejich ústřední touhou je být užiteční a moci vyhovět. ISFJ podobně jako 

ISTJ (další jeden z 16 typů osobnosti – poznámka jj) v sobě nosí smysl pro historii, smysl pro 

kontinuitu. Na rozdíl od nich jsou to však dějiny vztahů, lidí, než velkých osobností než 

institucí. Jakožto nejodříkavější ze všech typů se věnují práci s jakousi posvátnou oddaností 

a odevzdaností, protože je jim dáno, že práce je sama o sobě dobrá a zábavu si musí člověk 

zasloužit. Pokud se do něčeho pustí, zpravidla to dokončí, je-li to alespoň trochu v lidských 

silách. Budou se přitom patrně do puntíku řídit předpisy, závaznými postupy, manuály, řády 

a  všemi příslušnými ustanoveními, neboť ty jsou pro ně zákonem. ISFJ ani kloudně neuvaří, 

nemají-li úplně přesně ty ingredience a vybavení, které předepisuje kuchařka. Porušuje-li 

někdo závazné směrnice pro to či ono, jsou tím ISFJ pohoršeni a pobouřeni, protože je to 

urážka těch zkušenějších, kteří s péčí a oddaností tyto předpisy pro jiné v potu tváře a k jejich 

prospěchu připravili. Jak mnoho jsou takovýmto jednáním iritováni, však nedávají často příliš 

zjevně najevo. Spíše to v sobě nějak dusí, protože nechtějí vyvolávat konflikty, mohou však 

ve vyhraněnějších případech pociťovat něco jako slabost či svalové napětí. Nahromadí-li se 

v nich příliš mnoho takovéto tenze, mohou nečekaně a nekontrolovatelně vybuchnout. 
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ISFJ jsou v práci neobyčejně spolehliví, vadí jim ale, musí-li se vyrovnávat se 

situacemi, kde se neustále mění podmínky, nároky, předpisy či parametry. Protože chtějí být 

užiteční ostatním lidem, nacházíme je v povoláních, jako je péče o nemocné a staré lidi. Mají 

snad geneticky zakódovanou účast s trpícími všeho druhu a lépe než kterýkoliv jiný typ jsou 

schopni pokory a služebnosti. Mohou být lékaři, často praktickými, v první linii styku 

s pacientem, nebo sestrami či ošetřovatelkami, zakladateli dobročinných společností a útulků 

jako Matka Tereza, dále ve školách, zejména na nižších stupních, a v jiných dětských 

zařízeních. Bývají ochotnými a sečtělými knihovníky, ale také oddanými sekretářkami typu 

Della Streetová nebo věrnými asistenty, dobře pracují v odděleních služeb zákazníkům jako 

informátoři. Nacházíme je i na střední úrovni řízení v rozmanitých administrativních 

funkcích, mohou třeba být i profesionálními ekology. Nejlepší poměr si vypěstují a nejlepších 

výsledků dosahují ve vztahu k lidem, kteří je nějak potřebují a jsou na nich v určitém ohledu 

závislí. Čerpají uspokojení z toho, že mohou o někoho pečovat, starat se o něčí potřeby 

a dělají to neokázale, taktně, jemně a účinně. Poté, co tento vztah či závislost skončí, mohou 

ISFJ o daného člověka ztratit zájem a nahradit jej v centru své pozornosti někým jiným. ISFJ 

mají mimořádně vyvinutý smysl pro spravedlnost, bývají zastánci rovnosti a mají jako nikdo 

druhý talent pro neúnavný, pečlivý a přesný výkon opakujících se sledů činností. Jsou to 

praktičtí, realističtí lidé, které nikterak nepřitahují spekulace a teorie. 

V zaměstnání bývají oddanými a loajálními pracovníky, spjatí spíše se svými 

nadřízenými než třeba s oddělením nebo firmou. Proto, změní-li jejich vedoucí místo, mohou 

přejít na nové pracoviště také. Na svoji práci kladou velké nároky a očekávají, že i ostatní, 

včetně nadřízených, budou pracovat na mezi svých možností, vždy ale v přísném souladu 

s předpisy. Pokud někdo nejedná nebo se nechová, jak má a jak lze od něj právem očekávat, 

jsou ISFJ rozpačití až podráždění a skoro je to osobně uráží. Ke svým četným povinnostem si 

ještě podvědomě přibírají i to, že se cítí jaksi osobně odpovědní za to, že se ostatní budou řídit 

zaběhanými nebo předepsanými postupy a nařízeními. Jsou od přírody spořiví a šetrní 

a neradi vidí plýtvání čímkoli a kdekoli. Úspornost, ukládání si stranou na horší časy, počítání 

s nejistou budoucností pokládají za jednu ze stěžejních ctností. Respektují a zakládají si na 

oficiálních titulech, symbolech postavení, moci, vlivu a úřadu a dokáží toho využít. Necítí se 

ale mnohdy nejlépe, jsou-li sami v nadřízeném postavení, je jim proti srsti někomu 

„rozkazovat" (jakkoliv dokáží být třeba vůči pacientům v jejich vlastním zájmu rezolutní). 

Nejsnáze ze všech vedoucích pracovníků mohou sklouznout k přepracovanosti vinou toho, že 

budou mít tendenci dělat všechno sami anebo všechno po podřízených do puntíku 
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kontrolovat. Od ostatních očekávají, že se budou chovat podle svého zařazení a jsou 

pohoršeni, když si někdo jak příliš „vyskakuje", tak „podlézá laťku" a nedostojí požadavkům 

oprávněně na něj kladeným. Jejich pracoviště bude vzorem pořádku, všechno bude na svém 

místě, spisy v šanonech, kolem soustruhu zameteno, všechno zboží vyrovnáno v regálech, 

tužky ořezané a v rámečku rodinný obrázek. „V kolektivu oblíbeni" mívali ISFJ asi často 

v kádrových posudcích. Kdo by je nechtěl mít ve skupině? Příjemní, spolehliví, vnímaví 

a citliví jsou snem každého manažera. Metodicky, krok za krokem a s rozmyslem se pouštějí 

do práce, ve správný čas jsou hotovi. Nejsou možná tak brilantní v generování geniálních 

nápadů jako třeba NT (N = intuice, T = myšlení – poznámka jj), ale málokterý z projektů 

koncipovaných rozevlátými NT by kdy spatřil světlo světa bez pečlivé a trpělivé pozornosti 

ISFJ. ISFJ dokáží dobře pracovat s detaily a nevadí jim rutina. Skutečnou hodnotu neokázalé 

podpory a pocit zázemí, který je s přítomností těchto lidí na pracovišti spojen, dokáže mnoho 

lidí ocenit až teprve tehdy, když ISFJ odejdou. 

ISFJ se často setkávají s nepochopením a podceňováním. Lidé na ně mají sklon 

nakládat čím dále více, protože si myslí, že je to „baví" dělat na hranici sil a berou to jako 

samozřejmost. V literatuře, filmu či televizi bývají zpodobňováni jako nezajímavé pracovité 

a trochu komické „myši", které mohou být v nejlepším případě „roztomilé", popř. mohou 

skýtat téma pro lacinou zápletku tím, jak se třeba zázračně promění v nečekané světáky, nebo 

tím, že tajně žijí dvojím životem, jako Kristián Oldřicha Nového ve stejnojmenném filmu.“ 

(zvýrazněno jj) [2]. V této citaci jsem zvýraznil ty vlastnosti, které by měl krizový pracovník 

mít. Netvrdím, že pouze tento jeden typ osobnosti z 16 možných je jediný možný pro 

krizovou práci, protože pomáhat se může naučit mnoho typů, ale má k tomu nejlepší 

předpoklady a vhodné vlastnosti. Tím se ušetří čas k naučení dovedností, které jsou pro tento 

typ přirozené.  

Tyto předpoklady jsou základními prvky pro vykonávání psychosociální práce, ale je 

také velmi důležité naučit se bezpečnost práce. 

 

5.2 Bezpečnost práce 

Jako v každé jiné profesi je i zde na krizového pracovníka kladeno naučení se 

a dodržování bezpečnosti práce. V kapitole 1 (Úvod) jsem již psal, že jsem byl účasten 

výcviku krizového týmu. Naší společnou kolektivní snahou bylo mimo jiné vyhledat rizika při 

práci krizového pracovníka a stanovit opatření a bezpečné postupy. Jelikož krizový pracovník 
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nezasahuje jen u mimořádných událostí, ale i u osobních záležitostí klienta, stanovili jsme si 

pro naše potřeby jeden scénář a to vstup do bytu za klientem. 

Rizika:  

Možná agrese klienta (psychotik, rozrušený), zvíře (zvláště psi a nebezpečná exotická 

zvířata), špína v bytě, infekce (zejména u drogově závislých klientů), panika (v kruhu rodiny 

i  sousedů), masa lidí (etnikum), narušenost konstrukcí, nebezpečné předměty v bytě.  

Opatření:  

Ø Mít veškeré možné informace o tom kam jedu, dřívější kasuistiku klienta 

(pokud není, zjistit jinými způsoby o koho se jedná), do jaké společnosti jedu 

a  jak dlouho výjezd asi potrvá.  

Ø Ideální je výjezd dvojice – ne vždy je však možno zajistit. 

Ø Nepožíváme tekutiny a potraviny.  

Ø Zajistíme dostatek sil a prostředků při mase lidí a panice. 

Ø Zachováváme obezřetnost a kontrolujeme své chování.  

Ø Nezanedbáváme očkování proti známým a místně příslušným onemocněním. 

Ø Zajistíme tlumočníka (etnické menšiny; sluchové a zrakové postižení), aby 

nevznikaly problémy s komunikací. 

Ø Jako obrannou zbraň vlastníme pepřový sprej (pozor! Nemusí účinkovat 

u opilých lidí a psů!). 

Postupy: 

Ø Dát o sobě vědět především koordinátorovi (činnost bude popsána v kapitole 

6 Výjezdový tým), pokud není, tak spolupracovníkům, rodině nebo blízkým. 

Ø Před vstupem do bytu nestojíme přímo přede dveřmi, ale raději šikmo od dveří 

v zákrytu zárubní dveří a čekáme po zazvonění nebo zaklepání na otevření 

klienta. 

Ø V bytě se mohou vyskytovat nebezpečné předměty, takže uplatňujeme zásadu, 

že se stavíme mezi nebezpečí a klienta. Pokud jsou např. v kuchyni volně 

položené nože, stoupneme si (nebo posadíme se) mezi klienta a nože. 
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Ø Obecně se řídíme zákoníkem práce, že nevykonáváme činnost, která je přímým 

ohrožením našeho života nebo zdraví – máme právo tuto činnost odmítnout8 

(netýká se však pracovníků zařazených do služebního poměru u Policie ČR 

a HZS ČR). 

Pokud bychom bezpečnost práce krizového pracovníka měli shrnout do třech 

základních pojmů, vypadalo by to následovně: 

Ø Informace = někdo ví, kde jsem, a já vím, kam jdu  

Ø Bezpečnost = pro sebe i pro lidi, kterým pomáhám (je v pořádku dát si čas;

 zastavím se; postupuji a spolupracuji s kolegou)  

Ø Rozvaha = může se stát cokoli 

Toto byl jen zlomek toho, co by měl krizový pracovník znát o bezpečnosti práce, 

protože scénářů může být mnoho a rovněž i daných postupů. Další důležitou položkou 

k celistvosti krizového pracovníka je jeho vybavení. 

 

5.3 Vybavení 

Mnoho profesí vyžadují k plnění svých činností nejrůznější nástroje, stroje, osobní 

ochranné pracovní pomůcky a jiné předměty ulehčující práci a zajišťující ochranu a komfort 

pracovníka. Stejně tak je tomu i u krizového pracovníka, který potřebuje ke kvalitnímu 

výkonu své práce dostatek věcných prostředků – jednoduše vybavení, aby mohl být 

plnohodnotným členem výjezdového týmu (kapitola 6). Právě toto jsme řešili i na výcviku 

krizového týmu. Rozdělení stanovuji na několikadenní výjezd a jednodenní výjezd. 

Vybavení s sebou na několikadenní výjezd:  

karimatka (lze rozstřihnout, použít jako sedátko, fixační prostředek), příp. nafukovací 

polštářek – spacák – batoh – pohorky – telefon s nabíječkou – vysílačka – peníze – oblečení – 

termoprádlo – pláštěnka – holinky – sandály - čokoláda – nůž víceúčelový – zapalovač – sirky 

– baterka čelovka – píšťalka (v Alpách 6x/min. – 3xodpoví) – léky vlastní potřeby – 

                                                

8 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 106 odst. 2: „Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon 

práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, 

popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění 

povinnosti zaměstnance.“ 
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lékárnička – jídlo – svačina /sušené jídlo/ - dostatek tekutin – přenosný vařič (benzin dobrý do 

mrazů; plyn) – ešus (hliník raději) – příbor – svůj talisman, osobní věc – kompas, mapa 

v nepromokavém obalu – dvě lana o délce 1,5 metru a čtyři lana 0,5 metru – osobní doklady – 

hygienické potřeby včetně toal. papíru – zrcátko – šátek – dezinfikátor vody – tužka a blok – 

prostředky pro ukrácení času – 2x sluneční brýle – krém proti spálení – repelent - voda 

a obaly na ni – pilka – igelitová ochrana na batoh, pytle (sáčky do koše) – bivakovací vak je 

komfort navíc – pepřový sprej pro osobní ochranu  

Osobní lékárna pro několikadenní výjezd:  

Škrtidlo – obvazy – elastický obvaz – sterilní krytí – náplasti s polštářkem i bez – 

živočišné uhlí a projímadlo – zásyp na nohy – dezinfekce – jednorázové rukavice – jehlu a nit 

– acylpyrin – novikov (tekutá zelená náplast) – bioparox (stopangin) – nůžky – kapky do očí – 

repelent – rouška na umělé dýchání a respirátor – zavírací špendlíky – papírové kapesníky – 

tea tree oil – zabalovací folie – slivovice – sterilní krytí na popáleniny – panthenol – incidur 

dezinfekční sprej – antihistaminika – analgetika (panadol) – acylpyrin (anopyrin) – pinzeta – 

tyčinka na rty 

Základní vybavení s sebou pro jednodenní výjezd: 

Primární vybavení: svítilna „čelovka“, tekutiny + jídlo; telefon s nabíječkou 

Sekundární vybavení: víceúčelový nůž (dnes existují i speciální záchranářské nože - 

nemají špičku, tzv. rescue nože viz obr. č. 5), zapalovač, papírové kapesníky, pepřový sprej 

 

Obrázek 5: Rescue nůž (http://www.muzskeradosti.cz) 
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Popis rescue nože: Délka čepele 80 mm s bezpečnostní protizavírací pojistkou. Ostří 

se speciálním tvarovým výbrusem a háčkem pro řezání např.: lan, popruhů nebo 

bezpečnostních pásů ve voze. Nůž je dále osazen řezákem na sklo, kladívkem k rozbití skla, 

otvíračem rozvodových skříní a pružným klipem pro upevnění za opasek (pořizovací cena: 

cca 1 700,-). 

Základní vybavení zdravotní pro jednodenní výjezd: 

Škrtidlo elastické 10 cm  

Dva až tři trojcípé šátky (perlen + šátkový) 

Alu-termofolie (raději zlatostříbrnou) 

Hotový – tlakový obvaz (nejlépe velikost tři) 

Betadine (dezinfekce na všechno) 

Resuscitační rouška, rukavice 

Takto by měl být každý krizový pracovník vybaven podle délky výjezdu. Ne vždy jsou 

všechny položky v inventáři nutné, ale lepší je mít je s sebou, než pak strádat nebo složitě 

shánět. Jelikož psychosociální pomoc je především týmová práce, představím v následující 

kapitole funkci výjezdového týmu. 
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6 Výjezdový tým 

V této kapitole navrhuji činnost, rozdělení a postupy výjezdového týmu. Výjezdový 

tým je druhosledovou složkou po zásahu jednotlivých základních složek integrovaného 

záchranného systému (kdy jsou zajištěny otázky přežití) a jeho působnost bývá z pravidla na 

území kraje nebo regionu, ve kterém se nacházejí (dle trvalého bydliště) jednotliví členové 

tohoto týmu. Při několikadenní pomoci může vyjet a působit i v jiných krajích (např. při 

povodních v jiné části republiky), ale zde je samozřejmě důležité vypracovat důsledný plán, 

jak dlouho výjezd potrvá, logistické zajištění atp. Členové týmu mají tyto funkce: přímá péče 

a koordinátor, někdy může být stanoven i vedoucí, ale není to bezpodmínečně nutné. Člen 

týmu v přímé péči vyjíždí k zásahům a stará se bezprostředně o oběti nebo zasažené lidi 

mimořádnou událostí. Koordinátor zůstává na místě (klidně i doma) a svolává členy přímé 

péče do akce a poskytuje logistické zázemí. Mezi pracovníky v přímé péči a koordinátorem 

musí být stanoveno, kdy se telefonicky spojí během akce, aby např. koordinátor nerušil 

probíhající práci kolegů. Musí se však stanovit nějaká hodina s danou odchylkou kolem ní 

(např. 15 min.), kdy se koordinátor s přímým pomáhajícím členem telefonicky spojí. Při 

návratu z akce by se měli pomáhající a koordinátor osobně sejít (nejlépe hned) a probrat 

proběhlé události (tzv. defusing = vypuštění nahromaděných emocí ze zásahu), vyřešit 

nesrovnalosti a navrhnout změny k lepšímu, pokud jsou nutné. Přímý pomáhající by měl 

pocítit od koordinátora přijetí a že se „někam“ vrací z něčeho zátěžového do příjemného. Jak 

je patrno z řádků výše, výjezdový tým mohou ve své podstatě tvořit pouze dva lidé (přímý 

pomáhající a koordinátor), ale ideální sestava je mít alespoň dva přímé pomáhající a jednoho 

koordinátora. Přímý pomáhající musí při zásahu mít pocit zajištění ze strany koordinátora, 

kdy se na něho může obrátit se svými potřebami a úkoly. Koordinátor by měl být tedy během 

zásahu v pohotovosti a měl by mít neustálý přístup na internet a telefonní seznam 

s vyznačenými důležitými čísly (ubytování, stravování, veřejné služby atp.), které mohou 

přijít vhod nejen pro přímého pomáhajícího, ale i pro zasažené. 

Navrhuji dva systémy výjezdového týmu: 

1. Individuální 

2. Oficiální 

Ad. 1. Individuální systém je takový, kdy přímý pomáhající je připraven doma 

k náhodnému vzniku události a přizpůsobuje tomu i svůj způsob života, jako je neopíjení se, 

dodržování spánkového režimu a vedení neprostopášného života. Bývá připraven na 
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„povolání“ do akce ze strany koordinátora nebo ze strany některé základní složky IZS 

(spolupráce výjezdového týmu s IZS je popsána v poslední kapitole) a proto, pokud tomu 

nebrání vážné okolnosti (práce, rodina, nemoc nebo jiná indispozice), měl by být do jedné 

hodiny připraven k výjezdu. V této hodině však není započteno balení vybavení, ale spíše 

šance oznámit blízkým nebo rodině svůj výjezd, navrácení se domů z právě vykonávané 

činnosti a vyřízení a zajištění nejdůležitějších pohledávek v osobním životě (koordinátor 

může pomoct s vyřizováním). Vybavení nepodléhající zkáze by měl mít přímý pomáhající již 

trvale sbaleno a připraveno k výjezdu a pouze doplnit potravinami a tekutinami (= vybavení 

podléhající zkáze). Nyní je přímý pomáhající připraven k výjezdu a důležitá předem vyřešená 

otázka zůstává, jaký bude způsob dopravy na místo události. Možnosti jsou tři: taxislužba, 

osobní automobil nebo služby veřejných dopravců. Tyto možnosti jsou seřazeny od nejlepší 

po nejhorší.  

Využití taxislužby vyžaduje trvalé přibalení peněžní částky (alespoň 1000,- pro zásah 

v kraji) k vybavení zasahujícího. Tato částka nesmí být dotčena, ani použita na nic jiného. 

Toto opatření vyžaduje velkou zodpovědnost a umění hospodařit s penězi. Ostatní finanční 

záležitosti během zásahu by měly být placeny z jiných vyčleněných peněz. Výhoda taxislužby 

je rychlost příjezdu k události, bezpečnost během přepravy a možnost soustředění se během 

dopravy na úkol s možností telefonického rozhovoru s koordinátorem s novými detailnějšími 

informacemi. Nevýhoda je patrná: velké finanční nároky na přímého pomáhajícího.  

Osobní automobil je také poměrně rychlý způsob dopravy, ale ne tak rychlý jako 

u taxislužby, protože profesionálové v taxislužbě jsou kovaní v orientaci a nalezení nejkratší 

cesty do cíle. Řízení osobního automobilu má nevýhodu v tom, že se musí přímý pomáhající 

soustředit na cestu často do neznámých míst a zvyšuje to zátěž na jeho psychiku, která by 

měla být využita spíše na soustředění se na příchozí vykonávanou pomoc a další nevýhoda je 

zvýšená nebezpečnost přepravy. Telefonování s koordinátorem je podmíněno použitím sady 

„hands-free“ nebo zapnutého hlasitého odposlechu u mobilního telefonu a může být využito 

k navigaci ze strany koordinátora, pokud přímý pomáhající nevlastní GPS navigaci (nastavení 

souřadnic do cíle v GPS přístroji musí být provedeno ve výše zmiňované první hodině před 

výjezdem).  

Využití služby veřejných dopravců má výhodu v nízké finanční náročnosti 

a bezpečnosti, avšak patrnou nevýhodu v pomalosti a časté místní a časové nedostupnosti, 

nehledě na dodržování přesnosti jízdních řádů. Výhoda je rovněž v možnosti soustředění se na 

přicházející práci a možnost telefonického rozhovoru s koordinátorem. Přímý pomáhající, 
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pokud si není jist a jede do neznámého místa, může zaúkolovat řidiče autobusu nebo 

důvěryhodné spolucestující ve vlaku, aby ho upozornili na zastávku, kde má vystoupit. Tím 

odpadá soustředění se na průběh cesty, ale také to neznamená úplné vyčlenění pozornosti. 

Ad. 2. Oficiální systém je méně náročný na zodpovědnost přímého pomáhajícího a je 

v mnoha ohledech lepší a pohodlnější. Jedná se v podstatě o organizovanou činnost zaštítěnou 

organizací, která je vedena jako občanské sdružení nebo patří mezi ostatní složky IZS 

(v jejichž programu je psychosociální pomoc). Tato organizace má zpravidla strukturu jako ve 

výrobních nebo podnikatelských firmách, tzn. ředitel (vedoucí), zástupce ředitele (zástupce 

vedoucího) a zaměstnanci v různých postaveních a funkcích. Výhodou těchto organizací je, že 

zaměstnanci jsou chráněni zákoníkem práce a mohou vytěžovat různé sociální výhody (zvlášť 

pokud je organizace výlučně zařazena do činností sociálních směrů – podmínky stanoví zákon 

o sociálních službách). V praxi to např. znamená, že pokud se zaměstnanci stane při výkonu 

činnosti úraz, je tento úraz klasifikován jako pracovní na rozdíl od systému individuálního, 

kde si za své úrazy zodpovídá pomáhající sám. Některé organizace mohou sepisovat 

i dobrovolnické smlouvy s lidmi, kteří nejsou v pracovním poměru organizace, ale tato 

smlouva se vztahuje pouze na hrazení nákladů jídla a cestování v rámci vykonávání 

pomáhající činnosti, tzn. že dobrovolník zde má status civilní osoby. Oficiální systém má 

i nespornou výhodu v tom, že se s ním lépe navazují kontakty ze strany základních složek IZS 

než u systému individuálního (o návrhu spolupráce bude řečeno v poslední kapitole). Postupy 

dopravy k mimořádným událostem mohou být obdobné jako u individuálního systému s tím, 

že pokud je organizace majetnější, může si dovolit pořídit své vlastní služební vozidlo. Tady 

ovšem navrhuji pořídit vozidlo stavěné i do horších terénních podmínek (náhon na všechny 

čtyři kola a zvýšený podvozek je praktický, ale finanční náročnost je vysoká) a raději 

praktičtější než elegantnější (dostatek úložného prostoru pro deky, tekutiny a jiné potřebné 

vybavení pro psychosociální pomoc – viz kapitola 5.3 Vybavení), dále již se zabudovaným 

navigačním systémem GPS, integrovanou sadou „hands-free“ pro mobilní telefony a rádiem 

pro příjem zpráv z komerčních i veřejnoprávních rádiových stanic. Média patří mnohdy 

k nejrychlejším výjezdovým týmům při mimořádných událostech, proto je vhodné této 

rychlosti využít i při výjezdu krizového týmu získáním nejrychlejších informací o události 

(i když ne vždy úplně přesných). Ideální počet členů výjezdového týmu ve vozidle je 2 a více 

– tedy jeden řidič a ostatní krizoví pracovníci (je vhodné, aby řidičské oprávnění vlastnil 

kromě řidiče i další krizový pracovník). Komunikace s koordinátorem, jehož operační 

středisko je v dané organizaci, se provádí pomocí mobilních telefonů. Komunikace mezi 
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výjezdovými krizovými pracovníky je ideální pomocí vysílaček ve veřejném frekvenčním 

komunikačním pásmu. Postupy komunikace s koordinátorem jsou obdobné jako u systému 

individuálního. 

 

Tabulka 3: Srovnání systémů výjezdových týmů 

 Individuální systém Oficiální systém 

Počet pomáhajících 2 a více 3 a více 

Funkce pomáhajících Koordinátor 

Přímý pomáhající 

Vedoucí 

Koordinátor 

Přímý pomáhající 

Povolatelnost ze strany IZS Obtížná Snadná 

Akceschopnost Dobrá9 Střední10 

Komplexní kvalita pomoci Střední Dobrá 

 

V této kapitole jsem se pokusil navrhnout činnost výjezdového týmu a postupy. Zmínil 

jsem i výhodnost oficiálního systému reprezentovaného organizací mající ve svém programu 

psychosociální pomoc. Jedna z těchto organizací je i Krizové centrum Ostrava, jíž je 

věnována následující kapitola. 

                                                

9 V případě využití taxislužby. 

10 Většinou organizace využívá vlastní vůz a větší počet lidí v týmu se hůře organizuje, proto je 

akceschopnost na střední úrovni. 
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7 Krizové centrum Ostrava (KCO) 

Informace o Krizovém centru Ostrava (KCO) jsou získané z internetových stránek 

tohoto centra. Krizové centrum Ostrava je projekt organizace Centrum pro rozvoj péče 

o duševní zdraví Moravskoslezského kraje. KCO je zařízení poskytující neodkladnou pomoc 

lidem v krizi. Poskytuje tyto služby: 

Ø Krizová intervence 

Ø Psychosociální poradenství 

Ø Krátkodobá psychoterapie 

Ø V případě potřeby pobyt na lůžku 

KCO pracuje 24 hodin denně, včetně svátků, sobot a nedělí. Služba je bezplatná. 

Klient může přijít bez doporučení a bez objednání. Služba není určena mladistvým a osobám 

pod vlivem drog či alkoholu. 

Program klientů: 

1. krizová intervence – je metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně 

prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Krizová intervence pomáhá 

zpřehlednit a strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné 

kontraproduktivní tendence v jeho chování. Krizová intervence se odehrává 

v rovině řešení klientova problému a překonávání konkrétních překážek.  

2. sociální práce, psychosociální pomoc, poradenství  

3. stravování, ubytování  

Typy programů krizového centra: 

A. ambulantní program - představuje jednorázové, či opakované krizové 

intervence sloužící ke stabilizaci stavu klienta, snížení nebezpečí, že se bude 

krizový stav dále prohlubovat. Dalším cílem je pracovat s klientem na jeho 

zaměření se na blízkou budoucnost. Důležitým prvkem v těchto případech je 

podpora kompetence a samostatnosti klienta. Sezení probíhají podle potřeby 

klienta a jeho stavu jednou či opakovaně.  

B. pobytový program - klient je umístěn na krizovém lůžku, nejvíce 7 nocí. Je 

mu poskytována každodenní psychoterapeutická péče za účelem zvládnutí 
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nejakutnějších symptomů krize. Po ukončení pobytu, kdy dochází ke zklidnění 

a náhledu na situaci, následuje ambulantní nebo stacionární program. 

Do pobytového programu budou zahrnuti klienti, jejichž psychický stav 

a krizová situace dosáhla takové intenzity, že pobyt v domácím či přirozeném 

prostředí pro ně může být ohrožující nebo kontraproduktivní a u kterých je 

předpoklad, že dojde ke zhoršení a prohloubení jejich potíží. 

S klientem bude sepsána smlouva.  

C. stacionární program - probíhá v době od 8 hod do 15 hod, součástí jsou: 

individuální sezení, tématické skupiny, sociální práce, práce s rodinou či 

vztahovou sítí klienta  

Kapacita zařízení 

Krizové centrum Ostrava poskytuje v lůžkové péči 5 pohotovostních lůžek. Maximální 

doba pobytu je 7 nocí. 

Cílová skupina uživatelů 

Klientelu Krizového centra Ostrava tvoří lidé s naléhavou krizí  v osobním životě – 

zejména akutní snížení schopnosti vlastními silami nebo z vlastních zdrojů zvládnout 

v potřebném čase životní prožitek nebo životní situaci. 

Charakteristika klientely: 

1. osoby ze „zdravé“ populace 

2. osoby ohrožené dekompenzací duševního onemocnění 

3. osoby v hromadném neštěstí 

Typy nepříznivých situací: 

a) tranzitorní a vývojová krize 

b) sociální krize (akutní snížení životního standardu klienta) 

c) krize související se zdravotním stavem (postižení, chronické 

onemocnění…) 

d) krize v období dekompenzace stavu v kontextu duševního onemocnění 

či psychopatologie 
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e) situační krize (ztráty, úmrtí, traumata, existenční vč. Finanční a bytové 

krize, pracovní) 

f) vztahové, partnerské a rodinné krize [18] 

V současné době se KCO připravuje na aktivní spolupráci se základními i ostatními 

složkami IZS a někteří členové tohoto centra patří také do právě vznikajícího krizového 

výjezdového týmu. Na podporu tohoto týmu se aktivně podílí KCO organizováním 

přednášek, seminářů, porad a výcviku pro krizový tým (výcvik provádí občanské sdružení 

Rafae sídlící v Praze) a poskytuje pro tyto účely své prostory a zároveň se snaží vytvářet 

spolupráci se základními i ostatními složkami IZS. Např. na posledním výcviku byli přítomni 

jako vyučující i posluchači příslušníci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR 

a pracovníci zdravotnické záchranné služby za skupinu základních složek IZS a členové 

Českého červeného kříže za skupinu ostatních složek IZS. Kromě zástupců ze složek IZS byli 

přítomni také různí pracovníci v krizových a sociálních službách včetně dobrovolníků. 

Přesto je výjezdový tým teprve ve fázi vzniku a není plně funkční. Krizové centrum 

zatím plně funguje na systému „klient přijde do centra“ a ne naopak. A proto pro úspěšnou 

spolupráci výjezdového týmu s IZS je potřeba navrhnout metodiku a postupy pro vzájemnou 

činnost. Tento návrh bude obsažen v následující kapitole. 
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8 Návrh spolupráce IZS s výjezdovým týmem 

Každá spolupráce vyžaduje stanovení pravidel, řádů, metodiky a postupů co se týče 

spolupráce na technické úrovni. Ovšem z praxe často vychází najevo, že nestačí mít např. 

uzavřenou smlouvu se základními složkami IZS o spolupráci. Spolupráce je činnost, na které 

se podílejí lidé, proto je potřeba i na této profesionální úrovni vytvářet vztahy a důvěru. 

K tomu posloužilo v předchozí kapitole zmiňované setkání jednotlivých členů složek IZS 

a pracovníků jiných organizací při několikadenním výcviku. Vytvořily se mnohdy kolegiální 

vztahy v přátelské atmosféře často vyústěné i v tykání. Toto považuji vůbec za první krok 

vytváření spolupráce – osobní seznámení se s lidmi – ne s organizacemi (i když vědět 

o organizaci a její činnosti je také důležité). Druhý krok je stanovení si cílů a možností 

jednotlivých členů a také určení, ve kterém období pomoci je schopen každý jednotlivý člen 

pracovat (krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá pomoc – viz kapitola 4). Třetí krok je 

vytvoření důvěry ze strany základních složek IZS ve schopnost týmu. K tomuto účelu slouží 

praktické cvičení v terénu zahrnující přípravu na mimořádné události organizované 

základními složkami IZS nebo i Českým červeným křížem. 

 

Obrázek 6: Akce ČČK - příprava na povodně (evakuační stan HZS u Těrlické 

přehrady 29.3.2008 – fotografie autora) 
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Následující čtvrtý krok je povolání do skutečné akce ze strany jedné ze základních 

složek IZS. Velitel zásahu při mimořádné události je ten vedoucí pracovník z dané základní 

složky IZS, který na místo události dorazí první. Po té přejímá vedení velitel HZS. Ten je 

neustále v kontaktu se svým Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS). Velitel 

zásahu má právo na vyžádání druhosledové pomoci od ostatních složek IZS prostřednictvím 

KOPIS. A tady přicházejí na řadu výjezdové týmy, včetně psychosociálních krizových 

výjezdových týmů. KOPIS musí mít v evidenci kontaktů kontakt na koordinátora 

výjezdového týmu a koordinátor pak povolává do akce své členy. Je možné využít také 

dopravních prostředků základních složek IZS pro případný rychlý akutní příjezd krizového 

týmu, ale v tom případě řidič vozidla musí nahlásit na KOPIS převoz civilní osoby 

s vyčkáním na povolení.  

Bylo řečeno, že velitel zásahu má právo si povolat krizový výjezdový tým. Ale je 

velmi pravděpodobné, že o takovém týmu nemá ani tušení. A právě v tomto okamžiku 

přicházejí na řadu vytvořené jednotlivé osobní kontakty z výcviků a školení příslušníků 

základních složek IZS s osobami z krizového týmu a právě tito příslušníci mohou navrhnout 

veliteli zásahu, aby povolal právě tento tým, pokud je to očividně nutné. Tímto se 

nepřekračuje autorita velitele zásahu a druhosledová pomoc je oficiální. Takovýto způsob 

přivolávání pomoci zatím někdy probíhá, ale daleko kvalitnější je způsob, kdy má KOPIS 

přesná aktualizovaná data o pomáhajících organizacích a výjezdových týmech a poskytne 

veliteli zásahu informace o nejlepší a nejlépe vhodné pomoci pro daný zásah. K tomuto účelu 

slouží i školení pro velitele zásahu, kde se velitel naučí rozeznávat nebezpečné situace pro 

oběti ve smyslu psychického stavu a dokáže si pak vybrat vhodnou pomoc z dostupných 

telefonních čísel. Některé pomáhající organizace mohou kromě první psychické pomoci 

poskytnout i materiální a podpůrnou pomoc, která je mnohdy také velmi potřebná (deky 

a tekutiny pro oběti, starost o příslušníky jednotlivých základních složek IZS, jako je 

občerstvení a kolegiální podpora atp.). 

Spolupráce ISZ s výjezdovým týmem je běh na dlouho trať, protože naše republika je 

teprve v začátcích využívání psychosociální pomoci a uvědomění si důležitosti její pomoci. 

Proto je důležitá osvěta lidí v této oblasti a vytváření vztahu spíše mezi pomáhajícími lidmi, 

než mezi pomáhajícími organizacemi – vyloučí se tak rivalita a aktivizuje se účinnější pomoc 

na osobnější úrovni. 
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9 Závěr 

V této bakalářské práci jsem řešil, jak propojit IZS s poskytovateli psychologické 

pomoci. K tomuto účelu jsem studoval několik knih zabývající se krizovou intervencí 

a terénní krizovou prací a chodil jsem na přednášky, semináře, porady a výcviky krizového 

týmu organizované Krizovým centrem Ostrava. Došel jsem k závěru, že celorepublikově je 

psychosociální pomoc teprve v začátcích a bude dlouho trvat, než se vybuduje kvalitní 

funkční systém. Proto je potřeba vyvinout osvětu u složek IZS a navrhnout funkční 

vyžadování si pomoci ze strany IZS na výjezdové týmy. Přínosem této práce je to, že jsem 

přinesl malou osvětu do této problematiky, zkompletoval informace jak poskytovat pomoc, 

udělal jsem výtah z nejdůležitější části psychosociální pomoci (posttraumatické poruchy a jak 

jim předejít), navrhl a jasně vyčlenil rozdíl mezi individuálním a oficiálním systémem 

výjezdového týmu a navrhl jsem, jak by měly složky IZS postupovat při vyžadování pomoci 

od výjezdových týmů. 

Během práce se pojem psychologická pomoc přetransformoval na užší typ, tedy 

psychosociální pomoc. Psychosociální pomoc kromě první psychické pomoci v sobě zahrnuje 

i podporu člověka vracejícího se do běžných mezilidských vztahů (např. v období vyhýbání 

se) a reálného vnímání po tragické události. Celá práce obsahovala kapitoly, které měly vést 

od základního teoretického základu, co je to IZS, jaké jsou posttraumatické poruchy a jaké 

druhy psychosociální práce známe, k vytvoření návrhu funkční spolupráce mezi IZS 

a krizovým výjezdovým psychosociálním týmem. Došel jsem k závěru, že dobrá spolupráce 

vznikne vybudováním kvalitních vztahů mezi pracovníky z různých organizací, kteří pak ze 

své vlastní vůle budou požadovat vzájemnou pomoc a ne z vůle nadřízených nebo povinnosti. 

Velmi důležitý je ale funkční systém, který tuto spolupráci bude umožňovat. Je otázkou 

možná několika desítek let, než se kvalitní spolupráce vytvoří na celorepublikové úrovni se 

vzniklými desítkami výjezdovými týmy a bude i zájem médií informovat obyvatelstvo 

o možnostech následné pomoci po mimořádné události a ne jen hledání senzace, 

dramatizování události a hledání viníků. Můžeme očekávat i aktivitu státní moci, která vytvoří 

novou legislativu pro tuto problematiku a psychosociální pomoc se stane více oficiálnější než 

dosud. 
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