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Anotace   

Hubová, A.  Studie praktické aplikace poskytování psychosociální pomoci při mimořádných 
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Ostrava 2009, Diplomová práce provedená na fakultě Bezpečnostního inženýrství Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. Ing. Michail Šenovský.   

Diplomová práce se zabývá problematikou praktické aplikace poskytování 

psychosociální pomoci při mimořádných událostech složek IZS, kterou si mohou vynutit 

stresové situace traumatizujících událostí.  

Touto prací navazuji na moji bakalářskou práci na téma „Analýza stresu a poskytování 

posttraumatické intervenční péče u základních složek IZS“. V diplomové práci se zaměřuji na 

problematiku psychosociální pomoci občanům, rozbor konkrétních mimořádných událostí, u 

kterých se poskytovala psychosociální pomoc a součástí práce je i rozbor cvičení složek IZS 

se zaměřením na psychosociální pomoc a statistické údaje z uvedené oblasti.  
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1   Úvod 

Při neštěstích bývají potřeby člověka ohroženy náhlou změnou, která většinou vede ke 

ztrátě důležitých hodnot, kterými mohou být blízké osoby, zdraví, majetek. Poskytnutí 

psychosociální pomoci v prvních dnech po prožité traumatické události je jedna 

z nejdůležitějších pomocí, kterou členové psychosociálního intervenčního týmu (dále jen 

„PIT“) mohou obětem nabídnout. Členové PIT se snaží  postižené oběti podpořit a pomáhají 

jim najít východisko z nastalé situace.     

Každý člověk, který osobně prožil traumatizující událost, je do určité míry negativně 

ovlivněn. Snaží se během této mimořádné události a také po ní celou situaci ustát a nadále 

fungovat jako předtím. Bohužel ne každý se dokáže s touto situací sám vyrovnat a v prvních 

dnech po události  mohou nastat u jedinců komplikace v chování k okolí, ale i k sobě 

samému. U jedince může nastat reakce na prožitý silný stresový zážitek. Tito lidé  mohou 

stále prožívat bezmocnost, nejistotu, strach, smutek, únavu, vztek, trpět nespavostí. Tyto 

reakce jsou běžnou odpovědí psychiky na prožitou traumatizující událost, která v člověku 

vyvolá velké stresové vypětí. Tyto extrémní zážitky ovšem nemusí postihnout jen člověka, 

který neštěstí sám prožívá, ale také osoby, které jsou v blízkosti tohoto neštěstí. Týká se to 

sousedů, náhodných kolemjdoucích dětí, blízké osoby postiženého, kolegů z práce a ostatních 

lidí, kteří se podíleli na likvidaci neštěstí.  

Cílem této diplomové práce je provést základní vhled do provádění psychosociální 

pomoci u mimořádných událostí na konkrétních příkladech. I přes krátkou dobu existence 

psychosociální pomoci obětem mimořádných událostí u Hasičského záchranného sboru České 

republiky (dále jen „HZS ČR“) je možné již dnes statisticky vyhodnotit v rámci České 

republiky podíl této pomoci ve vztahu k občanům. Tato diplomová práce volně navazuje na 

moji bakalářskou práci pod názvem „Analýza stresu a poskytování posttraumatické 

intervenční péče u základních složek IZS“, kde jsem se zaměřila v této problematice výhradně 

na složky Integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“). Moje diplomová práce se 

snaží postihnout účelnost a efektivitu poskytování psychosociální pomoci postiženým 

občanům.          
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2   Literární rešerše 

Baštecká Bohumila a kolektiv: Terénní krizová práce – Psychosociální intervenční týmy, 

Grada Publishing, a.s., 2005, ISBN 80-247-0708-X, počet stran 300 

 

Kniha seznamuje psychology, členy psychosociálních intervenčních týmů a další pracovníky 

pomáhající profesí, pracovníky státní správy a samosprávy se systémem krizové pomoci. 

Autorský kolektiv, čerpající z bohatých praktických zkušeností, osvětluje především proces 

poskytovaní psychosociální pomocí obětem neštěstí, způsob vytváření a činnost 

psychosociálních intervenčních týmů [1].  

 

Šenovský M., Adamec V., Hanuška Z. : Integrovaný záchranný systém, Ostrava 2005, 1. 

vydání, Edice ISBN: 80-86634-55-8 

 

Text popisuje základy koordinace složek pro záchranné a likvidační práce v České republice, 

které se nazývají integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“). Základním právním 

předpisem pro IZS je nyní zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, 

v aktuálním znění. IZS vznikl z potřeby každodenní činnosti záchranářů, zejména při 

složitých haváriích, nehodách  a živelních pohromách. Je to systém spolupráce a koordinace 

složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických  a právnických osob při společném 

provádění záchranných a likvidačních prací. Publikace se rovněž zabývá činnosti operačních a 

informačních středisek IZS, jejich rozmístěním a činností ve vztahu k základním i ostatním 

složkám IZS. V poslední části publikace je popsán systém havarijního plánování a vztah IZS 

k havarijním plánům. Text je doplněn řadou obrázků, schémat a tabulek. V příloze jsou 

uvedeny vzory dokumentů a výkladový slovník použitých pojmů [11].  

 

Benda J., Dohnal D. : Program redukce stresu, HZS ČR Praha 2005, 1. vydání. Edice ISBN 

80-86640-41-8  

 

Publikace vznikla jako příručka ke kurzu „Program redukce stresu“ určenému pro 

management Hasičského záchranného sboru České republiky. Teoretická část poskytuje 

účastníkům kognitivní podklady pro zpracování nových zkušeností s vlastním prožíváním, 

které nabyli v sebepoznávací či výcvikové části programu.. Shrnuje nabyté vědomosti a 

podává účastníkům další užitečné informace o stresu a jeho zvládání [2].     
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Štětina Jiří a spolupracovníci: Medicína katastrof  a hromadných neštěstí, Grada Publishing, 

spol.s r.o., 2000, ISBN 80-7169-688-9, počet stran 436 

 

Kniha je určena pracovníkům krizového managementu, členům záchranných týmů, 

zdravotníkům – záchranářům. Text knihy je rozdělen do tří částí. První část se zabývá 

základním rozdělením přes definicí pojmů, krizové plánování, činnost záchranářských 

organizací na místě katastrofy s pohledů ČR. Druhá část je pouze medicínská. Třetí část se 

zabývá výukou, přípravou a námětovým cvičením. Autoři zdůrazňují, že nelze přeceňovat 

význam a postavení základních organizací Integrovaného záchranného systému – hasičů, 

zdravotnické služby a policie. Činnost těchto složek musí být vždy pevně organizována, dobře 

řízena na místě hromadného neštěstí i dobře koordinována orgány státní správy [13].    



 - 11 - 

3   Vymezení základních pojmů  

 

Psychosociální pomoc 

- poskytnutí duševní i materiální pomoci lidem, kteří byli zasaženi mimořádnou 

událostí. 

 

Krize 

- je stav, v němž se jednotlivé osoby setkávají s překážkou nebo výzvou, která se za 

pomoci běžných strategií řešení nebo zvládnutí problému ukáže jako nepřekonatelná. 

 

Krizová intervence 

- specializovaná pomoc osobám, které se ocitly v krizi. Tvoří jí různé formy pomoci, 

které mají za úkol vrátit jedinci jeho psychickou rovnováhu, narušenou kritickou 

životní událostí.    

 

Poskytování posttraumatické péče  

- poskytnutí odborné psychologické pomoci osobě u které v souvislosti s prožitím 

traumatizující události došlo k narušení psychické rovnováhy. 

 

Traumatizující událost 

- zátěžová situace, kterou může být zejména vlastní zranění, zranění či smrt blízké 

osoby, pohled na usmrcené osoby či jejich těžká zranění. 

 

Stres 

- jedná se o nespecifickou reakci organismu na jakýkoli druh zátěže.  
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4   Rozvoj psychosociální pomoci v České republice 

 S nárůstem počtu i rozsahu reálných mimořádných událostí jako jsou povodně, 

dopravní nehody s větším počtem obětí, požáry a destrukce budov i s ohledem na potenciální 

hrozby, kterými jsou teroristické útoky, přírodní a technické katastrofy, dochází v ČR 

v posledních letech ke zvyšování požadavků na zajišťování psychosociální pomoci 

zasaženým lidem.  

 Systematicky se psychosociální pomoc začala rozvíjet nejprve v rezortu Ministerstva 

vnitra (dále jen „MV“). Od roku 1998 zde byl vytvářen systém posttraumatické intervenční 

péče u Policie České republiky (dále jen „PČR) určený pro policisty, který vstoupil do praxe 

v roce 2001. Stejný model byl přenesen do HZS ČR v roce 2003. Využita je přitom síť 

rezortních i vyškolených kolegů. Policejní interventi jsou primárně určení na pomoc 

policistům. V případě HZS ČR plní interventi úkoly jak ve vztahu k hasičům, tak ve vztahu 

k zasaženým občanům. V případě rozsáhlých katastrof v zahraničí je využívána 

psychologická služba MV (Policie ČR a HZS ČR) jako celek na pomoc českým občanům.   

 Souběžně přitom dochází k rozvoji této oblasti také v rámci nestátních  neziskových 

organizací. Ve spolupráci rezortu MV a nadace ADRA se od roku 1999 vytváří a školí 

Psychosociální intervenční tým ČR, který tvoří dobrovolníci. Tento tým má zastoupení 

v regionech ČR, kde vykonává terénní krizovou práci, reaguje na aktuální potřeby vznikající 

při mimořádných událostech. 

 V roce 2004 MV – generální ředitelství HZS ČR ve spolupráci s Nadací ADRA 

pořádalo konferenci s mezinárodní účastí s názvem „Psychosociální pomoc v situacích 

mimořádných událostí“, s podtitulem „Víme o sobě?“. Konference se účastnili zástupci 

státního i neziskového sektoru a výstupem byla tvorba sítě navázání dalších kontaktů a 

spolupráce mezi subjekty, které se psychosociální pomoci v ČR zabývají. Od roku 2004 se 

informovanost o činnostech a spolupráce mezi organizacemi  a subjekty v ČR podstatně 

zlepšily. Druhý ročník této konference se konal na podzim roku 2006 a tentokrát s podtitulem 

„Víme o sobě!“, který již nese informaci o prosíťování poskytovatelů psychosociální pomoci 

[3]. 

 
4.1 Poskytování posttraumatické péče u HZS ČR   

 Psychologická služba HZS ČR je tvořena 14 krajskými psychology a dvěma 

psychology na MV-GŘ HZS ČR. Psychologové HZS ČR mají za úkol koordinovat 

psychosociální pomoc pro zasažené na místě mimořádní události v rámci daného území. V 
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této oblasti spolupracují s psychology Policie ČR, dalšími odborníky a nestátními 

neziskovými organizacemi. Jejich náplní je i poskytování posttraumatické intervenční péče 

nejen interně, ale i obětem mimořádných událostí. Souběžně s psychologickou službou se 

začínají ustavovat intervenční týmy z řad příslušníků (hasičů) na základě dobrovolnosti a  

pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV č.39/2003. Tyto týmy se vytvářely 

výhradně za účelem psychosociální pomoci příslušníkům a zaměstnancům HZS ČR. Průlom 

do rozšíření zaměření intervenčních týmů přinesla novelizace pokynu generálního ředitele 

HZS ČR č.30/2008. Název intervenčního týmu se mění na tým posttraumatické péče (dále jen 

„TPP“) a nově předurčuje jeho členy i k poskytování posttraumatické péče pro oběti 

mimořádných událostí. Tato změna si ale vyžaduje postupné rozšiřování vzdělávání 

v poskytování posttraumatické péče členů TPP. 

 

4.1.1 Úkoly člena TPP   

Člen TPP plní zejména tyto úkoly:  

− poskytuje kolegiální psychickou pomoc příslušníkům nebo zaměstnancům, 

− informuje koordinátora o poskytnutí kolegiální psychické pomoci nebo její žádosti, 

pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, případně žádá koordinátora o zajištění pomoci 

dalších členů TPP, 

− při mimořádné události na místě zásahu poskytuje na výzvu velitele zásahu nebo 

jiného přímého nadřízeného posttraumatickou pomoc obětem mimořádné události 

formou první psychické pomoci.  

 

 V případě žádosti o poskytnutí kolegiální psychické pomoci příslušníkem nebo 

zaměstnancem, uvědomí člen TPP o této skutečnosti svého vedoucího příslušníka nebo 

vedoucího zaměstnance, který jej pro činnost v TPP uvolní, nebrání-li tomu plnění jiných 

závažných služebních nebo pracovních úkolů. 

 

 Členem TPP může být příslušník nebo zaměstnanec ustanovený v souladu se 

systemizací služebních (pracovních) míst na jakémkoli služebním nebo pracovním místě, 

který primárně vykonává činnosti vyplývající z jeho služebního nebo pracovního zařazení, a 

dobrovolně projevil zájem o činnost v TPP nebo externí člen.     
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4.2 Statistické zpracování psychosociální pomoci u HZS ČR  
         podle krajů za rok 2008 [4]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z grafu je patrné, že ve vztahu k celkovému počtu událostí u HZS ČR je posttraumatická 

intervenční péče (PIP) na žádost hasičů minimální a u některých krajů se vůbec neprováděla. 

Příčinou může být malý počet událostí vyžadujících psychosociální pomoc, dále malý zájem 

záchranářů nebo pocit studu o takovou pomoc požádat.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvedený graf nám charakterizuje využití psychosociální pomoci občany, postiženými 

mimořádnými událostmi. Zde je patrný zvýšený počet pomoci na severní a střední Moravě. 

 
  

graf č.1   PIP na žádost klienta z HZS ČR
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graf č.2  Psychosociální pomoc lidem zasaženým MU
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4.2   Vývojové trendy psychologické služby u HZS ČR v letech 
        2003 – 2008 [4] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zde je vidět, že počty vyšetření příslušníků nebo uchazečů se v jednotlivých letech pohybuje 

na stejné úrovni kolem 1100 vyšetření. Výjimkou je rok 2003, kdy byla psychologická služba 

u HZS ČR zavedena. Zvýšený počet vyšetření v roce 2007 je důsledkem schválení nového 

zákona č.361/2003Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních složek s platností od 

1.1.2007. V roce 2007 ukončilo služební poměr nejvíce příslušníků, což logicky znamenalo 

nárůst vyšetření nových uchazečů.     

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
Graf nám dokumentuje vývoj poskytování posttraumatické péče o postižené krizovou 

událostí. Zde je vidět, že je tato pomoc využívána od počátků zavedení u HZS ČR. Poslední 

tři roky jsou srovnatelné a dokumentují, že PIP je využívána. 
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Zbývající grafy  dokumentují rozsah ostatních činností psychologické služby u HZS ČR. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 graf č.5   Poskytnuté poradenské služby
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graf č.6   Lektorská činnost psychologů
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graf č.7   Stáže psychologů
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5   Integrovaný záchranný systém - IZS  

Za integrovaný záchranný systém se považuje koordinovaný postup jeho složek při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

IZS vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších 

složek při řešení mimořádných události. Je systémem pro koordinaci záchranných a 

likvidačních prací. Není organizací v podobě instituce, ale jen a především vyjádřením 

pravidel spolupráce. Využívá pro záchranné a likvidační práce každého, kdo je povinen 

provádět záchranné a likvidační práce, a dále každého, kdo pomáhat chce a kdo pomáhat 

může. Integrace spočívá v tom, že jednotlivé zdroje – materiální, lidské, ale i právní, se 

spojují k provedení záchrany nebo likvidace s cílem jejich nejúčinnějšího a 

nejhospodárnějšího využití [11]. 

 

5.1   Složky IZS 

� Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky a ostatní 

jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí sil a prostředků kraje, 

Zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky.  

Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku 

mimořádné události, pro jejich vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné 

události.  

� 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 civilní ochrany, neziskové organizace.     

Ostatní složky poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na 

vyžádání [11]. 

 

5.1.1   Hasičský záchranný sbor České republiky – HZS ČR 

Jeho základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a 

poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Při plnění svých úkolů spolupracuje 

se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými 

osobami, s mezinárodními organizacemi a zahraničními subjekty. Předmětem spolupráce je 

zejména stanovení práv a povinností při vzájemném poskytování pomoci a informací při 



 - 18 - 

mimořádných událostech, pokud tomu nebrání ustanovení jiných právních předpisů nebo 

povinnost mlčenlivosti [16]. 

 

 

5.1.2   Policie České republiky – PČR 

Je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky, který slouží veřejnosti. Jejím úkolem 

je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit 

úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí 

zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními 

smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“) [17].    

 

5.1.3   Zdravotnická záchranná služba - ZZS 

Zajišťuje odbornou přednemocniční neodkladnou  péčí, která je definovaná jako péče 

o postižené na místě jejich úrazu nebo náhlého onemocnění, v průběhu jejich transportu 

k dalšímu ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení. 

Přednemocniční neodkladná péče je poskytovaná při stavech: 

- bezprostředně ohrožující život postiženého, 

- způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé následky, 

- mohou vést k prohlubování chorobných změn a k náhlé smrti, 

- působí náhle utrpení a bolest, 

- působí změny chování  a jednání, ohrožující postiženého nebo jeho okolí [15].    
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6   Mimořádná událost   

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, ale také jako havárie (většinou v důsledku činnosti člověka), které ohrožují 

život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních 

prací.   
Rozdělení mimořádných události dle jevů: 

- přírodní 

- antropogenní 

- kombinované 

 

Za organizaci a řízení zásahu při řešení mimořádných události nesou odpovědnost a 

plní úkoly v rámci svých kompetencí v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 320/2002 Sb., 

ministerstva a jiné ústřední správní úřady, orgány kraje, za které plní úkoly hasičský 

záchranný sbor kraje, hejtman, obecní úřad, starosta obce, právnické osoby a podnikající 

fyzické osoby. Pokud mimořádná událost svým rozsahem či charakterem přesáhne možnosti 

IZS a je charakterizována jako krizový stav, pak organizaci a odpovědnost ochrany 

obyvatelstva přebírá stát ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon) ve znění zákona č. 320/2002 Sb. [10].    

 

6.1   Mimořádná situace 

Situace, která vznikla v důsledku nastalé mimořádné události. Dle trvání mimořádné 

situacemi dělíme do skupin: 

- krátkodobá  – dny až týdny, 

- střednědobá – měsíce až roky, 

- dlouhodobá – roky až desítky let [10].    

 

6.2   Hromadné neštěstí 

Jedná se o mimořádnou událost většího rozsahu, charakterizující její velikost [14].        
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6.2.1   Typy hromadných neštěstí  

I. Hromadné neštěstí omezené – mimořádná událost postihující nejvíce deset 

zraněných nebo zasažených, z nichž minimálně jeden je v kritickém stavu. 

Traumatologické týmy nejsou aktivované [14].      

 

II.  Hromadné neštěstí rozsáhlé – mimořádná událost, která má za následek náhlý vznik 

více než deseti zraněných nebo zasažených. Počet zasažených však nepřekračuje číslo 

50. Jsou aktivované poplachové, havarijní a traumatologické plány [14].      

 

III.  Katastrofa – náhle vzniklá mimořádná událost velkého rozsahu, která má za následek 

více než padesát postižených bez rozdílu počtu mrtvých, těžce či lehce zraněných. Při 

katastrofě je nedostatek času na rozhodování a řízení záchranných prací i nedostatek 

personálu a prostředků [14].      

 

Katastrofy se třídí podle vyvolávající příčiny. Tou bývá havárie (mimořádná událost), 

vzniklá v souvislosti s provozem vyrobených zařízení (působením činnosti člověka), nebo 

živelní pohroma, neovládaná mimořádná událost, vzniklá v důsledku působení ničivých 

přírodních sil. I podrobnější třídění katastrof rozpracovává působení dvou základních ničivých 

sil – přírody a člověka [14].      

 

Klasifikace katastrof :  

I. Přírodně - klimatické katastrofy: 

− zemětřesení a jeho následky (požáry, sesuvy aj.), 

− sopečná činnost a její následky (bahnotok, sopečné povodně  a žhavá 

sopečná mračna), 

− pohyby vodstva a zeminy (povodně, sesuvy půdy aj.), 

− povětrnostní vlivy (větrné smrště, sucha, mrazy, přívalové deště aj.) [14].      

 

II.  Katastrofy způsobené činností člověka (sociálně-ekonomické): 

− válečný konflikt a mimořádné situace vojensko-politického charakteru 

v době míru (terorismus, migrační vlny aj.), 

− civilizační katastrofy (dopravní a průmyslové havárie, havárie v oblasti 

vodních staveb, jedovatých odpadů, velké požáry) [14].    
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7   Psychologie v záchranářství 

Psychologické faktory se v problematice katastrof a hromadných neštěstí prosazují 

daleko intenzivněji, než je tomu při jiné lidské činnosti. Je nezbytné odhadnout potencionální 

předpoklady  pro zvládnutí určitých funkcí, skupinové činnosti, vedení lidí v zátěžových 

situacích.  

V průběhu katastrof a hromadných neštěstí se vytvářejí sociální skupiny, které přímo 

nebo  zprostředkovaně prožívají všechny fáze mimořádné události.  

Tisíce lidí mohou přijít o život, ještě větší počet osob je těžce zraněných a sociální 

dopad na všechny postižené je těžko předvídatelný, stejně jako ekonomické důsledky. Daleko 

nejhorší  jsou však zdravotní následky pro všechny zúčastněné, tedy oběti i záchranáře [13].  

 

7.1   Čtyři typy reakce postižených záchranářů a občanů   

I. Žádné vnější projevy změny chování, rychlý návrat schopností k původní činnosti. 

Vyskytuje se pouze u malého počtu jedinců, kteří jsou mimořádně výkonní při 

záchranné akci.  

II.  Možná podrážděnost, třes prstů, končetin, celého těla. Zvyšování tepové frekvence a 

krevního tlaku, pocení, bledost. Schopnost k záchranné činnosti zachována.  

III.  Deprese, útlum, hrozí vznik neurózy a akutního vyčerpáni. Výrazný pokles 

schopnosti  plnit uložený úkol.  

IV.  Zastřené vědomí, panické reakce (otuženost a neschopnost činnosti nebo 

nekoordinovaný útěk, bezúčelné pohyby, dezorientace, případně těžko předvídatelné 

činy včetně možné sebevraždy) [13].     

 

7.2   Vztah mezi záchranářem a zachraňovaným 

Velmi důležitý je vztah mezi záchranářem a zachraňovaným, kdy ze strany 

záchranářů, kteří nemusí být vždy odborníky (lékaři, psychologové) platí tyto elementární 

zásady: 

− Nikdy neodmítnout podívat se na postiženou osobu a v případě žádosti s ní 

pohovořit.   

− Jednat důstojně  a bez nadřazenosti. Snažit se zachovat pravidla přátelství i 

důvěrnosti.  

− Být citlivý k obavám  a potížím druhé osoby, i když nejsou v daném momentě třeba 

zcela pochopitelné.  
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− Informace takto získané jsou zcela důvěrné, mají osobní povahu  a v žádném 

případě nesmějí být zneužity.  

− Mluvit s vážnosti, situaci nezlehčovat, ale opírat se i o vlastní zkušenosti. Neobávat 

se říci, že něco nevíme, snažit se ujistit, že budeme hledat někoho, kdo může lépe 

pomoci a koho můžeme doporučit.  

− Mluvit jasně, zřetelně a trpělivě, jestliže  druhý neporozumí smyslu slov, opakovat 

je jinak.  

− Na otázky odpovídat pravdivě a předpokládat, že postižený chce znát odpověď. Být 

upřímný však neznamená být netaktní [13].  

 

7.3   Psychologické reakce záchranářů 

Literatura uvádí poměrně velké množství publikací s problematikou psychologických 

dopadů na oběti, avšak jen velmi málo autorů se zabývá reakcemi profesionálních záchranářů. 

Zdá se, že tito záchranáři jsou považování za tak odolné jedince, kteří stálým tréninkem, 

činností při nehodách menšího rozsahu si zvykli na stres a mimořádnou událost neprožívají. 

Psychologické reakce záchranářů jsou však velmi různé  a mohou mít krátkodobé stejně tak 

jako několikaměsíční případně trvalé následky. 

Následky hromadného neštěstí lze klasifikovat jako Posttraumatickou stresovou 

poruchu, u nás se tento syndrom nazývá traumatická neuróza.    

Klasifikace této neurózy má v podstatě 7 kategorií:  

− Emocionální důsledky (úzkost, deprese, z1ost, podrážděnost, pocit viny, 

bezmocnosti a beznaděje): pod vlivem smrti druhých, destrukce a zkázy si postižení 

uvědomují i vlastní smrtelnost, litují oběti, ale i sebe samé a bojí  se možné ztráty 

svých nejbližších, ke kterým jsou následně  patologicky opatrní a starostliví.  

− Syndrom vyčerpání: vyskytují se zejména u zdravotnických pracovníků (lékaři, 

sestry, záchranáři). Je charakterizován pocitem úplného fyzického i psychického 

vyčerpání, depersonalizací, negativním postojem k sobě samému. Záchranář má 

najednou negativní postoj ke své profesi, ztrácí zájem a vztah k pacientům i 

spolupracovníkům. Někteří autoři tento syndrom nazývají velmi přiléhavě jako 

syndrom vyhasnutí nebo vyhoření.  

− Kognitivní důsledky: projevují se zhoršením paměti, schopnosti koncentrace a 

nutkavými představami prožité katastrofy, mohou se vyskytnou noční děsy.  
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− Behaviorální důsledky: ztráta zájmu o společnost i vztahy k lidem, stejně tak jako 

nezájem o jakoukoliv práci. Postižený má sklon  k pití alkoholu, užívání drog, 

kouření.  

− Důsledky pro vztahy: po prožité katastrofě se u záchranářů projeví výrazné změny 

v životě, v pracovních, intimních, sexuálních vztazích. Může vzniknout patologická 

a nepodložená obava o své nejbližší, pacient se sám izoluje, není schopen těmto 

lidem vyjádřit své pocity.  

− Somatické důsledky: zvýšený počet běžných onemocnění, úrazu po katastrofě, 

poruchy spánku, jídelních návyků, snížená úroveň životní energie.  

− Změny motivace: profesionální záchranáři, kteří se zúčastnili likvidace následků 

mimořádné události, získali zkušenost, která je vedla k zásadnímu přehodnocení 

životních priorit. Náhle změní názor na smysl života, berou život jako mimořádně 

křehký a krátký, což vede ke změně způsobu života ve smyslu zvýšeného důrazu na 

materiální podstatu lidského bytí. Často je úplná ztráta jakékoliv emoce [13].  

      

Extrémní stres, který působí na záchranáře, například pohled na oběti při požárech a 

bezmocnost vyprostit je nebo zejména smrt blízkých a dobrých známých může úplně změnit 

osobnost a dát vznik akutní psychóze. Věk, pohlaví i osobnostní faktory a zkušenost mohou 

výrazně ovlivnit stupeň psychologické reakce. U mladších osob je riziko následků větší. Ženy 

mají více symptomů, stejně tak jako rozvedení nebo svobodní. Zkušení pracovníci, kteří již 

„něco prožili“ reaguji daleko méně podle výše uvedeného schématu.  

V každém případě však nelze opomenou ani pomoc obětem neštěstí, ale ani 

profesionálním záchranářům. Činnost záchranářů není časově neomezená. To, co je 

zdravotník schopen za normálních okolností provádět třeba 16 -18 hodin, v těchto extrémních 

situacích se cítí po 8 hodinách zcela vyčerpán. Při povodních v roce 1997 bylo zaznamenáno 

úmrtí do té doby zdravého a fyzicky zdatného hasiče na akutní infarkt myokardu. 

Posttraumatická stresová porucha je tedy velmi závažným syndromem a vyžaduje okamžitou 

terapii u obou skupin zúčastněných [13].    
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8   Psychologická zátěž jako výrazná a neoddělitelná součást práce     
     záchranáře 

Záchranář by stále měl mít na paměti, že nejen zachraňuje životy a majetek druhým, 

ale odpovídá za život svůj i svých kolegů. Znalost „správné míry“ rizika je profesionální 

umění. Je znakem profesionality. Aby mohl  záchranář plnit tuto zásadu, musí být schopen 

odolávat zátěží, kterou generuje aktivní záchranářská činnost. Proto musí pečovat a chránit 

svou psychofyzickou kondici. Celková kondice záchranáře závisí na průběžném aktivním 

tréninku psychických, fyzických  a odborných znalostí a dovednosti podle základní rovnice 

spolehlivosti, ve které všechny tři uvedené faktory působí v součinném vztahu. K tomu 

záchranář využívá  všech profesně významných informací celého souboru věd o prací. Vyšší 

odolnosti k zátěži je páteří profesionálních dispozic záchranáře.  

Záchranář v akci – tato činnost je chápaná jako relativně nevyčerpatelný  zdroj energie  

aktivity. Kam nikdo nejde, tam jdou s naprostou samozřejmostí hasiči. Takto vnímaná nebo 

dokonce chápaná práce záchranáře by byl velký omyl. Záchranář je jen člověk se všemi 

ctnostmi i nectnostmi lidského rodu. Při pracovním nasazení dochází zákonitě k prvotní únavě 

neboli vyčerpanosti z realizovaného zásahu. Regenerace sil z absolvované zátěže začíná již 

v době vrácení se na základnu. Odeznívá prvotní psychická a fyzická zátěž, které byl 

záchranář vystaven. Uvolňuje se psychické i fyzické napětí, které vyvolalo směřování 

k dosažení cíle a tím zvládnutí mimořádné události. Členové záchranného týmu v průběhu 

prvotního uvolnění často znovu prožívají celý průběh záchranné akce. V převážné většině 

zvýšenou frekvencí komunikace často hlasité až vzrušeně, doprovázené neverbální složkou 

gestikulace.  

Toto prvotní uvolnění psychické zátěže bezprostředně po zásahu je důležitou složkou 

regenerace psychických sil záchranáře. Jedná se  zjednodušeně řečeno o „odvětrání“ 

psychických zážitků, které nejvíce zasáhly jeho interaktivní složku osobnosti. Tak jako 

obecně platí, že při větrání jakýchkoliv prostor zůstane vždy jakýsi zbytek připomínající 

odvětrané médium, po prodělané akutní zátěži se nezbavíme všech následků beze zbytku. 

Těmto pozůstatkům se říká latentní zátěž. Při dlouhodobém výkonu specifické činnosti 

generující výrazně formy psychické zátěže, dochází k ukládání zbytků jednotlivých psychicky 

náročných prožitků do dlouhodobé paměti, která je vnitřní dispozicí každého jednotlivého 

záchranáře.  

Dochází ke dvěma způsobům dlouhodobého vývoje psychiky. V prvém případě 

dochází k dodatečné pomalé exspiraci – vyvětrání nepříjemných prožitků a transformaci 
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užitečných informací do zkušeností paměťové báze. V druhém případě dochází také 

k ukládaní zbytků situační zátěže do dlouhodobé paměti i postupnému vrstvení. Nedochází 

však k přiměřenému nebo vůbec k žádnému dodatečnému vyvětrání nepříjemných prožitků. 

Současně je blokována transformace užitečných informací do zkušenostní paměťové báze. 

V prvním případě je záchranář schopen dlouhodobě účelně čelit psychické zátěži, které je 

v průběhu služby vystaven. Mluvíme o psychicky odolných jedincích – osobnostech. 

V druhém případě zejména blokování transformace užitečných informací a jejich kladné 

využití zejména ve schopnosti předvídat – při řešení průběhu nových situací, do kterých se 

následně při výkonu služby dostane, vede postupně k projevům psychické lability. V reálné 

situaci se nesetkáme často s takto polárně orientovanými jedinci. Byli uvedeni jen pro větší 

názornost. Obecně platící realita je vysoce pravděpodobně taková, že asi 60% populace se 

dokáže s problémem psychické zátěže vyrovnat celkem bez výraznějších výkyvů prožívání a 

jsou schopni dlouhodobě zvýšenou zátěž snášet.    

Asi 20% jedinců je na psychickou zátěž významně citlivějších. V mimořádných 

situacích mají tendenci k situačně zkratovému výstupnímu chování. Snadno selhávají a tím 

jsou také podstatně blíže mezní limitě snesitelné zátěže, za kterou se platí cena nejvyšší. 

Zbývajících 20% jedinců má naopak zvýšenou tendenci význam prožívané i následné 

psychické zátěže podceňovat. Často se tento sklon projevuje tendencí k situační exhibici, 

sebepředvádění, spoléhání na náhodu, přejímání rizika s vysokou pravděpodobností 

sebezničení.  

Jde vlastně také o určitý druh selhání, ale jakoby selhání naruby. Převedeme-li si 

uvedené obecné hodnocení možnosti prožívání situační i následné psychické zátěže do 

klimatu – prostředí našich záchranných sborů, je třeba konstatovat omezení, které je a bude 

vhodné respektovat, aby případy situačního nebo následného psychického selhání byly 

minimalizovány. Jde o dva okruhy problému. 

První okruh v sobě zahrnuje problematiku výběru příslušníku hasičských záchranných 

sborů a PČR. 

Druhý okruh zahrnuje širokou problematiku psychoterapie – psychoterapeutických 

postupů a metod, které řízenou formou podporují kladný průběh právě již zmíněné následné 

psychické zátěže. V záchranářské praxi jsou nebo mohou být uplatňovány dvě formy. První 

forma je přirozená osobní psychoterapie. Každý jednotlivec má určitou schopnost obnovení 

narušené psychické rovnováhy. V praxi každý aktivní záchranář více či méně vědomě používá 

osobní postupy pro vyrovnání vnitřního prožívání a vnějšími faktory psychické zátěže, které 

byl vystaven [12].    
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9   Krizová intervence 

Krize je stav, v němž se jednotlivé osoby setkávají s překážkou nebo výzvou, která se 

za pomocí běžných strategií řešení nebo zvládnutí problému ukáže jako nepřekonatelná. 

Tento stav pak vede k psychické disharmonii  a k dekompenzaci [9].      

 

9.1   Cíle krizové intervence 

− zastavit snižování psychické výkonnosti, normalizovat normální, 

− naučit se žít se vzpomínkami, 

− stabilizovat osobnost, tím že nedovolíme rozvinou vyhýbavé chování, 

− dát dění nový smysl, 

− vybudovat nové perspektivy do budoucna [9].      

 

9.2   Kroky krizové intervence 

− vzdálit postiženého z místa dění, 

− zabývat se postiženým (co se stalo, jak se cítíš), 

− zabývat se iracionálními vysvětleními, rozšířit úhel pohledu (pocity viny, obavy), 

− vysvětlení znaků stresové reakce (vysvětlit souvislost mezi stresem a reakcí na 

stres), 

− vyvinutí strategie, zvládnutí situace (zjistit osobní zdroje ke zvládnutí krize), 

− zpětné začlenění (nabídnou další podporu) [9].      

 

9.3   Zásady krizové intervence a krizové pomoci 

Krize jsou považovány za nevyhnutelnou součást života, v dobrém vyústění pomáhají 

růstu a zrání člověka. Povinnost pracovníka v krizové intervenci je řídit se hodnotami profese 

a dodržovat etická pravidla, která vycházejí z lidských práv a zahrnují například právo 

člověka v krizi na sebeurčení a na důvěrnost poskytovaných informací [1].      

 

9.4   První pomoc zasaženým mimořádnou situací  

− vzdálit z místa traumatizující události,  

− poskytnout první psychologickou pomoc, 

 

GROUNDING  –  posadit, opřít o zeď, držet celým tělem 
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CENTERING –  ptát se na jméno, zda ví, co se stalo, soustředit se na nádech a  výdech 

FOCUSING    –  vést ke schopnosti odklánět pozornost, přenášet pozornost dovnitř a zpět [9]      

 

9.5   Psychická první pomoc 

− řekni, že tam jsi a snaž se o navázání kontaktu, 

− zakryj oběti, 

− ochraňuj zraněné oběti před diváky, 

− hledej opatrný tělesný kontakt, 

− hovoř, naslouchej a plň možné potřeby [9].      
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10   Potencionální traumatizující událost 

 Během života zažijeme všichni řadu zátěžových situací, ale ne každý  se setkává 

s traumatickou události. Traumatická událost je zážitek, který téměř vždy vyvolá 

bezprostřední pronikavou tíseň spojenou se stresovou reakcí. Vesměs jde o události při 

kterých jde o ohrožení života, zdraví, tělesné či psychické integrity nebo jiných důležitých 

hodnot. Událost se stává traumatickou, když je překročena schopnost člověka emočně ji 

zvládnout [9]. 

 

10.1   Druhy traumatizujících události 

− Katastrofy způsobené člověkem: dopravní neštěstí, letecké katastrofy, lodní 

katastrofy, požáry a výbuchy plynů, kolapsy budov a mostů, nukleární katastrofy 

(Černobyl). 

− Přírodní katastrofy: povodně, vichřice, lesní požáry, zemětřesení, výbuchy, sopky, 

laviny. 

 

10.2   Profesní skupiny ohrožené vznikem posttraumatické poruchy  

          ze zátěže při řešení mimořádných událostí 

 - Hasiči 

 - Policie 

 - Zdravotní záchranná služba 

 

10.3   Ostatní oběti mimořádných událostí  

 - Oběti přímé 

 - Příbuzní a přátele 

 - Obyvatelé, kde se neštěstí odehrálo 

 

10.4   Příznaky posttraumatické stresové poruchy  

 Akutní  – jestliže symptomy trvají méně než tři měsíce. 

 Chronické – jestliže příznaky trvají déle než tři měsíce. 

 Opožděné – projevení jednotlivých symptomů 6 měsíců po události [9]. 
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11   Tým psychosociální intervenční péče (PIT) 

 Týmy psychosociální péče jsou mezioborové, mezidenominační, složené z osob 

s rozdílnými možnostmi a schopnostmi reagovat na komplex materiálních, duševních a 

duchovních potřeb obětí, vzniklých následkem katastrof, hromadných i individuálních neštěstí 

a stejně tak i na následky terorismu [8]. 

 

11.1   Čtyři základní body činnosti PIT  

− poskytování  a vyhledávání informací, pomoc při prosazování zájmů obětí,  

− vyhledávání a odkazování do navazujících služeb, podpora truchlení,  

− práce s obcí, osvěta pro místní síť, vzpomínkové akce,  

− poradenství, aktivace, podpora při plánování  a rozhodování [8]. 

 

11.2   Jak PIT pomáhá prakticky 

− podpora těch, kteří se za neštěstí cítí vinni, 

− podpora lidí, kteří neštěstí přežili, 

− podpora obce, 

− poradenství, osvěta, aktivizace [8]. 

 

11.3   Cílem PIT 

 Vytvoření dobrovolnického podpůrného týmu pro lokálního koordinátora PIT tak, aby 

byl k dispozici při mimořádných událostech a následném poskytování psychosociální pomoci 

v přímém kontaktu s přeživšími nebo přímými zasaženými.  

 V rámci zásahu IZS je dokázat pečovat o přímé zasažené osoby při hromadných 

neštěstích. Je důležité zajistit péči v rámci evakuačního centra,  na vyžádání velitele zásahu 

nebo KOPIS [8].    

 

11.4   Úkoly psychosociální pomoci v ČR s ohledem na nové hrozby: 

 
11.4.1 Střednědobé úkoly:  
  

Standardy:     Tvorba procedurálních standardů. 
      Tvorba standardů vzdělávání a prevence. 
  

Spolupráce:    Zlepšování spolupráce mezi státními a nestátními poskytovateli  
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   psychosociální pomoci, zlepšování sítí a databází služeb. 
 
Kontinuita:    Orientace na střednědobou a dlouhodobou pomoc zasaženým.  
 
Systém:     Tvorba systému psychosociální pomoci ve zdravotnictví. 
 
Nové hrozby:    Orientace na specifiku MCI „Incidenty s větším počtem obětí“ a  

   CBRN – E „hrozby chemické/biologické/radiační/nukleární-explozivní“. 
Kultura:     Orientace na kulturně senzitivní programy. (menšiny, uprchlíci,  

   migrace). 
 

 Média:      Rozvoj spolupráce se sdělovacími prostředky. 
 
 Zastřešení:     Tvorba zastřešující organizace (asociace) pro psychologii   
                                       Mimořádných událostí [3]. 

 
 
11.4.2  Dlouhodobé úkoly:  

 
Komunita:     Rozvoj komunity: posilování odolnosti skupin, institucí a sítí vůči  

   následkům mimořádných událostí.  
 

Školství:     Práce se školami. Preventivní programy pro děti a mládež.   
 

Spolupráce:     Prohlubování mezinárodní spolupráce.  
 
Věda a výzkum: Výzkum v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení Úsilí o  

    sjednocování terminologie [3]. 
 

 

11.5   Poskytování psychosociální pomoci v mimořádných situacích.  

 Psychosociální pomoc vychází ze základního faktu, že reakce lidí v průběhu  a po 

skončení mimořádné události jsou normálními reakcemi člověka v nenormální situaci [3].  

 

11.6   Hlavní zásady, fáze a formy psychosociální pomoci  

Mezi lidi zasažené mimořádnou událostí řadíme: 

− přímé oběti a pozůstalé, 

− osoby přihlížející, 

− rodinné příslušníky a kolegy zasažených osob, 

− profesionály, kteří se podíleli na záchranných a likvidačních pracích, 

− dobrovolné pracovníky [3]. 
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Tyto skupiny bývají někdy označovány také jako oběti nebo přeživší. Na jednu přímou 

oběť se přitom počítá s deseti osobami z jejího okolí, které jsou událostí zasaženy sekundárně. 

 Psychosociální pomoc je taková pomoc, která sytí materiální i duševní potřeby lidí 

zasažených mimořádnou událostí. Patří zde základní tělesné potřeby, potřeba bezpečí, jistoty, 

informací, spojení s rodinou, psychologická podpora, podpora doprovázení při jednání s úřady 

a institucemi, rozloučení se zemřelými, truchlení, pietní akty, výroční připomenutí apod.  

 Psychosociální pomoc je mezioborová, obvykle ji koordinují odborníci na duševní 

zdraví (psychologové, psychiatři) a dále se na ní podílejí sociální pracovníci, duchovní, 

zdravotníci, policisté, hasiči, vojáci, zaměstnanci dalších organizací a dobrovolníci. Důležité 

je, aby byli všichni tito pracovníci ke své činnosti speciálně vyškoleni a vycvičeni „Krizová 

intervence“. Velmi důležitou roli zde hraje schopnost týmové práce.  

 Psychosociální pomoc musí být kulturně senzitivní, tzn. respektovat kulturní a etnické 

odlišnosti v potřebách zasažených lidí. Musí dále respektovat věk, sociální zázemí a pohlaví 

zasažených osob. Mezi osoby mimořádnou událostí zvláště zranitelné patří pozůstalí, lidé 

s tělesným nebo duševními poruchami, staří lidé, děti, cizinci a přistěhovalci.  

 Psychosociální pomoc zajišťovaná organizacemi pro své pracovníky by měla být 

kontinuální. Tato pomoc, zajišťována státní správou ve vztahu k občanovi, se  zaměřuje na 

urgentní fází mimořádné události, následně by ji měly přebírat a navázat na ni místní 

komunita a  nestátní organizace.  

 Psychosociální pomoc má vyhledávat osoby zasažené mimořádnou událostí, zajišťovat 

a naplňovat jejich individuální potřeby, které vznikly v souvislosti s touto událostí, ale přitom 

dotyčné osoby a komunity aktivizovat  a posilovat ve vlastních schopnostech řešit problémy 

[3].  

 

11.6.1   Fáze psychosociální pomoci 

  

− Fáze přípravy obyvatel a záchranářů na mimořádnou událost. Jsou to událostí 

s postupným začátkem typu „povodeň“/“epidemie“ a v rámci prevence a 

zvyšování odolnosti obyvatel.  

− Fáze urgentní - v průběhu události. Období záchranných a evakuačních prací, 

zvláště u události s náhlým začátkem typu „dopravní nehoda“/“teroristický 

útok“/“zemětřesení“ – hodiny, dny, týdny.   

− Fáze likvidačních prací a nápravy, toto období trvá dny, týdny i měsíce. 
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− Fáze dlouhodobá, kdy se zasažení vyrovnávají s traumatizující zkušeností. Toto 

období může trvat měsíce i roky [3].  

 

11.7   Spolupráce v rámci IZS 

 Ze zkušeností z mimořádných událostí většího rozsahu, katastrof a terorismu 

v zahraničí se v urgentní fázi neštěstí osvědčuje centrální systém řízení psychosociální 

pomoci - zajišťuje psychologická služba rezortu MV. V případě regionálních neštěstí se 

osvědčuje spolupráce krajského psychologa HZS ČR s Psychosociálními intervenčními týmy  

a dalšími místními poskytovateli tohoto typu pomoci. Psychologická služba rezortu MV 

začala být využívána také v rámci cvičení složek IZS [3].  

 

11.8   Zaměření činnosti 

Psychologové mohou před vznikem mimořádné události přispívat v oblasti prevence 

negativních dopadů, zajišťovat opatření v průběhu odstraňování následků události a po jejím 

skončení (ve smyslu předcházení rozvoje posttraumatických potíží obyvatel i příslušníků a 

IZS). V některých případech poskytují dlouhodobou terapii posttraumatické stresové poruchy 

a jiných obtíží. 

Preventivní psychologická opatření spočívají v odborných analýzách dopadů 

mimořádných událostí „zejména teroristických útoků“ na obyvatelstvo a odvracení těchto 

dopadů, dále ve spoluúčasti na přípravě krizových plánů a v rámci přípravy obyvatelstva a 

specifických profesních skupin (složky IZS, zástupci sdělovacích prostředků a další 

profesionálové) na zvládání mimořádných událostí a krizových stavů. 

Předkrizová psychologická příprava je zaměřena na členy a příslušníky složek IZS 

před konkrétním zásahem a jejich podporu ke zvládání extrémního stresu při zásahu, který je 

čeká. Další úkoly začala psychologická služba MV od roku 2005 plnit v rámci cvičení IZS. 

Psychologická podpora řízení zásahu spočívá v monitoringu situace na místě a v 

doporučení vhodných opatření a postupů, které eliminují panické reakce, výbušnost situace, 

davové fenomény atd. Úlohou psychologa může být také spolupráce s tiskovým odborem při 

poskytování informací sdělovacím prostředkům. Osvědčila se také spolupráce psychologů 

MV s posádkou při asistenci evakuačních a humanitárních letů jako je příprava posádky, 

práce s evakuovanými a s novináři. 

Psychologická první pomoc je určena těm lidem, kteří jsou událostí akutně zasaženi 

„občané i členové IZS“ a spočívá v krizové intervenci s jednotlivci přímo na místě nebo při 
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transportu. Jde o okamžitou reakci na základní psychosociální potřeby člověka při mimořádné 

události, kterými jsou zejména zajištění bezpečí, tepla, tekutin, tišení, strukturovaných 

informací a kontaktu s blízkými. Jejím cílem je psychická stabilizace zasaženého člověka. 

Pozásahová psychologická opatření jsou zaměřena na dekontaminaci stresu u 

zasahujících. Důvodem je fakt, že záchranáři se s traumatizujícím zážitkem musí vypořádat 

rychleji než ostatní, vzhledem k zachování stálé akceschopnosti a dobrého fungování při 

dalších úkolech. Hovoříme zde o časné psychologické intervenci, při které využíváme několik 

základních technik. Demobilizace je setkání s týmem záchranářů s cílem informovat, uvolnit a 

zprostředkovat návazné služby. Bezprostředně po události se provádí také tzv. defusing, který 

má za cíl zmírnění příznaků pozásahového stresu a je určen malým skupinám do 24 hodin po 

události. Psychologický debriefing se aplikuje jeden den až čtyři týdny po události, cílem je  

uzavření události, zmírnění příznaků a případně předání do následné péče. Jeho podkladem je 

strukturovaný rozhovor ve skupině lidí, kteří prošli stejnou událostí. Další možností je 

instruktáž pro zvládání stresu, individuální krizová intervence a psychologické poradenství. 

Většinu uvedených technik a postupů je možné využít také k prevenci posttraumatických 

problémů u obyvatel. 

Dlouhodobá psychologická péče a pomoc nastupuje tam, kde psychické potíže 

přetrvávají týdny, měsíce a roky po skončení mimořádné události. Řadíme sem zejména 

terapii traumatu, která je zaměřena na léčbu posttraumatické stresové poruchy. Dále také 

léčbu depresí, poruch osobnosti, alkoholismu a jiných závislostí, které mohly mít jednu ze 

svých příčin v traumatizujících zážitcích. 

Cílem psychologických opatření při a po mimořádných událostech je jednak usnadnění 

průběhu záchranných a likvidačních prací, jednak ošetření duševních zranění a prevence 

rozvoje posttraumatických obtíží, které mohou podstatně snižovat kvalitu budoucího života. V 

případě členů IZS jde tedy o to, aby dopad mimořádné události neovlivnil jejich současný ani 

budoucí pracovní výkon a kvalitu jejich života. Tato psychologická opatření jsou uplatňována 

v rámci psychosociální pomoci, kde společně s dalšími praktickými postupy vedou ke 

zpracování zážitku a nalezení rovnováhy, začlenění se do svého sociálního prostředí (obnově 

mezilidských vztahů) a otevření se budoucnosti [3]. 

 

11.9 Shrnutí úkolů psychologické služby při záchranných a likvidačních 
pracích složek IZS 

− podpora velení zásahu i zasahujícím, odborné informace předem i v průběhu 

zásahu,  
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− příprava, tvorba, aktualizace a distribuce materiálů, instrukcí a letáků,  

− asistence při evakuaci a transportu,  

− péče o přeživší, jejich rodinné příslušníky a pozůstalé,  

− práce se zraněnými a jejich příbuznými v nemocnicích,  

− spolupráce se sdělovacími prostředky prostřednictvím tiskových mluvčích, 

− zprostředkování následné psychosociální péče, popřípadě další odborné péče,  

− speciální odborná pomoc při odhalování pachatele (profilování, analýzy),  

− posttraumatická péče zasahujícím po skončení zásahu,  

− analýzy pro krizový management (průběžně) [3].  

 
 

11.10   Profesní skupiny  a extrémní stres 

Schopnost vyrovnat se s extrémním zážitkem je individuální. Z podstaty profesí, které 

se zabývají nehodami, katastrofami a kriminalitou, vyplývá zvýšené vystavení náročným 

traumatickým situacím. Kromě policistů a hasičů do této skupiny patří např. vojáci, 

zdravotníci a žurnalisté. Kumulovaný extrémní stres pak může zvyšovat riziko nemocí z 

povolání, sebevražedného jednání, rozvodovosti, závislosti na alkoholu, syndromu vyhoření a 

fluktuace. Policista nebo hasič, který se dostal do extrémní či exponované situace má právo 

čerpat od svého zaměstnavatele bezplatně a rychle kvalifikovanou a diskrétní pomoc [3].  

 

11.11   Mýty a realita o chování zasažených lidí – urgentní fáze  

− Všichni lidé jsou v panice – Lidé se chovají poměrně racionálně a odpovědně 

Výjimka je  místo ohrožení života a současně žádná možnost na vysvobození, 

popř. v situaci bez informací a strukturovaného vedení. K panice může dojít 

snadněji v uzavřených prostorech (metro, podchody), na otevřených prostranstvích 

obvykle nevzniká. 

 

− Lidé se o sebe nepostarají - Většinou se o sebe postarají a pomáhají, kde je třeba. 

 

− Příliš mnoho informací škodí - Lidé reagují správně na informace podávané z 

důvěryhodného zdroje. Pokud se jim to nezdá, snaží se ověřit správnost údajů. 
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− Děti nejsou tolik zasaženy, nechápou o čem se dospělí baví - Děti často 

potlačují své reakce, ale ty se projeví po ukončení krize. Děti silně vnímají to, o 

čem se dospělí nad jejich hlavami baví. 

 

− Lidé, kteří se nezhroutí, nejsou zasaženi - Všichni jsou zasaženi. U mnoha lidí 

dochází k projevu obtíží později po ukončení krize. Po přežití mohou někteří lidé 

reagovat krátkodobě naopak euforicky. 

 

− Nezranění nejsou zasaženi - Události mají psychotraumatizující vliv i na 

přihlížející. 

 

− Záchranáři a další profesionálové nejsou zasaženi - Jsou zasaženi, vliv události 

se projeví většinou později. 

 

− Společnost se z katastrofy nikdy nevzpamatuje - Dostane se z toho, událost 

může být pozitivní pro její další rozvoj [3]. 

 

11.12   Potřeby a reakce záchranářů a obětí 

U některých záchranářů a obětí zasažených mimořádnou událostí se mohou po prožité 

traumatizující události objevit až po čase zcela nové symptomy. Jde především o opakované 

prožívání traumatické události v myšlenkách, snech a představách, přičemž jsou zároveň 

vzpomínky na konkrétní hrůznou událost částečně narušeny. Takto postižení záchranáři se 

začínají vyhýbat místům a situacím, které jsou nějak spojeny s danou události nebo ji mohou 

připomínat. Tito lidé jsou úzkostní, nepřiměřeně ostražití, nedokážou se soustředit a 

koncentrovat, začínají se hodně izolovat od okolí a hlavně svých přátel. Přitom mají sklon 

k nepřiměřeným, ať již panickým nebo agresivním reakcím. Překvapením je, že tyto příznaky 

se nemusí rozvinou okamžitě po proběhlé události, ale rozvíjí se často bez varování až 

v průběhu několika dnů či týdnů, a to i po období symptomatickém, když uplynula akutní 

stresová reakce. Posttraumatická stresová porucha se může rozvinout až do šesti měsíců po 

proběhlém traumatu (poznámka: dle mého názoru to může být i delší doba - vlastní 

zkušenost) [1].      
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12   Stres 

Stres je biologicky smysluplná adaptační reakce těla. Tělo mobilizuje za extrémních 

podmínek všechny energetické rezervy pro vnější svalové činnosti. V případě nebezpečí 

reaguje organismus automaticky, tzn. nezávisle na naší vůli, ve zlomcích sekund [9].      

 

12.1   Faktory stresu 

- stres je ve vysoké míře individuální,  

- stres existuje v životě každého člověka a není hned negativní; teprve přemíra 

stresu s jeho trvání jsou škodlivé a mohou poškodit zdraví, 

- stres je všeobecný syndrom přizpůsobení, jedná se o nespecifickou reakci 

organismu na jakýkoli druh zátěže, která slouží k přizpůsobení organismu těmto 

zátěžím [2].      

   

Stres může vyvolat nějaká konkrétní událost nebo působení několika stresorů současně 

či v úzké časové návaznosti. Stresory se mohou sčítat, takže i řada drobných stresů vyvolává 

prožívání velmi silného stresu. Vnější stresory můžeme rozdělit do kategorii: 

− vztahové stresory -  většinou souvisejí s problémy v soukromém životě,  

− pracovní a výkonné stresory – způsobují je neosobní vztahy na pracovišti, 

nedůtklivost nadřízených, nadměrná kritika, donášení, pomlouvání, nevyhovující 

pracovní prostředí, nedostatek schopností, informační přetížení, příliš rychlé 

pracovní tempo, činnost v pracovní tísní aj.,  

− stresory související se životním stylem, nemocí a handicapy – oslabení organismu, 

kvůli dlouhodobému vyčerpání energetických zásob. Mezi známe rizikové faktory, 

jež souvisí s prožíváním stresu a mají vliv na vznik některých onemocnění, patří 

obezita, kouření a zvýšená hladina cholesterolu [2].      

 

 

12.2   Emocionální a kognitivní reakce na stres  

Zahrnuje tzv.skryté chování, pro nezasvěcené osoby není přímo viditelné a patří zde: 

− nedostatečná koncentrace a pozornost, 

− zpomalené vědomé vnímání informací, 

− špatná krátkodobá i dlouhodobá paměť, 

− pocit vnitřního neklidu, nervozity a spěchu, 
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− pocity nespokojenosti  a zloby, 

− sebevýčitky, sebelítost, pocity viny, ale také přisuzování viny a agrese 

− strach ze selhání nebo ostudy, 

− pocity bezmocnosti, 

− kroužící, „hloubavé“ myšlenky, 

− prázdno v hlavě , 

− blokády v myšlení [9].      

 

12.3   Behaviorální reakce na stres 

Chování, které mohou pozorovat i nezasvěcené osoby např. 

      I.  ukvapené a netrpělivé chování:  

− rychlé polykání jídla, 

− krácení nebo úplné vynechávání přestávek, 

− rychlá a trhaná mluva, 

− přerušování druhých, 

 

     II.  chování s podpůrnými prostředky: 

− větší množství jídla a nekontrolované kouření nebo pití alkoholu, 

− užívání léků pro tišení bolesti, uklidnění nebo pro zvýšení výkonu, 

   III.  nekoordinované chování v práci: 

− dělat několik věcí současně, 

− hrnout se do práce, 

− nedostatek plánování, přehledu, pořádku, 

− přemisťování, ztracení nebo zapomínání věcí [9] . 

 

12.4   Škodlivé působení stresu 

Stres slouží k rychlé obrané reakci organismu na akutní ohrožení. Energii, kterou stres 

vyvolává využívá člověk k sebezáchovné reakci. Dostane–li se člověk do situace, kdy nemůže 

konflikt řešit ani útokem ani útěkem, všechny fyziologické reakce vyzní naprázdno. To je 

hlavním důvodem škodlivého působení stresu. Vybuzená energie není fyzicky zpracována a  

tím pádem nedochází  k metabolickému odbourávání zplodin, které v těle vznikají. Tyto 

zplodiny se usazují v různých tkáních a mohou vést k funkčním poruchám, které vedou 
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k onemocněním spjatým s činností vnitřních orgánů. Při stresové reakci se do krve uvolňují 

látky jako jsou katecholaminy, kortizon a prolaktin a přirozené opiáty, beta a endorfiny a 

enkefaliny. Tělo se snaží soustředit všechnu energii na bezprostřední vnější nebezpečí, které 

ohrožuje organismus momentálně více než útok mikroorganismů zevnitř. Neblahým 

důsledkem zvýšení hladiny těchto hormonů je narušení funkce imunitních buněk. Je-li stres 

dlouhodobý a intenzivní, dochází k trvalému snížení naši obranyschopnosti. Je zde riziko 

větší náchylnosti k virovým onemocněním v důsledku narušení krevní srážlivosti také 

k infarktu myokardu a pravděpodobně k většímu riziku vzniku rakoviny. Mezi onemocnění 

vznikající v souvislosti s dlouhodobou psychickou zátěží patří např. srdeční a cévní choroby, 

trávicí poruchy (zácpa, průjem, vředy, potíže se žlučníkem), snížená imunita, náchylnost 

k infekčním chorobám, chronické bolesti (zad, hlavy), alergie,ekzémy, astma, sexuální 

poruchy, impotence, některé typy cukrovky, rakovina a další. 

Na vzniku uvedených onemocnění se pochopitelně podílí celá řada dalších faktorů [2].              

 

12.5   Posttraumatická stresová porucha  

Posttraumatickou stresovou poruchou, jinak také nazýváme jako reakci na závažný 

stres, vzniká jako reakce na traumatickou událost. Postižený opakovaně prožívá událost 

v myšlenkách, snech a fantaziích a vyhýbá se místům a situacím, ve kterých k události došlo. 

Porucha se často projevuje poruchami spánku, soustředění, noční děsy nebo úlekovými 

reakcemi. Součastně s posttraumatickou stresovou poruchou se může vyskytovat i deprese, 

generalizovaná úzkostná porucha nebo různé závislosti. Rozlišuje se akutní reakce na stres, 

příznaky trvají méně než tři měsíce a chorobná reakce na stres, příznaky trvají déle než tři 

měsíce. 

Ke vzniku posttraumatické stresové poruchy může dojít následkem situací 

ohrožujících záchranáře nebo jeho blízké (např. požáry, povodně, těžký úraz, autonehody, 

znásilnění, únos, život ohrožující choroba) nebo v důsledku změn v mezilidských vztazích a 

sociálních rolích (ztráta zaměstnání, nevěra partnera, rozvod) [9].      
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13   Poskytování psychosociální krizové pomoci  

 Psychosociální krizová pomoc (dále jen „PsKP“) neboli psychosociální pomoc lidem, 

obcím a organizacím zasaženým mimořádnou události  anebo krizovou situací. 

 

− Je soubor reakcí, činností a služeb, které navozují v době trvání mimořádné 

události a v době zvládání jejich důsledků v zasažených lidech, obcích a 

organizacích přesvědčení „nejsme na to sami“, „i my můžeme pomoct 

druhým“ a „společně to zvládneme“.  

− Vychází z předpokládaných a vyjádřených potřeb a hodnot zasažených lidí, 

obcí a organizací v oblastech sociální, psychické, duchovní a tělesné a aktivně 

povzbuzuje zacházení s vlastními silami a zdroji se zdůrazněním neformálních 

zdrojů sociální opory [7].  

 

13.1   Povaha a cíle PsKP 

13.1.1   PsKP je svou povahou:  

− Mezioborová a týmová – mezioborové týmy jsou jednak stálé, jednak 

vytvářené podle typů událostí. Základními členy týmů jsou kromě sociálních 

pracovníků, duchovních, psychologů a zdravotníků také novináři, právníci, 

psychiatři, tlumočníci, učitelé a zástupci dalších profesí. Týmovost umožňuje 

poskytovat účinnou pomoc zasaženým a účinnou podporu pomáhajícím. 

− Terénní – případně podpořená nepřetržitou koordinační telefonickou linkou. 

− Zaměřená na společenství – rodiny, sousedství, obce a dle společenství 

utvářená. 

− Cyklická – zdůrazňuje kruh „p řipravenost“ zvládání bezprostřední a 

krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé [7]. 

 

13.1.2   PsKP naplňuje čtyři základní cíle 

− Začlenění lidí do společenství při co nejvíce zachované soběstačnosti. 

− Otevření se budoucnosti včetně obnovy životu prospěšných iluzí ve vztahu 

k sobě, druhým a světu. Posílení odvahy k životu a pocitu životního smyslu. 

− Individuální, rodinné a obecné uznání události a výsledné posílení jedince, 

rodiny, obce. Připravenost na další událost. 

− Zvládání sebe a nároků života [7]. 
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13.2   Souřadnice, podoby, trvání a poskytovatelé PsKP 

 PsKP je poskytována v souřadnicích: 

Typ události   

− Zcela nepředvídaná událost, většinou  způsobená člověkem, se zohavenými 

mrtvými či zraněnými, doprovázená zmatkem a vnímaným ohrožením života, 

viditelné následky jsou brzy odstraněny a na událost se i mediálně zapomíná 

(dopravní nehoda, teroristický útok). 

− Někdy i předvídána událost, většinou způsobená přírodou, doprovázená 

bezmocí, viditelné následky jsou dlouhodobé (povodeň) [7].  

 

Čas po události   

− Situace zasažených v daném čase po události (0 minut až 18 měsíců) [7]. 

 

Skupiny zasažených a jejich potřeby   

− Přímo zasažení neboli oběti přímé. Při události viděli, slyšeli, hmatali, cítili a 

utrpěli újmu. 

− Příbuzní a blízcí, kterými mohou být kolegové, kamarádí, přátele. Oběti 

přímých, případně pozůstali po nich. 

− Svědci a přihlížející včetně viníků. 

− Záchranáři a další pracovníci, kteří se podílejí na likvidací mimořádné události. 

Patří sem zdravotní sestry v nemocnicích, sociální pracovnice na úřadech, ale 

také novináři  

− Obyvatelé místa [7]. 

 

13.3   Podoby a trvání PsKP  

− Pomoc bezprostřední a krátkodobá při a bezprostředně po události, do tří až 

pěti dnů po události. Hlavní roli zde hraje první pomoc tělesná neboli 

zdravotní, psychická, právní, sociální a duchovní. 

− Pomoc střednědobá od tří až pěti dnů po události do měsíce až šesti týdnu po 

události. Zde hraje důležitou roli koordinace zdrojů, kde lze zařadit 

poradenství, podporu práv a zájmu zasažených, osvěta pro místní síť, podpora 

rituálů.   
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− Pomoc dlouhodobá od šesti týdnů po události do roka až osmnácti měsíců po 

události. Pořádání veřejných shromáždění vzpomínkových a děkovných. Podle 

typu události zřízení kontaktního centra. Dokumentace události jako je 

například vytvoření dokumentárního filmu, sbírání vzpomínek. Vytváření 

příležitosti pro uctění památky, poskytování opory při výročích a svátcích [7].  

 

13.4   Psychosociální krizovou pomoc poskytují  

− Občané: první pomoc je na všech úrovních občanská. Zásady první psychické 

pomoci by měl ovládat každý občan stejně jako by měl  ovládat poskytování 

první pomoci tělesné. 

− Koordinátoři ze všech možných oborů činnosti. Jejich dovednosti jsou kromě 

jiných organizační a řídicí. Na nich často záleží výsledná kvalita, účelnost a 

účinnost pomoci. 

− Zacvičení, organizování, podporování a hodnocení pracovníci a 

dobrovolníci na všech úrovních pomoci přímé. Při prvotní pomoci přímé jsou 

případné odbornosti podřazeny pod sjednocující typ činnosti „terénní krizový 

pracovník“.  

− Navazující odborníci duchovní, psychologové, sociální pracovníci, 

zdravotníci, novináři [7]. 

 

13.5   Zásady a hodnoty PsKP 

  V oblasti psychosociální krizové pomoci je důležité si uvědomit, co nás k pomáhání 

motivuje a jaká přesvědčení a hodnoty zastáváme. To je důležité ve všech pomáhajících 

profesích, neboť ve všech je nejčastějším zdrojem problémů hodnotový konflikt mezi 

pomáhajícím a tím, komu se pomáhá [7].  

    

13.6   Psychosociální pomoc 

− Vychází aktivně za lidmi, je povahou terénní, lidi ze všech skupin zasažených 

aktivně vyhledává.  

− Je dostupná všem bez rozdílu, neboť každá lidská bytost má představu o své 

důstojnosti.  

− Je poskytována včas a dostatečně dlouho a přechodu z krátkodobé na 

střednědobou a dlouhodobou pomoc je věnována dostatečná pozornost.  
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− Předpokládá vyvíjející se a proměňující potřeby v oblasti tělesné, duševní,  

společenské a duchovní a reaguje na ně. 

− Je poskytována s úctou k hodnotám lidí, rodin a společenství, kterým se 

poskytuje. Znamená to mimo jiné, že je třeba myslet na vzájemnost pomoci a 

také na to, že každému může pomoci něco jiného. 

− Podporuje především primární zdroje sociální opory jako je rodina, přátele, 

kolegy, spolužáky.   

− Děje se ve spoluprácí a součinnosti s ostatními organizacemi anebo jednotlivci, 

vychází z komunity a posiluje komunitu. Otevírá se a udržuje domluvou a 

koordinačními schůzkami. Končí zakončovaní schůzkou.  

− Podporuje místní organizace a místní psychosociální síť i v případě, že je 

poskytována organizacemi, které nejsou místní. 

− Zplnomocňuje člověka a jeho společenství, což znamená, že člověk  nebo jeho 

společenství může pomáhání odmítnout nebo ukončit a že je aktivně 

podporována jeho možnost si stěžovat. 

− Cílí k návratu na předkrizovou úroveň fungování zvláště v oblasti materiální. 

V oblasti duševní, duchovní a mezilidské předpokládá růst.  

− Navozuje v zasažených lidech a obcích dojem „nejsme na to sami“, „i my 

můžeme pomoci druhým“ a „zvládneme to“.  

− Ústi v připravenost na další mimořádnou událost [7].  

 

13.6.1   Vytvoření týmu  

Koordinátor může: 

− Vést stálý tým, kdy těží z dlouhodobých zkušeností a sehranosti. 

− Sestavovat pružný tým k události, kdy může a má vybírat vhodné lidi 

vzhledem k dané problematice, k charakteristikám  cílové skupiny a 

k vyváženosti týmu.  

− Sestavovat širší tým ze zástupců místních týmů, kde  předností je například 

plynulý přechod z krizového období do střednědobé a dlouhodobé podpory [7]. 

 

Koordinátor je odpovědný za složení funkčního týmu. Kromě osobní vhodností členů 

týmu zkoumá i jejich souhru. Je si vědom, že tým je víc než součet jednotlivých členů. 

Důležité je si uvědomit, že součásti týmu má být kromě přímých pomáhajících, zástupců 
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zasažených a člověka zpracovávajícího údaje také člověk, který umí vytvářet a udržovat 

dobrou atmosféru.  

 Koordinátor zná poslání a identitu týmu a dbá na to, aby se členové s posláním týmu a 

celkově s jeho veřejným závazkem ztotožnili [7].   

 

13.6.2   Výběr vhodných členů týmu a sestavení týmu  

− motivace k pomáhání, 

− zkušenosti s neštěstím, 

− schopnost týmové a zároveň samostatné práce, 

− schopnost sebereflexe, 

− odolnost vůči odmítnutí, 

− přínos jednotlivých členů (vytváření pohody) [7] 

 

13.6.3   Příprava členů týmu  

I. Vede k dovednosti:  

− rozpoznávat typy neštěstí, 

− rozpoznávat skupiny zasažených lidí, jejich hodnoty, potřeby a způsoby 

naplňování potřeb, 

− rozpoznávat situaci, ve které se zasažené osoby, obce a organizace nachází, 

− podporovat vzájemnou pomoc a svépomoc, podporovat vyšší celky, kterými 

jsou rodina, přátele, společenství obce, 

− orientovat se na souvislostech, ve kterých se pomoc poskytuje,  

− práci dokumentovat a o práci komunikovat např. s médii, 

− učit se z pomáhání a těžit z pomáhání pro připravenost vlastní i okolí,  

− spolupracovat [7].  

 

II.  Podporuje: 

− reflexi pozice a role členů v týmu a pozice týmu v oblasti včetně dovednosti 

spolupracovat uvnitř i vně týmu, 

− sebereflexi, 

− citlivost na neštěstí, 

− občanskou zodpovědnost, 

− ztotožnění se s hodnotami a etikou pomáhání podle standardů [7]. 
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IV. Zajiš ťuje a zprostředkovává zvláště: 

− společná cvičení taktická i prověřovací, 

− vyhodnocování jakékoli činnosti [7]. 

 

13.7   Standard přímé pomoci 

 Neštěstí dopadá vždy na řadu lidí, i v případě, že jde o neštěstí individuální. Zasažení 

jsou ti, kteří přímo „viděli, slyšeli, hmatali, cítili“ a to i včetně viníků a přihlížejících, jejich 

blízcí případně i pozůstali – rodina, přátele, kolegové, zasaženi jsou sousedi a obyvatelé 

místa, kde se neštěstí stalo, zasažení jsou záchranáři a pracovníci pomáhajících profesí. 

 Být zasažen znamená hlavně to, že se u dotyčného nebo dotyčných změní způsob 

vnímání a zpracování informací, informační „vstup“ je dočasně zúžený a přetížený. Terénní 

krizový pracovník proto zprvu postupuje jako při první pomoci, poskytuje a nabízí konkrétní 

pomoc na základě předpokládaných potřeb a pozorovaných hodnot. Pracuje v terénu a 

zasažené aktivně vyhledává. 

 Kvalita pracovníka psychosociální krizové pomoci je dána jeho schopnosti se 

přiměřeně vcítit do situace obětí neštěstí, přiměřeně se s nimi identifikovat. Proto pracuje 

týmově a je při své práci týmem a koordinátorem podporován k reflexi a sebereflexi.  

 Cílem psychosociální krizové pomoci je posílení zasažených jednotlivců, obcí a 

organizací a zvýšení připravenosti. Dlouhodobá pomoc proto přechází na struktury obce a je 

do překonání ročního výročí rámována rituály [7].  

 

13.8   Aktivní vyhledávání, navázání a ukončení prvního kontaktu   

Pracovník je: 

− Viditelně označen „reflexní vesta, visačky, vizitky“. 

− Ve spolupráci s koordinátorem týmu popř. ve spolupráci se členy IZS. Aktivně 

vyhledává zasažené všech skupin vícero způsoby. Patří zde například forma 

letáků, telefonicky, osobně, vzpomínkovým setkáním, zřízením telefonické 

linky případně tiskového zpravodaje, informacemi v médiích s ohledem 

k věkovým, kulturním, náboženským a jiným dorozumívacím možnostem a 

hodnotovým odlišnostem.  

− Při prvním kontaktu uvede své jméno, roli a název organizace, kterou je 

vyslán. 
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− Počká na reakci zasažených. 

− Při nejasnosti uvede, jakým způsobem se k zasaženým dostal (povolání v rámci 

IZS, na základě pověření organizace, na základě informací médií). 

− Předpokládá možné potřeby zasažených, reaguje na ně, a zajímá se o míru, do 

jaké zasažený člověk situací rozumí a orientuje se v ní, je vnímavý vůči jeho 

hodnotám a registruje proměny potřeb.  

− Podle povahy situace duchovně doprovází umírající. 

− Zakončí první kontakt s dohodou kontaktu dalšího, na jehož formě se domluví, 

respektuje odmítnutí, předává informační materiál [7].  

 

  

13.9   Orientace v situaci, zjišťování potřeb a hodnot, dohoda o pomoci 

− Způsobem přiměřeným situaci zasažených reaguje na potřeby, které vidí a 

které předpokládá, anebo na ty, které zasažený sděluje, uvědomuje si, že 

potřeby nemusí být vyjádřené a že jejich vyjádření je ovlivňováno hodnotami. 

− Porovnává svou znalost situace s tím, co o situaci ví zasažený, poslouchá, 

pozoruje a klade otázky. 

− Odhaduje, nakolik zasažený potřebuje péči, podporu, a nakolik může  anebo 

chce pomáhat druhým.  

− Tlumočí zasaženému základní fakta o události, která nastala.  

− Je v kontaktu s koordinátorem, a průběžně informace ověřuje.  

− Předává zasaženému otevřené informace o tom, kde je jeho blízký, v jakém je 

stavu včetně informací o možnosti se s ním setkat.  

− Pomáhá zasaženému kontaktovat další členy jeho rodiny nebo blízké okolí. 

− Žádá zasaženého o souhlas s evidencí nezbytných údajů o něm a s nakládáním 

s těmito údaji.  

− Upozorňuje ho o možnosti ukončit spolupráci a možnosti si stěžovat.  

− Ve spolupráci s koordinátorem dokumentuje a vyhodnocuje zjišťované potřeby 

a jejich proměny v závislosti na proměnách situace zasažených [7]. 
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13.10   Podpora při sdělování špatných zpráv 

− Podporuje zasaženého, pokud chce nepříznivou zprávu sdělit sám, podporuje 

ho při komunikaci s rodinou vlastní či rodinou spoluzasažených. 

− Spolupracuje při předávání informací s policisty, zdravotníky, hasiči a dalšími. 

− Vychází vstříc potřebám informovaných vědět co nejvíce i nevědět např. o 

okolnostech úmrtí, zranění.   

− Přihlíží k hodnotám informovaných a způsobem sdělování podporuje hojivé 

představy [7].  

 

13.11   Podpora svépomoci a vzájemné pomoci 

− Pracovník uznává a respektuje, že každý reaguje na událost po svém a 

každému prospívá něco jiného. 

− Hledá a posiluje vlastní síly zasaženého ke svépomoci a jeho ochotu hledat 

zdroje v okolí. 

− Podporuje rituály. 

− Informuje o možnostech řešení konkrétní životní situace. 

− Uzná událost a její dopady a ujišťuje, že reakce na událost jsou přirozené a 

bývají dočasné. Povzbuzuje péči o sebe i k pomoci druhým. 

− Má na paměti důležitost rodiny, známých, sousedů, kolegů, spolužáků a 

dalších přirozených opor a podporuje kontakt s nimi. 

− Upozorňuje na možné rozdílnosti potřeb i prožívání každého jedince 

v závislosti na věku, pohlaví a dalších faktorech, a z nich plynoucí případná 

nedorozumění v rodině i okolí.  

− Nabízí kontakt s člověkem, který podobnou událost prožil, a s pomocí 

koordinátora ho zprostředkuje.  

− Nabízí návštěvu svépomocné skupině [7] 

 

13.12   Podpora připravenosti zasažených lidí, obcí a organizací na další 
událost 
 

Pracovník ve spoluprácí s koordinátorem: 

− Zapojuje přihlížející do činnosti spojených s pomocí a pečlivě je informuje o 

vývoji události a záchranných prací. 



 - 47 - 

− Využívá zkušeností zasažených lidí a podporuje jejich ochotu zkušenost 

sdělovat a předávat dál spoluobčanům a profesionálům včetně médií. 

− Na základě zjištění a vyhodnocení silných a slabých stránek zvládání události 

podněcuje nácviky účinnějších postupů. 

− Je si vědom, že případný výzkum rovněž zhodnocuje zkušenost a zlepšuje 

připravenost [7].  

 

13.13   Události, ke kterým je dobré co nejdříve vyjet 

− Událost s větším počtem „zasažených“ osob (hromadné dopravní nehody, 

letecké neštěstí, zřícení obytných nebo jiných budov s výskytem většího 

množství lidí, požáry). 

− Událost s obzvláště drastickými způsoby smrti. 

− Událost s možným výskytem hromadného chování. 

− Individuální neštěstí, kde zásah IZS trvá dlouho (hledání pohřešovaného dítěte, 

hledání utonulého, složité vyprošťování). 

− Individuální neštěstí, kde „zasažená“ osoba osamocená, případně její blízcí 

jsou nedostupní.  

− Události, které výrazně zasáhnou komunitu (např. několik „obětí“z jedné 

školy, obce, viník  oběť z jedné komunity, narušení bezpečí obce). 

− Mediálně sledována neštěstí, neboť je to příležitost oslovit skrze média více 

lidí, a tím přispět k tomu, že i ostatní budou dělat to, co děláme my [7].    

      

 

13.14   Péče o pracovníky terénních týmů 

Pracovníci jsou lidé událostí dotčení, případně zasažení. Proto je třeba myslet na jejich 

podporu, na možnost událost a její dopady vnitřně ukončit a z pomáhání se učit.   

− Bezprostřední podporu pracovníka při práci na místě je spolupráce s druhým, 

koordinace a vyjádření díků od nadřízeného. 

− Součásti duševní hygieny je též psaní zápisů z akce, při déletrvajícím nasazení 

psaní deníku. 

− Následnou podporou je vyhodnocovací přátelská schůzka po skončení výjezdu 

anebo při déletrvajícím nasazení v terénu po skončení dne.  
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− Do následné podpory a učení patří zakončovaní setkání po ukončení úkolu. Ze 

zakončovacího setkání mohou vyplynout požadavky na supervizi. 

− Součásti podpory při déletrvajícím nasazení je spolupráce s rodinami 

pracovníků, osvěta. 

− Při neštěstích s výraznými dopady je třeba myslet na poděkování pracovníkům 

a na jejich ocenění též při komunitních rituálech [7].  
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14   Rozbor některých konkrétních mimořádných událostí, u 
kterých se poskytovala psychosociální pomoc [6] 
 

Tato část je zaměřena na konkrétní události, které se z hlediska psychosociální pomoci 

řešily v rámci Zlínského kraje. Z důvodu ochrany osobních údajů a citlivého tématu jsou zde 

některé informace neupřesněné, např. u místa události je uvedena pouze lokalita v rámci ORP 

(Obec s rozšířenou působností).  

 

I. Pokus o sebevraždu 

Datum: květen 2005 

Místo - ORP: Uherské Hradiště 

Událost: pokus o sebevraždu 

Popis situace: žena ve věku 44 let zřejmě po požití alkoholu a léku (dle pozdějšího 

sdělení jejího syna dlouhodobě léčena na psychiatrii), vylezla na střechu rodinného domu  a 

hrozila, že ukončí svůj život skokem ze střechy. Na místo události byla povolána městská 

policie, ZZS a hasiči. Velitel zásahu požádal o přivolání psychologa Hasičského záchranného 

sboru Zlínského kraje (dále jen „HZS kraje“) na místo události.  

Intervence: Psycholožka HZS kraje se na místě události o celé situaci informovala u 

velitele zásahu a lékaře ZZS. Žena seděla na okraji střechy, dole v zahrádce stál jeden z jejích 

synů a snažil se s ní neustále hovořit. Psycholožka se pokusila se ženou navázat  kontakt ze 

zahrádky, kde byl i její syn. Začala mít ale obavy, aby se ženě při pohledu ze střechy dolů 

nezatočila hlava a nespadla. Dostala informaci, že je možné se k ženě přiblížit vikýřem. 

Hovořila tedy se ženou přes vikýř na střeše. Začala se jí vyptávat na příčinu jejího jednání, 

snažila se přitom umožnit ženě vyjádřit vlastní emoce, které  zrovna prožívala. Dále se snažila 

ženu aktivizovat a zároveň posílit její kompetence ve schopnost řešit současnou situací. 

Kontakt se ženou se dařilo navazovat. Žena začala s psycholožkou komunikovat. Zdálo se, že 

již nemá v úmyslu skočit ze střechy dolů, ale spíše začala mít problém jak se ze střechy vrátit 

do domu. Tuto domněnku psycholožce potvrdilo i to, že když se na ulici objevila žena, kterou 

postižená znala, tak ji ze střechy domu začala mávat. Na dotaz kamarádky „co blbne“, že 

přece chtěly spolu někam v neděli jít žena odpověděla: „však já půjdu…, pokud neskočím“. 

Zlomem bylo při dotazu psycholožky, co by ji mohla podat, tak žena požádala o cigaretu. 

Poté k ženě spustili hasiči na laně zabezpečeného jejího syna. Později se na střechu spustili i 

další hasiči a ženu přidrželi, než k ní byla přisunuta výšková technika. Následně byla žena 

předána do péče ZZS.     
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 Závěr: Pomocí nepřetržité verbální komunikace psychologa s postiženou se podařilo 

ženu uklidnit a přesvědčit o nesmyslnosti tohoto činu. Práce psychologa byla ztížená 

z důvodu požití alkoholu a léků na duševní poruchu, kterou postižená trpěla. Pomoc byla 

úspěšná. 

    

II. Dopravní nehoda 

Datum: únor 2005 

Místo - ORP: Vsetín 

Událost: Vážná dopravní nehoda, kdy řidič osobního vozidla (žena) vjel do 

masopustního průvodu.  

Popis situace: Operační středisko bylo ve večerních hodinách informováno na tísňové 

lince 112 o vážné dopravní nehodě. Na místo vyjela jednotka PO ze stanice Vsetín. Operátoři 

linky 112 na místo vyslali také ostatní základní složky IZS. Po příjezdu jednotky na místo 

bylo zjištěno, že přímo v obci došlo k velmi vážné dopravní nehodě na silnici I/57. Řidička 

osobního auta zn. Š-Fabia, zatím z nezjištěných příčin vjela do masopustního průvodu, který 

šel tou dobou obcí. Řidička vozidlem zranila nejméně šest osob, které byly postupně 

ošetřovány lékaři ZZS. Po prvotním ošetření na místě byli zranění odvezeni čtyřmi sanitními 

vozy do nemocnice Vsetín.  

V masopustním průvodu v počtu asi 35 osob byli i členové místní jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce. Okamžitě po střetu začali poskytovat zraněným první pomoc, a 

také přivolali mobilním telefonem záchranáře přes tísňovou linku 112. Vlivem dopravní 

nehody byl zcela uzavřen průjezd po hlavním silničním tahu ze Vsetína do Valašských 

Klobouk. Přijíždějící kamiony byly odstavovány u krajnice a tvořila se kolona v obou 

směrech. Policisté uvolňovali alespoň osobní dopravu přes úzkou místní komunikaci, kterou 

se podařilo projet i některým linkovým autobusům. Po zadokumentování dopravní nehody byl 

průjezd obnoven po 20:00 hod.. Hasiči po dopravní nehodě provedli zajištění auta proti 

případnému požáru, úniku provozních kapalin a na závěr také uklidili vozovku. Případ je i 

nadále v šetření Policie ČR Vsetín. 

Intervence: Vzhledem k tomu, že k dopravní nehodě došlo ve večerních hodinách, 

sešli se organizátoři akce spolu se starostou obce až druhý den a rozhodli se, že využijí 

možnosti psychosociální pomoci přes operační středisko. Po dohodě s psycholožkou se 

dohodla následná pomoc čtvrtý den po události. Z důvodu nemoci psycholožky z HZS kraje 

byl nakonec na místo události povolán psycholog z HZS Olomouckého kraje, který aktivoval 
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další tři členy PIT za Zlínský kraj. Psychosociální pomoc postiženým byla poskytována 

následně druhý den od 17:00 do 21:00 hod. tj. čtyři hodiny.  

Členové PIT si rozdělili p římé i nepřímé účastníky dopravní nehody do 4 skupin: 

 

a) přímí účastníci nehody 

- proveden dvouhodinový debriefing 

- z celkového počtu 37 účastníků průvodu se zúčastnilo debriefingu 9 osob 

- na závěr byly rozdány kontakty pro případnou další pomoc 

 

b) organizátoři masopustu, kteří se průvodu nezúčastnili 

- pohovor v délce 30 min. o stavu zraněných, potřebě pomoci dalším osobám 

- rozdání informativních letáčků a požádání o předání dalším osobám 

 

c) mladiství v počtu 2 osob, zúčastněných při nehodě (nezraněni) 

- pohovor v délce 30 min.  

- jeden z chlapců byl na tom po psychické stránce hůře 

 

d) přímí účastníci nehody, kteří se dostavili později 

- proběhl hodinový strukturovaný rozhovor 

- rozdání letáčků s kontakty 

 

Dále byl informován ředitel zdejší základní školy a upozorněn na možnost některých 

jevů, které by se mohly u zúčastněných žáků projevit a byly mu rovněž předány informativní 

letáčky. 

Jeden člen PIT poděkoval místnímu duchovnímu otci za projevenou účast a 

odslouženou mši za postižené a jejich brzké uzdravení. 

 

Závěr: Tato psychosociální pomoc byla ztížena větším počtem zúčastněných osob při 

nehodě, zapojili se celkem čtyři členové PIT. Pomoc byla poměrně účinná a probíhal dohled 

nad některými postiženými i v dalších dnech. 
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Fotodokumentace k dopravní nehodě 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek č. 1  Vozy ZZS odvážejí zraněné z místa             Obrázek č. 2  Vozidlo, které najelo do průvodu 
                      událost                            a zranilo šest osob 
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III . Požár osobního vozidla 

Datum: květen.2005 

Místo - ORP: Zlín 

Událost: Požár osobního automobilu na sídlišti 

Popis situace: Operační středisko bylo v ranních hodinách informováno o požáru 

osobního vozidla. Po příjezdu jednotky PO na místo události bylo zjištěno, že na parkovišti 

supermarketu došlo k rozsáhlému požáru osobního auta zn. Š Felicia Combi. I přes rychlý 

zásah byl vůz požárem značně poškozen. Zásahem se podařilo zabránit rozšíření požáru na 

okolní stromy u parkoviště. Při požáru došlo k úniku většího množství pohonných hmot. Na 

místě poskytovala svou odbornou pomoc také psycholožka HZS Zlínského kraje.  

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů bylo místo požáru ohledáno. Řidič uvedl, že při jízdě 

po sídlišti ucítil ve vozidle zápach a následně zpozoroval kouř i plameny v přední části vozu. 

Obával se většího požáru, a proto rychle zajel na místo mimo dosah lidí a aut. Po krátkém 

rozhodování zaparkoval vozidlo na bezpečné místo parkoviště supermarketu. Vozidlo začalo 

hořet, ale řidič stačil ještě vyložit převážený elektromateriál. Rychle se šířícímu požáru však 

sám nedokázal zabránit. Požár vozidlo z velké části zničil. Příčinou vzniku požáru byla 

technická závada na palivové soustavě. 

Intervence: Psycholožka HZS Zlínského kraje přijela na místo v době, kdy hasiči 

prováděli dokončovací práce. Mladý řidič přecházel neklidně kolem požárem zničeného 

automobilu, chvílemi měl „pláč na krajíčku“. Vcelku ochotně navázal kontakt, zpočátku 

událost a svůj stav zlehčoval, po chvíli se ale začal svěřovat o těžkém životním období, které 

teď prožívá. Také vyjádřil obavu, že bude muset škodu na osobním automobilu firmě sám 

uhradit. Psycholožce se dařilo mladého muže podporovat v uvolnění emocí. Poskytla mu rady 

jak tuto událost sdělit matce, jak má sám dále postupovat a nabídla mu následnou pomoc ve 

formě konzultace, případně krátkodobé terapie a zajištění kontaktů na možné další odborníky. 

Muž se po chvíli již uklidnil, dokázal již racionálněji uvažovat, zmírnily se tělesné příznaky 

akutního stresu. Psycholožka mluvila i se zástupcem firmy, kde muž pracuje, poté co se 

dostavil na místo události. Snažila se mu předat veškeré informace o možných 

posttraumatických projevech jeho zaměstnance a požádala ho, aby muže nějak podpořil. 

Psycholožce se zdálo, že zástupce firmy je vcelku vstřícný, sám upozorňoval, že mladý muž 

nyní prožívá těžké období a přislíbil, že se o něj ve firmě postarají.  

Závěr: Psycholožce se podařilo mladého muže zklidnit a postupně odbourat stresový 

pocit viny a strachu mimo jiné i z úhrady nemalé škody majiteli vozidla, který byl zároveň 
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jeho zaměstnavatelem. Majitel vozidla událost posléze vnímal se vstřícným přístupem pomoci 

svému zaměstnanci. Psycholožka předala mladému muži kontakt na sebe a nabídla mu pomoc 

kdykoli v následujících dnech.    

 

 

Fotodokumentace k požáru osobního vozidla 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Obrázek č.3  Hašení požáru osobního vozidla  Obrázek č. 4  Likvidační a úklidové práce  
                     požáru    
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IV . Dopravní nehoda kamionu 

Datum: červenec 2005 

Místo - ORP: Uherský Brod 

Událost: Těžká dopravní nehoda nákladního vozidla s návěsem a osobního vozidla 

Popis situace: Po příjezdu jednotky PO na místo události bylo zjištěno, že na hlavním 

silničním tahu I/50, došlo k velmi těžké havárii nákladního vozidla s návěsem. Řidič kamionu 

z důvodu technické závady na brzdovém systému nezvládl vozidlo a s návěsem naloženým 

balenou vodou v PET lahvích narazil do osobního vozidla zn. Škoda, které jen pár minut 

předtím zastavilo u jednoho z domů. Náraz těžce zranil ženu (řidič) a jejího syna uvnitř 

vozidla a  manžela v té době stojícího na chodníku. Osobní vůz byl po srážce odhozen do 

okna sousedova domu. Řidič kamionu se s návěsem stočil a narazil do vedlejšího rodinného 

domu. Přední polovina domu se po nárazu zřítila a kamion zasypala. Tahač s návěsem se 

zastavil až o další sousední dům, který ho také poškodil. Při havárii došlo k uvolnění a 

vysypání nákladu na silnici a okolí. Řidič nákladního vozidla na místě zemřel. V nejvíce 

poškozeném domě byla jedna žena, která se v době havárie nacházela na zahradě, což jí s 

největší pravděpodobností zachránilo život. V sousedním domě byly čtyři dospělé osoby a 

nejméně dvě děti. Nikdo z nich nebyl  zraněn, ale všichni utrpěli šok z traumatizujícího 

zážitku. 

Po celou dobu záchranné akce pracovala na místě také psycholožka HZS Zlínského 

kraje, která poskytla odbornou pomoc asi deseti občanům postiženým šokem. Šlo především o 

přímé účastníky nehody nebo osoby z okolních domů.  

Krizová intervence:  

Svědkyni nehody a kamarádce zraněné ženy poskytnuta psychosociální první pomoc, 

předány kontakty, letáček a nabídnutá následná psychosociální pomoc. 

Majitelce zničeného domu poskytnuta krátká krizová intervence, nabídka následné 

pomoci, poskytnuty kontakty. Ženu následně odvezl její manžel k příbuzným, také jemu byla 

poskytnuta informace o posttraumatické péči. 

Psychologická podpora byla poskytnutá i rodině, která měla také částečně poničený 

rodinný dům. Pomoc byla dále poskytnuta dvěma jeho dětem a rodičům jeho ženy. Zajištění 

nosítek pro přenesení imobilního otce k příbuzným v obci. Poskytování krizové intervence 

oběma manželům a dalším příbuzným po dobu vyprošťování řidiče kamionu z trosek v jejich 

průjezdu a při částečné demolici sousedního zničeného domu. Poskytnuty informace o 
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možných posttraumatických příznacích u dětí i dospělých a rad, jak s nimi zacházet. 

Poskytnutí kontaktů a nabídka následné pomoci.  

Pomoc a opatření v dalších dnech:  

Druhý den - informování PIT o mimořádné události. 

Třetí den - schůzka s dobrovolníky PIT, projednání kroků možné pomoci postiženým v místě 

události. 

Čtvrtý den - společně se dvěma dobrovolníky PIT návštěva u starosty v místě události, 

předání informací  podnětů pro možnou psychosociální pomoc.  

Účast na zasedání zastupitelstva obce. Individuální kontakty s některými zastupiteli 

obce a občany – poskytnutí podpory a námětů na pomoc občanům, kteří byli nejvíce 

poškození touto událostí.  

Další opatření byla realizována dle žádosti ze strany postižených nebo jiných 

zainteresovaných osob. 

Informován byl místní farář, byly zaslány materiály pro případné využití při 

bohoslužbě za zasažené obyvatele. 

Shánění inspirativního materiálu pro starostu, co vše by se dalo  a mohlo udělat. 

Vyhotovení informativního letáku o tom, co obvykle člověk po takových událostech 

prožívá a co by mohlo pomoci.   

 Závěr: Psychosociální pomoc probíhala v rozmezí několika dní. Na psychosociální 

pomoci se podíleli tři členové PIT. Pro uklidnění situace u postižených mimo jiné značně 

pomohla nabídnutá materiální pomoc obce.    
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Fotodokumentace k dopravní nehodě nákladního automobilu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obrázek č. 5  Pohled na nákladní automobil                  Obrázek č. 6  Pohled na zničený dům 
                      pod sutinami domu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázek č. 7  Odhozený osobní vůz do okna                              Obrázek č. 8  Osobní vůz po vytažení z okna   
                      vedlejšího domu                                                                           poničeného domu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázek č. 9  Detail na nákladní automobil                               Obrázek č. 10  Likvidační práce ve večerních     
                      v sutinách domu                  hodinách 
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V. Pátrání po utonulé osobě 

Datum: červenec 2006 

Místo - ORP: Vizovice 

Událost: Pátrání po utonulé osobě mladého muže 

Popis situace: V odpoledních hodinách byl HZS kraje požádán o pomoc při pátrání po 

pohřešovaném mladém muži. Na místo vyjela jednotka PO ze stanice Zlín s potřebnou 

technikou. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se pohřešuje mladý osmnáctiletý 

muž, který se údajně utopil. Hasiči spustili na vodu člun a začali s prohledáváním vodní 

hladiny a dna pomocí sondážní tyče. Zároveň se prověřovaly počáteční informace o 

pohřešování. Tři mladíci se koupali ve vodní nádrži u hotelu nedaleko inkriminované obce, 

když jeden z nich se při plavání a následném potopení nevynořil. Jeho dva kamarádi běželi na 

recepci hotelu, kde požádali o pomoc. Recepční nahlásil událost na tísňovou linku a byly 

aktivovány základní složky integrovaného záchranného systému. 

Po třiceti minutách bezvýsledného pátrání se policisté rozhodli na místo povolat 

potápěčskou skupinu z Brna. Do jejich příjezdu hasiči pokračovali v pátrání. Po celou dobu 

zásahu byl na místě i výjezdový vůz ZZS. V 19:15 hod. se podařilo hasičům lokalizovat tělo 

mladíka pod vodou a pokusili se o jeho vytažení. Na místo byla vyslána i psycholožka HZS 

kraje pro případné poskytnutí odborné pomoci rodině a kamarádům. V 19:25 hod. hasiči 

zachytili tělo mladého utonulého muže ke člunu a vytáhli na břeh. 

Krizová intervence: Psycholožka byla s matkou utonulého chlapce a snažila se ji 

psychicky podržet. Doprovodila ji k tělu chlapce a pomáhala ji zvládnout tuto těžkou chvíli i 

tím, že s ní u těla zůstala. Poskytla matce oběti veškeré informace, které se týkaly chlapcova 

těla a co je potřeba vyřídit s pohřební službou. Na místě události byli stále chlapci, kteří se 

s utonulým koupali. Všichni byli dost otřeseni z celé události. Byla jim nabídnuta pomoc 

psychologa. Chlapci pomoc odmítli. Byl informován otec jednoho z chlapců, který se také na 

místo dostavil. Psycholog požádal otce, aby zabezpečil, že nikdo s chlapců nezůstane sám a 

postará se jejich doprovod domů. 

Závěr: V tomto případě pomoc spočívala hlavně v přítomnosti osoby (psychologa), 

která soucítila s matkou utonulého. Někdy víc pomůže blízkost někoho druhého, než slovní 

utěšování, což platilo v tomto případě.      
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VI. Dopravní nehoda osobního automobilu 

Datum: červen 2008 

Místo - ORP: Valašského Meziříčí 

Událost: Těžká dopravní nehoda osobního automobilu následkem nárazu do stromu 

Popis situace: V časných ranních hodinách byla jednotka PO požádána o pomoc po 

tragické dopravní nehodě osobního automobilu. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, 

že došlo k těžké dopravní nehodě osobního auta zn. Lancia. Vozidlo se po průjezdu mírné 

zatáčky a horizontu dostalo mimo vozovku, kde bokem narazilo do kmene stromu u cesty. Po 

nárazu se vozidlo rozpůlilo a z vozidla byla katapultována osádka tří cestujících. Oddělená 

přední část vozu skončila v poli, zadní pak na silnici. Svým těžkým zraněním na místě 

podlehl pětadvacetiletý majitel auta, který seděl pravděpodobně jako spolujezdec na předním 

sedadle. Další velmi těžké zranění utrpěla osmnáctiletá dívka, která byla po prvotním ošetření 

převezena do nemocnice ve Valašském Meziříčí, kde lékaři zvažovali transport vrtulníkem do 

Olomouce. Další dvacetiletá dívka utrpěla rovněž zranění, se kterým byla převezena do 

nemocnice druhým vozem ZZS. Po celou dobu zásahu složek IZS byla silnice zcela uzavřena 

asi na tři hodiny. 

Krizová intervence: Velitel zásahu nechal na místo tragédie povolat psychologa HZS 

kraje, který se po příjezdu na místo události snažil poskytnout odbornou pomoc silně 

traumaticky zasaženým a zhrouceným rodinným příslušníkům a kamarádům, kteří se dostavili 

na místo tragedie ještě před příjezdem psychologa, což ztěžovalo práci zasahujícím složkám 

IZS. Jeden z přítomných upadal do těžkých tíživých stavů a nakonec i do astmatických 

záchvatů. K jeho zvládnutí musela na místo znovu vyjet posádka ZZS. Z toho je vidět, že 

někteří přítomní potřebovali v prvé řadě hlavně odbornou lékařskou pomoc, než 

psychosociální pomoc členů PIT. Psycholožce na místě události pomáhal i jeden člen PIT 

z osádky zasahujících hasičů. Byla to natolik traumatizující událost, že následující směnu 

proběhl debriefing zasahujících hasičů, kteří byli tímto zásahem dost otřeseni.   

Závěr: Situace byla značně nepřehledná a komplikovaná z důvodu již zmiňované 

přítomnosti příbuzných obětí a jejich známých na místě události. U některých přítomných 

byla přednostně nutná akutní odborná lékařská péče před psychosociální pomocí. Z toho 

vyplývá, že ne vždy vše vyřeší psychologická služba bez zásahu odborné lékařské pomoci. 

V tomto případě bylo nutné provést také následnou psychosociální pomoc zasahujícím 

hasičům.   
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Fotodokumentace k dopravní nehodě osobního automobilu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Obrázek č. 11  Zadní polovina automobilu po                           Obrázek č. 12  Přední polovina automobilu   
                        dopravní nehodě  
 
 
    

 
 

 

 

 

 

 

 
                     Obrázek č. 13  Ohledání části vozidla po dopravní  

                                                 nehodě 
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15   Rozbor taktického cvičení složek IZS se zaměřením na 
psychosociální pomoc [5] 
 

Tato část diplomové práce se věnuje vyhodnocení taktického cvičení, které se 

uskutečnilo 4.června 2008 ve Zlíně, v objektu základní školy na ul. Kvítkové. Z dokumentace 

cvičení je vypracován pouze výtah (viz příloha č.1). Vyhodnocení se týká především 

poskytování psychosociální pomoci postiženým. 

 

15.1 Taktické cvičení složek IZS - hodnocení 

 
Bylo provedeno taktické cvičení složek IZS k ověření přípravy složek IZS a orgánů, 

které se podílí na provádění a koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádné 

události.  

V rámci cvičení byly provedeny následující úkony: 

Vyhlášení cvičného požárního poplachu a prověření požárního evakuačního plánu personálem 

základní školy 

− Událost byla v požadovaném čase nahlášena na tísňovou linku 112 určenou 

zaměstnankyní základní školy, avšak se strohými informacemi, které by v reálné 

situaci byly nedostatečné.  

− Vzhledem k pravidelným cvičením byla personálem zodpovědně provedena 

evakuace dětí vně budovy dle plánu cvičení, ale v prostoru pro evakuované nebyly 

děti seřazeny, což vedlo k uváděným nepřesným počtům dětí. 

 

Prověření připravenosti a akceschopnosti jednotek PO 

− Jednotka v požadovaném čase na základě vyhlášení poplachu vyjela a přijela na 

místo události. Dle plánu cvičení ustanovila požární techniku a následně prováděla 

bojové rozvinutí včetně průzkumu. Při jízdě na místo události nebyla dodržena 

předem stanovaná dojezdová trasa, což vedlo k chaotické situaci v rámci řízení 

dopravy. Velitel zásahu byl stanoven jeden den před provedením cvičení, což vedlo 

k tomu, že nebyl důkladně seznámen s plánem cvičení. 

 

Procvičení taktických postupů při zásahu, především zahájením průzkumu s cílem nalézt a 

zachránit zraněné a pohřešované osoby, zvládnutí paniky a utvoření místa pro shromažďování 

zraněných osob 
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− V zasaženém prostoru se nacházelo  několik těžce i lehce zraněných a jedna mrtvá 

osoba (figurína simulující mrtvou osobu nebyla na místo cvičení dopravena 

v dostatečném předstihu). Příslušníci provedli zásah dle plánu cvičení, avšak 

s nedůsledným značením prohledávaných prostor z důvodu malé kapacity 

zasahujících. Zasahující nekomunikovali s velitelem jednotky, nýbrž s velitelem 

zásahu, což veliteli zásahu způsobovalo vysokou zátěž a problémy se zaměřením na 

jiné úkoly. Nebyla nasazena přetlaková ventilace pro odvětrávání tepla a kouře. 

 

Prověření  spolupráce se zaměstnanci školy a velitelem zásahu a dalšími zasahujícími 

− Vzhledem k velkému množství lidí a neustálého pohybu personálu školy mimo 

prostor pro evakuované docházelo ke špatné komunikaci a spolupráci s velitelem 

zásahu, dále chybějícím informacím o počtu evakuovaných, zraněných, případně 

usmrcených osob. Učitelka oznámila chybějící děti a žádala pomoc prostřednictvím 

zasahujícího hasiče velitele zásahu, který zasahoval v jiných prostorách objektu, 

avšak velitel zásahu informaci nezískal.  

 

Procvičení činnosti štábu VZ  

− Nácvik součinnosti složek IZS při událostech tohoto typu potvrdil nutnost zřízení 

štábu velitele zásahu s náčelníkem štábu a odpovídajícím počtem členů pro pracovní 

skupinu (STANO), což se z kapacitních důvodů nestalo. Velitel zásahu komunikoval 

přímo s jednotlivými vedoucími složek. Komunikace prostřednictvím RDST byla 

pro velitele i pro ostatní zasahující obtížná z technických důvodů a z důvodů 

nedostatečné znalosti obsluhy RDST. Velitel zásahu zpracovával dokumentaci bez 

pracovního prostředí, pomocí složky a příslušníka pro spojení. 

 

Ověření fungování psychosociální pomoci obětem mimořádné události  

− Celý plán cvičení byl přizpůsoben cíli procvičit poskytování psychosociální pomoci 

obětem mimořádné události a ověření standardů psychosociální pomoci. Jako 

nedostatečná se jeví spolupráce při přípravě cvičení, plánovaná schůzka mezi IZS a 

psychologickou službou GŘ HZS ČR byla 2 x odvolána a nakonec se před cvičením 

neuskutečnila. Propojení části plánu cvičení týkající se složek IZS a části týkající se 

psychologické služby nebylo precizní, což se ukázalo i v průběhu cvičení. 
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− Bylo provedeno povoláním psychologa HZS, který koordinoval další pomoc 

dobrovolníků PIT. Psycholog během zásahu postrádal RDST, některé pokyny VZ 

proto měly větší časovou prodlevu. Byla prakticky provedena stavba stanu pro PIT 

tým, který by se osvědčil při nepříznivých klimatických podmínkách, v případě 

využití by byly nezbytně nutné stoly a lavice, dále zajištění potravin.  

− Zaměstnanci Městské policie Zlín a ZZS Zlínského kraje poskytli prvotní 

psychologickou pomoc a následně spolupracovali s psychologem při předávání osob 

vyžadujících psychosociální pomoc. Výše jmenovaní při řešení mimořádné události 

správně vyhodnotili potřebnost psychosociální pomoci zasažených. 

− Příslušníci HZS kraje poskytli prvotní psychologickou pomoc a následně 

spolupracovali s psychologem při předávání osob vyžadujících psychosociální 

pomoc. Výše jmenovaní při řešení mimořádné události správně vyhodnotili 

potřebnost psychosociální pomoci zasažených. 

 

Ověřování standardů psychosociální pomoci vytvářených skupinou zřízenou za tímto účelem.  

− Pokračovalo i po ukončení cvičení složek IZS, jednak formou nácviku poskytování 

přímé pomoci účastníkům mimořádné události a jejich příbuzným, dále formou 

získáváním zpětné vazby od dětí i dospělých, kteří se účastnili cvičení jako figuranti.  

 

Poskytnutí předlékařské první pomoci  

− Prováděly především zasahující ze složky HZS, ZZS a Městská policie, odbornou 

lékařskou pomoc pak ZZS. 

 

Uzavření místa zásahu, vytýčení míst pro ošetření a odvoz zraněných osob, místa pro 

poskytování informací a poskytování psychosociální pomoci.  

− Byly provedeny složkami PČR a městské policie, řízení dopravy na místě 

mimořádné události policií ČR. 

 

Součinnost JSDH s  HZS kraje   

− Spočívala v průzkumu budovy a stavbě stanu pro nouzové přežití. Velitel zásahu, 

přestože si v souladu s plánem cvičení vyžádal postavení stanu, neměl informace, 

zda bude stan třeba a po jakou dobu; obsluha stanu neměla potřebné informace a po 

několika dotazech přímo na psychologa byl stan opět složen. 
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Poskytnutí psychosociální pomoc zasaženým osobám a jejich rodinným příslušníkům  

− Bylo provedeno psychologem HZS a PIT týmem. 

 

15.2 Hodnocení z pohledu psychologické služby 

Cílem cvičení z pohledu psychologické služby bylo:  

− ověřit fungování psychosociální pomoci obětem mimořádné události (povolávání 

týmu, poskytování pomoci, koordinace pomoci), 

− ověřování standardů psychosociální pomoci vytvářených skupinou zřízenou za tímto 

účelem při GŘ HZS ČR. 

 
Hodnocení dílčích cílů cvičení:  
  

− Námět a organizace cvičení, dokumentace cvičení i následné aktivity (beseda 

s figuranty, zaměstnanci školy, vyhodnocovací setkání týmu PIT s představiteli 

složek IZS ap.) umožnily získání značného množství informací a podnětů pro 

naplňování projektu „Ověřování standardů psychosociální pomoci“, který 

z rozhodnutí GŘ HZS ČR probíhá ve Zlínském kraji. 

− Cvičení se zúčastnila psycholožka HZS kraje jako jeden z organizátorů cvičení, 

psycholog HZS Olomouckého kraje jako výkonový psycholog, 4 členové PIT jako 

poskytovatelé pomoci, 9 členů skupiny pro vytváření standardů jako pozorovatelé a 

hodnotitelé a 3 dokumentaristi videostudia IOO Lázně Bohdaneč, kteří pořizovali 

filmový záznam poskytování psychosociální pomoci. 

 
Psycholog, na základě povolání operačního střediska poskytoval na místě události první 

psychologickou pomoc některým zasaženým účastníkům, po povolání PIT koordinoval jejich 

činnost. 

Pozitiva 

− dobrá spolupráce s VZ, lékařem ZZS a strážníky Městské policie, 

− klidný, citlivý, ale rozhodný přístup k zasaženým, 

− respektování potřeb zasažených (fyzický kontakt, být sám, možnost rozloučení se se 

zesnulým apod.), 

− dobrá péče o tým (bezprostřední podpora, týmové zakončení). 
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Negativa 

− nedostatek informací :chyběla vysílačka pro spojení s VZ, nebyly vytvořeny 

seznamy se jmény mrtvých, zraněných, pohřešovaných apod.,  

− nebylo jasně vytyčeno, kde je stanoviště štábu (nebo tam nikdo nebyl), proto 

informování příbuzných, kteří se dostavili na místo události bylo pomalé a nepřesné, 

 

PIT – členové týmu poskytovali psychosociální pomoc lehce zraněným dětem i jejich 

spolužákům ze zasažené třídy. Později i jejich příbuzným, kteří se dostavili na místo události. 

Pozitiva 

− pečovali o potřeby zasažených (zajištění ošetření drobných zranění, nápoje, potřeba           

posadit se, nebo naopak být v pohybu, zjišťování možnosti a zprostředkování 

kontaktu s rodiči), 

− zajišťovali orientaci v situaci – ukotvení, informace co se stalo, co se bude dít, 

kontakt s ostatními spolužáky, 

− podpora jednotlivým složkám IZS (převzetí péče o nezraněné účastníky a zajištění           

jejich bezpečnosti, podpora při sdělování úmrtí příbuzným, podpora při identifikaci  

mrtvého), 

− možnost chránit zasažené před nepříznivým počasím ve stanu, který byl rychle 

k dispozici. 

 

Negativa      

− občas více mluvili, než naslouchali, 

− nebyl zajištěn „důstojný klid“ pro mrtvého, vak s ostatky chemika ležel na místě           

obvaziště, kde probíhaly také rozhovory s některými dětmi,  

− nenaplňovali potřebu zasažených pomáhat kamarádům („zůstaň tady s kamarádem, 

než jej sanitka odveze“, „drž kamarádku za ruku“apod.), 

− stan pro zasažené neobsahoval lavičky na které by se mohli posadit. 

 
 
Návrhy na opat ření 

− vybavit a seznámit psychologa s obsluhou vysílačky, 

− na místě události s větším počtem zraněných a případně mrtvých či pohřešovaných 

zajistit přesně určené místo, kde budou shromažďovány a předávány informace o 

těchto osobách (např. tabule se jmény, kde jsou informace o evidovaných osobách – 
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odvezen do nemocnice a kam, mrtev, pohřešován, předán rodičům apod.), chybělo 

zde zapojení PČR, 

− filmový materiál ze cvičení zpracovat do podoby metodické pomůcky pro nácvik 

poskytování psychosociální pomoci, 

− na setkání s výchovnými poradci ZŠ v kraji informovat o zasažených potřebách při 

mimořádné události, 

− informovat všechny složky IZS o standardech poskytování psychosociální pomoci, 

− v rámci školení PIT se zaměřit na nácvik „naslouchání“, zapojování přihlížejících do 

první občanské pomoci, poskytování střednědobé a dlouhodobé pomoci, 

− zařadit do odborné přípravy hasičů téma „Jak zacházet s příbuznými mrtvého na 

místě události“, 

− vybavit záchranáře letáčky pro občany (připraveny jsou letáčky „Když zahyne 

blízký“, „Než se stane vážná dopravní nehoda“, „Stali jste se účastníky dopravní 

nehody – jak dál“, 

− při preventivně-výchovné činnosti učit občany první občanské pomoci. 
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16   Závěr 

Cílem této Diplomové práce bylo provést základní vhled do provádění psychosociální 

pomoci při mimořádných událostech na konkrétních příkladech, které si mohou vynutit 

stresové situace traumatizujících událostí nejen členů zasahujících základních složek IZS, ale 

i postižených osob. Ve své Bakalářské práci z roku 2007 jsem se věnovala zejména základním 

složkám IZS. Tentokrát jsem se zaměřila na postižené osoby mimořádnou událostí. 

Celou práci je možné rozdělit do čtyř částí. První část předkládá statistické údaje o 

rozsahu poskytování psychosociální pomoci HZS ČR v rámci celé ČR, druhá část popisuje 

obecně problematiku psychosociální pomoci, ve třetí části jsou zmapovány konkrétní případy 

mimořádných událostí a čtvrtá část rozebírá rozsáhlé taktické cvičení složek IZS se 

zaměřením na psychosociální pomoc občanům. 

 Jakákoliv mimořádná událost sebou vždy nese možná rizika ohrožení na životech a 

zdraví záchranářů nebo civilních osob. 

Z první části je možné vysledovat vývoj psychologické služby u HZS ČR od roku 

2003 do roku 2008. Je možné konstatovat, že tato služba se i přes krátkou dobu svého 

působení u HZS ČR plnohodnotně začlenila do organizační struktury organizace a 

dokumentuje rozsah psychosociální pomoci občanům. 

Druhá část nás chronologicky uvádí do podstaty problematiky psychologické služby, 

podává nám informace mimo jiné i o historii vzniku této služby. Přibližuje čtenáři postoje, 

principy a možné postupy v této oblasti. 

V třetí části je uvedeno několik konkrétních mimořádných událostí, do kterých byli 

zapojeni psychologové a členové PIT. Z uvedených materiálů souhrnně vyplývá potřebnost 

psychologické služby v této oblasti, která má své pozitivní výsledky i přes krátkou dobu 

působení u HZS ČR od roku 2003. Je potřeba si ale uvědomit, že ne vždy je psychosociální 

pomoc stoprocentně úspěšná a ne vždy sama o sobě pomůže. Může pomoci, ale postižený se 

musí s traumatizující událostí z větší části vyrovnat sám. V některých případech je nutná i 

odborná lékařská péče. Z materiálů také vyplývá, že ne vždy je psycholog nebo člen PIT 

k dispozici. Neexistuje pohotovostní služba. 

Čtvrtá část dokumentuje vyhodnocení cvičení složek IZS se zaměřením na ověření 

standardů psychosociální pomoci vytvářených skupinou zřízenou GŘ HZS ČR v rámci širšího 

programu ověřování. Hodnocení cvičení IZS poukázalo na řadu nedostatků při vlastním 

provedení, zapříčiněné mimo jiné nedostatkem koordinačních schůzek psychologické služby a 

odboru IZS, což dokládá hodnotící zpráva. O to více se cvičení IZS ale blížilo realitě. V praxi 
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byly aplikovány metody psychosociální pomoci. Přes některé nedostatky je možné hodnotit 

cvičení pozitivně, kdy se potvrdila potřebnost této služby. V budoucnu je potřeba se více 

zaměřit na zlepšení koordinace psychologické služby se zasahujícími složkami IZS u 

mimořádných událostí. Cvičení umožnilo také výrobu DVD ke školícím účelům z pořízeného 

záznamu. 

Doporučení: 

I. Pohotovostní služba 

− zvážit zavedení pohotovostí psychologické služby plošně v rámci  ČR, 

− vzhledem k počtu zásahů vyplývajících ze statistického sledování a nedostatku 

psychologů pro plošné pokrytí bych do budoucna navrhovala zvážit zkoordinování 

práce psychologické služby HZS ČR a PČR pro zabezpečení pohotovostních služeb 

v rámci spojení dvou až tří krajů, 

− takové řešení by umožnilo zabezpečení pohotovostí pro poskytování psychosociální 

péče při mimořádných událostech v rámci skupiny s minimálním počtem čtyř 

psychologů. 

II. Databáze členů PIT 

− z důvodu usnadnění povolávání členů PIT a TPP vytvořit na republikové úrovni 

elektronickou databázi členů těchto týmů mimo jiné pro potřeby operačních 

středisek IZS.  

 Téma Diplomové práce jsem si vybrala vzhledem k blízkému vztahu a aktivnímu 

zájmu o tuto problematiku a chtěla jsem tuto problematiku rozšířit o poznatky, které 

neobsahovala moje Bakalářská práce. Provedenou analýzou na základě konkrétních situací 

jsem se snažila aktivně zapojit do uvedeného tématu tak, aby se moje práce nezúžila jen na 

obecný výtah z odborné literatury. Snad se mi alespoň částečně podařilo tuto rozsáhlou 

tématiku postihnout v celém svém rozsahu. 
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18   Seznam zkratek 

 

ČR   Česká republika 

MV  Ministerstvo vnitra 

IZS    Integrovaný záchranný systém 

PČR   Policie České republiky 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky   

ZZS   Zdravotní zásahová služba 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

VZ   Velitel zásahu 

JSDH   Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

JPO  Jednotka požární ochrany 

PIP   Posttraumatická intervenční péče 

PIT  Psychosociální intervenční tým 

TPP  Tým posttraumatické péče  

PsKP  Psychosociální krizová pomoc 
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Příloha č.1: Námět taktického cvičení složek IZS [5] 
 
Téma: 

POŽÁR BUDOVY S VÝSKYTEM V ĚTŠÍHO POČTU OSOB 

– učebna základní školy 

 
Cíl cvičení 

− Ověřit činnost HZS při likvidaci požáru fyzikálně chemické učebny se 

zřízením štábu velitele zásahu. 

− Procvičit evakuaci ohrožených osob v součinnosti se zaměstnanci školy. 

− Nacvičit součinnost základních a ostatních složek IZS při událostech tohoto 

typu. 

− Ověřit schopnost poskytování psychosociální pomoci obětem mimořádné 

události. 

− Ověřit schopnost informování médií a příbuzných postižených osob.  

− Ověření standardů psychosociální pomoci vytvářených skupinou zřízenou za 

GŘ HZS ČR v rámci širšího programu ověřování. 

 
Druh a rozsah cvičení 
 
Taktické cvičení složek IZS s řízením zásahu na taktické úrovni, se zřízením štábu VZ. 

 
Námět cvičení „situace výchozí, všeobecná, zvláštní“ 
 

a) Všeobecná situace 
 

V ranních hodinách dne 4. června 2008 dojde k výbuchu a následnému požáru v 

chemické laboratoři základní školy. Požár zpozoroval školník základní školy a nahlásil ho na 

linku 112. Po přijetí oznámení byly na místo události vyslány výjezdové jednotky PO.  

 
b) Situace zvláštní 

 
− V 10:00 hodin dne  4. června dojde během výuky k výbuchu a následnému požáru 

v učebně chemie v přízemí budovy. Následkem této události dojde k usmrcení 

nejméně jedné osoby (učitel chemie) a zranění několika dalších osob (žáci), kteří se 

účastní výuky. Dále vlivem následného požáru dojde k zadýmení únikových cest, 

vzniku nepřehledné situace (paniky) a „uvěznění“ několika osob v prostorách 

(vyšších patrech) školy. 



 

− Zaměstnanci školy provádějí evakuaci dětí na vyhrazené místo. 

− Informace o požáru byly předány na  KOPIS, které na místo události vysílá jednotky 

PO. Na místo jsou vyslány jednotky PO v prvním stupni požárního poplachu.  

− Jednotky PO provádějí zásah vedoucí k zamezení rozšíření požáru, lokalizaci a 

následně i jeho likvidaci, současně probíhá vyhledání a záchrana několika osob 

uvězněných a pohřešovaných ve vyšších patrech. VZ zřizuje štáb VZ a povolává na 

místo psychologa HZS. Psycholog HZS se ujímá role koordinátora poskytování 

psychosociální pomoci na místě události, ale i mimo něj (návštěva v rodinách 

postižených osob, v nemocnici, atd.). Tuto pomoc poskytují dobrovolníci zařazení 

do psychosociálního intervenčního týmu ( dále jen „PIT týmu“) po dobu minimálně 

dvou dnů – není součástí cvičení ale bezprostředně na něj navazuje. 

 
Seznam zúčastněných složek IZS 
 
HZS ZLK stanice C3 Zlín 
JPO II Zlín – Prštné 
PČR OO Zlín 
ZZS Zlín 
Humanitární a občanské organizace poskytující psych. soc. pomoc. 
 
Úkoly pro složky IZS a orgány zařazené do cvičení  

 
− provádění hasebních prací, záchrana osob - jednotky PO,  

− evakuace dětí na vyhrazené místo – zaměstnanci školy, 

− poskytnutí předlékařské první pomoci,  

− součinnost JPO HZS ZLK se složkami IZS a zaměstnanci školy při likvidačních a 

záchranných pracích, 

− poskytnutí psychosociální pomoci zasaženým osobám a jejich rodinným 

příslušníkům – psycholog HZS a PIT 

 

 



 

Obrázek č. 1  Grafická část plánu cvičení 



 

Fotodokumentace k taktickému cvičení IZS 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 2    První pomoc zasaženým obětem            Obrázek č. 3   Vynesení raněných z chemické   
                        po výbuchu v chemické laboratoři                             laboratoře 

  

      

 

 

 

 

 
 

Obrázek č. 4   Vynesení raněných ze školy                          Obrázek č. 5    Ranění byli odnášení na místo určené  
       pro  ZZS                

 
 
           

 
 

 

 
 
 
 
                                                   Obrázek č. 6    Odvoz raněných do nemocnice 
 
 


