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BLÁHA, Z., Profesní zátěž u příslušníků HZS a možnosti jejího zvládání. Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB- TU, 2009. s 60 

 

Bakalářská práce se zabývá obecnými poţadavky na hasiče pro výkon tohoto povolání. Nabízí 

moţnosti zvládání psychické i fyzické zátěţe. Práce popisuje nebezpečí psychického 

vyčerpání, předpokládaný výskyt a příznaky. Je zde uvedeno, jak zvládat stres a kam se 

obrátit na případnou pomoc. Rozepisuji etický kodex psychologa působ ícího v rámci 

Psychologické sluţby HZS a zákonitosti spojené jak s odbornou pomocí hasičům, tak i 

zákony spojené s poţadavky na tuto profesi.  

 

 

Klíčová slova: psychická zátěţ, stres, posttraumatická intervenční péče, psychologie hasiče 

 

 
 

 
 

 
Anotation 

 
BLÁHA, Z., Occupational Stress of Members of Integrated Emergency System and 
Possibilities of Managing It. Bachelor thesis. Ostrava: VSB-TU, 2009. Page 60 

 
 

The bachelor thesis deals with the general requirements for firefighters for that profession. 
Offers the possibility to deal with mental and physical stress. This work describes the risk of 
mental exhaustion, the estimated incidence and symptoms. It also explained how to manage 

stress and where to turn for assistance if necessary. Break the Code of Ethics psychologist 
acting within the Psychological Services EIG and patterns associated with both professional 

firefighters as well as laws related to the requirements of this profession.  
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1. Úvod 

     Kaţdý den vyjíţdějí hasiči k mimořádným událostem, kde se setkávají s lidmi, které ona 

mimořádná událost nějakým způsobem zasáhla. Posláním hasiče je chránit ţivoty, zdraví 

obyvatel a majetek před poţáry nebo poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. 

Aby hasič-záchranář plnil své úkoly, musí být schopen odolávat zátěţi, ke které dochází 

v průběhu zásahů. Proto musí pečovat o svou psychofyzickou kondici. Celková kondice 

hasiče-záchranáře závisí na průběţném trénování psychických, fyzických a odborných 

znalostí a dovedností. Na samotné povolání jsou kladeny vysoké poţadavky a i samotný 

hasič, který právě jede k zásahu ví, ţe nesmí selhat, nesmí dát najevo obavy, musí být 

připraven zvládnout situaci. Při výběru mé bakalářské práce mě toto téma zaujalo z toho 

důvodu, ţe i já sám jiţ 10 let pracuji u HZS a uvědomuji si, ţe jsem kdysi dal slib, ţe budu 

své sluţební povinnosti plnit svědomitě a nebudu váhat nasadit při zásahu vlastní ţivot. 

Během sbírání informací na téma Profesní zátěž u příslušníků HZS a možnosti jejího zvládání  

jsem se znovu zamyslel nad zodpovědností našeho zaměstnání, a ţe se nejenom mě, ale i 

mým kolegům můţe stát, ţe danou situaci nezvládneme a budeme potřebovat pomoc. Svou 

bakalářskou práci jsem rozdělil na teoretickou a praktickou část. V té teoretické části se 

zabývám tím, jaké mimořádné události se mohou vyskytnout v profesi hasiče, a zároveň 

uvádím, jaké tato profese má nároky na své zaměstnance. Zabývám se psychickou zátěţí, 

stresem a jak mohu předcházet psychickému vyčerpání. Chtěl bych touto prací upozornit na 

moţnosti vyuţití i odborné pomoci, kterou hasičům nabízí stát, proto se ve své praktické čás ti 

pokusím zjistit, jak k vyuţití odborné pomoci v případě osobní krize přistupují mí kolegové.  

Pomocí dotazníku se dozvím, jaký mají kolegové názor na práci hasiče, zda pociťují profesní 

zátěţ a v případě nutnosti, jestli by vyuţili případnou odbornou pomoc a pokud ne, tak na 

koho by se tedy obrátili.  

Cílem mé práce je tedy zjistit, jaká je informovanost na toto téma u příslušníka HZS v místě 

mého pracoviště. 
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2. Rešerše  

Jako zdroj pro vytvoření této bakalářské práce poslouţily zejména tyto informační zdroje: 

 

BAŠTECKÁ, B., Terénní krizová práce, Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0708-X  

     Autorka zde seznamuje veřejnost se systémem krizové pomoci. Ukázky jsou čerpané ze 

zkušeností kolektivu lidí, kteří vysvětlují proces poskytování psychosociální pomoci obětem 

neštěstí a způsob činnosti psychosociálních intervenčních týmů.  

 

ŠVÁB, S. Základy pracovní a inženýrské psychologie hasiče, Ostrava: Sdruţení poţárního a 

bezpečnostního inţenýrství, 1998. ISBN 80-86111-27-X 

     Autor vysvětluje nutnost systémového přístupu k hodnocení psychických dispozic 

záchranáře. Smyslem a cíle publikace je snaha o zvýraznění principů důleţitých pro rozvoj 

záchranářské profese a její odpovídající společenské uznání.  

 

DRAŠAR, P., Survival, Ostrava: Sdruţení bezpečnostního a poţárního inţenýrství, 1997. 

ISBN 80-902001-8-0 

     Publikace je základní příručkou, jenţ přináší informace o moţnostech chování člověka 

v krizi. Zabývá se popisem lidského chování v krizové situaci, zvládnutí krize a jsou zde také 

uvedeny stručné psychologické a biologické základy krizového chování. 

 

BEDRNOVÁ, E., Duševní hygiena a sebeřízení, Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-681-6 

     Autorka ve své publikaci přináší informace o zamyšlení se nad způsobem vlastního ţivota. 

Jsou zde uvedeny poznatky a zákonitosti praktického ţivota.  

 

PRAŠKO, J., PRAŠKOVÁ, H., Proti stresu krok za krokem, Praha: Grada, 2001. ISBN 80-

247-0068-9 

     Publikace poslouţila jako příručka, která je koncipována jako plán na předcházení 

budoucím moţným stresům a problémům s nimi spojeným. Především ale obsahuje konkrétní 

kroky a postupy na porozumění jednotlivým stresorům a jejich odbourávání.  
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3. Poslání Hasičského záchranného sboru ČR 

     Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit ţivoty, zdraví obyvatel 

a majetek před poţáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať jiţ se 

jedná o ţivelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky. Lze jej definovat jako 

otevřený, dynamický, bezpečnostní systém s řadou alternativních stavů. Mezi základní patří 

pohotovost k akci a následná regenerace. Změny jednotlivých stavů často probíhají 

v agresivním prostředí. Dynamika systému je determinována chováním lidí, kteří musí 

hodnotit prostředí a procesy v němţ probíhající, to znamená, ţe jsou neutrální, rizikové a 

neohroţující. Dále určovat strategii postupu k předcházení nebo likvidaci mimořádných 

událostí, analyzovat průběh mimořádné události a závěry vyuţívat k profesionálnímu 

zdokonalování.  

Profese hasiče přináší řadu situací, které by většina z civilistů označila za velmi náročné, 

často aţ traumatické. Vţdyť i sluţební slib vystavuje hasiče k obrovské zodpovědnosti: Slibuji 

na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat 

právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého 

služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil 

dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě 

a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život―[12]. 
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4. Obecné požadavky na povolání hasiče 

     Úkoly stanovené jednotkám poţární ochrany v § 70 zákona o PO upřesňují zejména 

vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany a Bojový řád  

jednotek PO. Hasič musí mít prokazatelně potřebné znalosti a dovednosti, aby mohl plnit 

standardní úkoly stanovené jednotkám poţární ochrany a bezpečně zvládal typické činnosti 

výkonu sluţby hasiče samostatně i v druţstvu. 

4.1 Standardní úkoly stanovené jednotkám  

a) provádění zásahu za normální i ztíţené situace podle příslušné dokumentace při 

poţárech 

- budov, 

- skladů, 

- výškových budov,  

- polí a lesů, 

- silničních dopravních vozidel,  

- stavebních a speciálních strojů,  

- dopravních prostředků,  

- v tunelech, 

- technologických zařízení, 

- produktovou, 

- s přítomností nádob s hořlavými kapalinami a stlačenými plyny,  

- s nebezpečím ionizujícího záření,  

- s přítomností nebezpečných látek,  

b) provádění záchranných prací při ţivelných pohromách a mimořádných událostech 

způsobených: 

- povodní a přívalovými dešti,  

- sesuvem půdy,  

- zřícením konstrukcí,  

- havárií na vodovodním zařízení,  

- havárií na produktovou nebo jinou olejovou havárií,  

- havárií s nebezpečím ionizujícího záření,  

 

 



5 

 

- havárií s únikem nebezpečných látek,  

- havárií dopravního prostředku,  

vyţadujících: 

- záchranu, evakuaci či vyhledávání osob a zvířat,  

- poskytnutí před lékařské pomoci,  

- evakuaci majetku a cenných předmětů,  

- práce na vodní hladině a ledu,  

- práce ve výšce a nad volnou hloubkou,  

- práce ve výšce na AŢ a AP,  

- podporu letecké techniky, 

- dálkovou dopravu vody,  

- čerpání vody,  

- technickou a technologickou pomoc, 

- přetlakovou ventilaci a větrání.  

-  

4.2  Požadavky na znalosti a dovednosti hasiče 

      Dále také jsou na hasiče stanoveny poţadavky na znalosti a dovednosti. Musí například 

znát organizaci poţární ochrany, je seznámen se základní dokumentací a evidencí, která je 

vedena a uloţena u jednotky poţární ochrany, dále se systémem integrovaného záchranného 

systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva, zná svá práva a povinnosti. Dokonale 

ovládá bezpečnost práce, umí udrţovat ochranné prostředky, které jsou v osobním uţívání 

hasiče, také je seznámen s poţární prevencí, s dokumentací zdolávání poţáru a v neposlední 

řadě je schopen zvládat poţární taktiku. Myslím, ţe je vhodné říci, ţe i odborné vzdělávání a 

výchova hasiče je dlouhodobá a náročná. Dnes platí, ţe minimální vzdělání je úplné 

středoškolské vzdělání s maturitou, následuje celá řada dalších speciálních kurzů, které se 

musí kaţdých pět let obnovovat a kaţdý rok musí absolvovat fyzické, zdravotní a vědomostní 

testy, při kterých se prověřuje jeho fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost a odborné znalosti.  
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4.3 Charakteristika funkce velitele 

     Nelze také opomenout na funkci velitele, který je právoplatným členem celé jednotky. Ve 

většině případů se velitelem stává jedinec, který se nejlépe adaptoval na náročnost profese, 

s chutí dál bojovat v tomto povolání a předávat dál své zkušenosti. Není jednoduché definovat 

člověka, jenţ je zatíţen velkou zodpovědností, disponující  určitým nadhledem či odstupem 

od své činnosti v práci, s bystrým úsudkem, s notnou dávkou zkušeností, (ti, jejţ měli pocit, 

ţe jim zkušenosti jaksi zpočátku výkonu funkce chybějí, je velice rychle nabývají, avšak za 

cenu velkého psychického a fyzického vypětí). Proto by to měl být člověk dobrého zdraví, 

dobré, ne-li vynikající fyzické kondice nejen pro jednodušší zvládání břímě na něj kladené,  

ale protoţe supluje i jakousi roli pedagoga, jenţ nejen své podřízené učí, a stejně jako jejich 

―otec― se o ně stará, měl by být i jejich vzorem, měl by mít uţ z výše popsaných důvodů 

nemalé lidské kvality. 

 

4.4 Podmínky pro výkon profese hasiče 

      Při výkonu hasičské profese jsou vnější podmínky práce velmi proměnlivé. Od 

standardních teplot, osvětlení, větrání, hluku aţ po podmínky extrémně nepříznivé. Výskyt 

těchto extrémních podmínek je přitom statisticky významný. Pro svou práci pouţívají hasiči 

velmi rozsáhlou oblast nářadí, přístrojového a strojního vybavení, jejichţ obsluha vyţaduje 

specializované znalosti a dovednosti nejméně na středoškolské, spíše však na vysokoškolské 

úrovni. Při výkonu profese v průběhu řešení mimořádné události se setkává záchranář 

prakticky se všemi technicky, organizačně a psychofyziologicky realizovatelnými pracovními 

polohami, jako je například práce ve stísněném pracovním prostoru. Pracovní činnost je 

realizovaná v průběhu řešení mimořádné události jako převáţně kolektivní- skupinová, 

psychofyziologicky namáhavá, přičemţ kvalita práce musí být profesně dobře zvládnutá a 

chybná rozhodnutí nejsou přípustná. Časovou náročnost jednotlivých zásahů nelze předem 

určit[20]. 
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5 Psychické požadavky povolání 

a) psychická dispozice je obecně určená schopnostmi a předpoklady na úrovni zajišťující 

dlouhodobé plnění nároků kladené na hasiče – záchranáře, 

 

b) intelektový potenciál – znamená schopnost zpracování souboru informací intelektuálního 

charakteru a předpokládá výchozí úroveň ověřenou zkouškou,  

 

c) psychomotorická výkonnost – Zejména tempo a kvalita zpracování jednoduché informace, 

psychomotorické tempo, schopnost koncentrace pozornosti, dělená pozornost, informační 

výkon, tempo a kvalita rozhodovacích procesů,  

 

d) vlastnosti smyslů – Znamená kvalitu a kvantitu přenosu zejména optických a akustických 

podnětů, reakční pohotovost, barvocit,  

 

e) ostatní psychické vlastnosti, které musí splňovat hasič – záchranář jsou shrnuty ve 

speciálním poţadavku na psychickou odolnost proti zátěţi orientovanou na výkon profese. 

Znamená to, ţe musí splňovat nároky na kontrolu výstupního chování v průběhu 

mimořádných událostí i následně ve fázi regenerace psychických sil.  

 

f) reakce na vnější podněty a charakterové rysy, představují soubor interaktivních kvalit 

osobnosti záchranáře. Temperamentový základ, vztah k sociálnímu okolí, převaţující vzorce 

výstupního chování, schopnost komunikace, tendence k riziku, zralost osobní – významně 

ovlivňuje výstupní chování záchranáře při řešení průběhu mimořádné události i následně ve 

fázi psycho – fyziologické regenerace[20]. 
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6 Obtížné modelové situace 

     Snad ţádné povolání nemá tak vysoké nároky na zaměstnance a také stresující podmínky 

při práci jako mají hasiči. Jejich práce uţ nespočívá pouze v hašení poţárů, pomoci při 

povodních, při hledání utonulých a k případnému otevírání bytů, ale jejich okruh se podstatně 

rozšířil o vyprošťování osob při dopravních nehodách, přečerpávání nebezpečných látek 

z havarovaných cisteren, likvidace ekologických škod, záchranu osob při leteckých a 

ţelezničních nehodách, vyprošťování osob a zvířat z kanálů a různých štol. Při těchto situací 

vyuţívají všech svých znalostí, zkušeností a technických moţností poţární techniky, neboť 

hasič- příslušník HZS je povinen při provádění zásahu nebo úkonu dbát, aby v  souvislosti 

s touto činností nevznikla osobám bezdůvodná újma a aby případný zásah do jejich práv a 

svobod nepřekročil míru nutnou k  dosažení účelu prováděného zásahu nebo úkonu[21]. Jako 

příklad uvedu několik modelových situací hasiče, do kterých se dostává při výkonu svého 

povolání a moţné neobvyklé následky při řešení zásahu.  

6.1 Hašení bytových požárů 

     Bytové poţáry jsou charakteristické omezením velikosti zpravidla na jeden poţární úsek, 

zde hrozí nebezpečí intoxikace, opaření a popálení. Při této činnosti musí záchranář počítat 

s komplikacemi jako je omezená komunikace s obyvateli (cizinci, sluchově postiţení), 

nepředvídané jednání osob (snaha vyskočit z okna, vracení se zpět, zvědavost), nesnadné 

zjištění počtu obyvatel v bytech a domě, moţnost výskytu nebezpečných zvířat, obtíţný vstup 

do bytů i domu. Zde platí, ţe příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky je 

k provedení zásahu, který nesnese odkladu, oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor a 

vstoupit do něj. Přitom je povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, nehrozí-li 

nebezpečí z prodlení. Po provedení zásahu je příslušník povinen neprodleně vyrozumět 

orgány Policie České republiky[22]. Jako příklad uvedu, co se můţe stát při výjezdu při 

poţáru bytové jednotky. O této situaci píši z toho důvodu, ţe jsem se zásahu sám zúčastnil. 

Viděl jsem, jak se příslušníci v dané situaci chovají. Ať uţ ty starší nebo mladší. Jak tato 

situace působí na velitele, kdyţ musí vydávat rozkazy. Jak působí na strojníka, který musí 

správně ustavit techniku. A hlavně jak působí na mladší příslušníky, kteří nemají moc 

zkušeností. 
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Jednoho dne byl jednotce vyhlášen výjezd na výbuch a následný poţár v bytové jednotce 

z důvodu vaření drog narkomany. Jiţ po tomto hlášení většina muţů začala přemýšlet nad 

tím, ţe tento zásah bude určitě jedním ze sloţitějších. Při jízdě k zásahu rozdával velitel 

druţstva úkoly. Jelikoţ v tento den byl výjezd sloţen z déleslouţících i z mladších 

příslušníků, apeloval vedoucí druţstva (dále jen VD) na příslušníky s tím, ţe ti mladší se při 

zásahu nehnou na krok od svých starších kolegů a budou je ve všem poslouchat a všude 

následovat. Bylo to z jednoho prostého důvodu. A to, ţe mladší příslušníci mají málo 

zkušeností s těmito typy zásahů a bývají někdy zbytečně zbrklý. Jiţ při příjezdu k místu 

zásahu byli vidět z okna ve 4 patře plameny a byt byl jiţ zcela zachvácen poţárem. V tomto 

okamţiku si VD pokládal otázku. „ Jedná se o několika podlaţní dům. V domě bude určitě 

velké mnoţství osob. Bude nutné provádět záchranu nebo evakuaci? Stačí síly a prostředky na 

zvládnutí takového zásahu? „ Po příjezdu příslušníci vystoupili z vozidel a díky předešlým 

pokynům VD všichni věděli, co jiţ mají dělat. Mladší příslušníci se drţeli zuby nehty starších 

kolegů a všichni začali provádět vlastní zásah. Byly nasazeny útočné proudy. První proud 

schodišťovým prostorem a druhý proud pomocí AZ 52. Skupina, která byla určena 

k průzkumu, zjistila, ţe ve výtahu uvízla starší osoba, která se nemůţe dostat ven. Tato 

informace byla předána velitel zásahu (dále jen VZ) a od této chvíle se určité síly a prostředky 

soustředili na záchranu této ţeny. Po vyproštění ţeny z výtahu byla tato soba předána lékaři 

k ošetření, coţ pro VZ znamenalo, ţe jeho jednotka provedla kus dobré práce. Další skupina 

hasičů byla nasazena na prohledání bytových jednotek ve vyšších patrech z důvodu, jestli se 

tam nenacházejí nějaké  osoby. Jelikoţ budova měla 12 pater a příslušníci museli vyběhnout 

nahoru a zase dolu několikrát v plné výstroji, projevila se u nich po určitém čase velká únava 

a fyzické vyčerpání. V průběhu zásahu se na místo dostavovali další posilové jednotky a 

velitel zásahu věděl, ţe bude mít dostatečné mnoţství hasičů na případné střídání. Celý zásah 

trval několik hodin a postupně docházelo ke střídání zasahujících hasičů. Po závěrečném 

průzkumu se všechny jednotky poţární ochrany vrátili zpět na svou základnu. Po návratu na 

základnu si velitel zásahu svolal všechny příslušníky a všichni společně rozebírali daný zásah. 

Kaţdý měl moţnost se jakkoliv vyjádřit, coţ si myslím, ţe je dobře. Jelikoţ někteří příslušníci 

jsou po takovém zásahu plný emocí, někteří mají pocit, ţe se mohlo postupovat jiným 

způsobem, má kaţdý moţnost se při tomto rozhovoru plně vyventilovat a říct svůj názor. 

Směna vše posléze zkonzultuje a vyvodí z toho určité závěry.  
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                                      Obr. 1 Ilustrační foto hořícího bytu 

 

                                              Obr. 2 Ilustrační foto zdevastovaného bytu požárem 

 

6.2 Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních 
školách 

 
     Základním úkolem a postupem při hašení poţáru ve školách je zajistit okamţitou evakuaci 

nejdříve zejména malých dětí nebo  dětí s různým druhem omezení pohybu. Zajistit 

odvětrávání, brát na vědomí, ţe můţe dojít k neprůchodnosti únikové cesty a také, ţe dojde ke 

svévolnému ukrytí dítěte. O to je zde zátěţ hasiče větší, jelikoţ se jedná o děti a navíc musí 

čelit zájmu rodičů i sdělovacích prostředků[12]. 
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6.3 Záchrana osob 

     Záchrana osob patří k  nejnáročnějším činnostem, kterou hasiči při zásahu provádí. Tato 

náročnost pramení z mnoha objektivních i subjektivních skutečností. Cílem záchrany osob je 

odstranění bezprostředního nebezpečí, které můţe ohrozit ţivot nebo zdraví osob. Avšak  

lidské chování je velice sloţité a kaţdý jedinec je individuální, který v běţném ţivotním 

shonu vystupuje velice sebevědomě a působí dojmem silné osobnosti, se můţe projevit 

v kritické situaci jako slaboch atd. Nikdo nemůţe s jistotou tvrdit- v riskantní situaci se 

zachovám tak nebo onak. Natolik totiţ v tomto směru sami neznáme, a pokud něco 

podobného neproţijeme, nemůţeme svou reakci spolehlivě předvídat[5]. Při dopravních 

nehodách nebo poţárech se často setkáváme s lidmi, kteří jsou ve značném emočním šoku a 

nejednají úměrně situaci. Patří sem i případy, kdy po nárazu vozidla cestující zůstanou uvnitř, 

nepokusí se vystoupit, a to ani při počínajícím ohni. Při poţáru pak uhoří. Pravděpodobně se 

jedná o stav dezorientace a sníţeného vědomí[6]. Někteří mají strach, tento pud člověka silně 

ovládá a většinou se nedá rozumně ovlivnit. Vystrašený člověk čekající na záchranu můţe 

propadnout aţ do stavu totální beznaděje. Takový člověk je apatický a nereaguje na vnější 

podněty. Posledním závaţným projevem je agrese. Jde většinou o lidi se sníţenou mírou 

tolerance. Jsou výbušný a u těchto osob je potřeba vystupovat s jistou opatrností a obratností. 

Špatně zvolené slovo můţe vést ke vniku paniky nebo vyvolat hysterický záchvat a můţe 

dojít k napadení. Kaţdý záchranář by tedy o těchto stavech měl mít základní představu, aby 

byl schopen opravdu účinně pomoci.  

 

                                        Obr. 4 Ilustrační foto záchrany člověka 
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6.4 Postoj a chování hasiče při záchraně osob 

     Při provádění záchrany osob je třeba postupovat rychle, energeticky, ale zároveň 

s rozvahou. Není horší situace, neţ kdyţ se ze zachránců stanou zachraňovaní.  

- Sebevědomé vystupování, perfektní znalost ovládaných technických prostředků určených 

k záchraně, včetně taktiky záchrany, to vše působí na zachraňované osoby velice příznivě a  

uklidňujícím dojmem, dalším důleţitým faktorem je ohroţené osoby dostatečně informovat, 

aby nedošlo k panice, poskytnout první před lékařskou pomoc,  při veškerých manipulacích 

s lidmi ve stresujících situacích postupovat velice opatrně. Nevhodně zvolené slovo můţe 

vyvolat nepříznivé reakce zachraňovaných, zasáhnout s patřičnou razancí při záchraně osob, 

kterým nelze z různých důvodů racionálně vysvětlit nutnost jejich záchrany například osoby 

s duševními poruchami, opojené narkotiky, alkoholem, či léky[12].  Jako další příklad uvedu 

záchranu člověka z hořícího bytu. Bylo letní období. Jednotka byla na základně a někteří 

příslušníci hráli míčové hry. Ten den jiţ měli hasiči za sebou několik výjezdů. Převáţně se 

jednalo o poţáry porostu a lesa. Jelikoţ v tento den bylo opravdu velké teplo, byla jiţ část 

jednotky z předešlých zásahů dosti unavena. V určitý okamţik byl jednotce vyhlášen výjezd. 

Mělo se jednat o poţár v ubytovně a mělo se tam nacházet nezjištěné mnoţství osob. Při jízdě 

k zásahu rozdával velitel vozidla úkoly. Všichni hasiči se snaţili obléknout do své výstroje co 

nejdříve. Uţ v tento okamţik si myslím, ţe u většiny hasičů nastoupil určitý stres z toho, zda 

si stihnou vzít na sebe vše, co potřebují pro tento typ zásahu, jelikoţ se jednalo o poţár, který 

 byl opravdu velmi blízko. Po ujetí pár metrů, jiţ byl vidět na horizontu opravdu silný dým, 

který vycházel z budovy. Velitel vozidla ihned začal volat posilové jednotky. Kdyţ se 

jednotka s vozidly přiblíţila do blízkosti objektu, bylo vidět, jak na jednom balkóně stojí stará 

paní, která jiţ byla dosti popálená a bytová jednotka ke které balkon patřil, byla jiţ celá 

zasaţena poţárem. Stará paní volala z posledních sil o pomoc. V tento okamţik by jedna 

skupina nasazena na záchranu ţivota této paní a druhá skupina na likvidaci poţáru. Tempo 

celého zásahu probíhalo opravdu ve velmi vysokém tempu. Řekl bych, ţe ţena byla 

v posledních vteřinách zachráněna a pomocí ţebříků snesena dolů a byla ji poskytnuta první 

pomoc. Po té se na místo dostavila záchranná sluţba a ţena byla předána lékaři. V tento 

okamţik bych se nad touto situací pozastavil a trochu ji rozebral. Jiţ to, jak hasiči při příjezdu 

viděli, ţe v objektu je paní a jde ji o ţivot. Vylétla jejich hladina adrenalinu na samý práh. 

Zásahy jsou hlavní náplní naší práce, jak z následující statistiky vyplývá nejvíce poţárů v roce 

2009 bylo v Ústeckém kraji v Mostě a nejméně v Ţatci. 
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7 Analýza možného nebezpečí v  Ústeckém kraji 

     Živelní pohromy: povodně, vichřice, zemětřesení, sesuvy půdy, kalamitní výskyt 

sněhových přeháněk, námrazy, sucha, nedostatek pitné vody, epidemie a nákazy, kalamitní 

výskyt onemocnění rostlin. Povodně způsobené hydrometeorologickými podmínkami jsou 

zimní a jarní povodně způsobené táním sněhu. Tento typ povodně se můţe vyskytnout 

prakticky kdykoliv v období se souvislou sněhovou pokrývkou, to znamená od prosince do 

dubna. Vývoj povodně můţe být obzvlášť nebezpečný, je- li oteplení doprovázeno dešťovými 

sráţkami a silným prouděním vzduchu. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na vodních tocích 

v podhůří a následně ovlivňují i níţinné úseky větších vodních toků Labe a Ohře. Zimní 

povodňové situace způsobené ledovými jevy na tocích jako jsou ledové jevy /nápěchy a 

ledové zácpy/ se vyskytují převáţně na menších tocích, jako jsou Bílina, Ploučnice, 

Chomutovka apod. Povodně mohou způsobovat rozsáhlé škody na majetku, výrazně 

ovlivňovat ţivotní prostředí zatopených oblastí a v případě nepředvídaného průběhu mohou 

ohrozit i ţivoty a zdraví osob a zvířat.  

 

Vichřice: (rychlost větru nad 75 km/hod), ojediněle silné vichřice (rychlost větru nad 89 

km/hod). Výskyt silnějších větrů, tj. mohutné vichřice (nad 103 km/hod) nebo orkánu (nad 

118 km/hod) méně pravděpodobný. Vichřice mohou způsobovat především škody na majetku, 

mohou narušit dodávku elektrické energie nebo telefonního spojení, individuálně ohrozit  

ţivoty a zdraví osob nebo zvířat.  

 

Zemětřesení: podle dlouhodobých předpovědí je moţnost výskytů otřesů půdy /zemětřesení/ v 

Ústeckém kraji velmi ojedinělé. Samostatnou oblastí je prostor mezi správními obvody obcí 

Most a Teplice, kde se předpokládá čtvrtý stupeň Richtera.  

 

Kalamitní výskyt sněhových srážek se vyskytuje ve vyšších polohách Krušných hor, zejména v 

prostoru Mikulova, Cínovce, Hory sv. Šebestiána a Vejprt. Vyţaduje opatření k obnově 

silniční a ţelezniční dopravy, popřípadě obnovy dodávky elektrické energie a realizaci  

nouzového zásobování apod. 

 

 

 

 



14 

 

Námrazy, vznik námrazy se nevyskytuje v takovém rozsahu, který by ohroţoval ţivoty a 

zdraví většího počtu lidí. Značné majetkové škody mohou vzniknout na lesních polomech a 

vedeních velmi vysokého a vysokého napětí.  

 

Technologické havárie: ohroţení způsobená civilizačními vlivy, poţáry, havárie chemických 

provozů a technologií, s výronem nebezpečných látek, havárie v dopravě s následným únikem 

nebezpečných látek, výbuchy plynů nebo jiných výbušných směsí, havárie produktovodů, 

úniky ropných produktů, rozpad energetické sítě, záplavy po protrţení vodní hráze, atd.  

 

Požáry lesních porostů a polí, vícepodlaţních a výškových budov, skladů a provozů s 

nebezpečnými látkami, hořlavinami, toxickými a výbušnými látkami, produktovodů, 

kabelových kanálů a prostorů, poţáry otevřených technologických zařízení, bytové poţáry, 

objekty s osobami neschopnými samostatného pohybu nebo s omezenou schopností pohybu, a 

další. Poţáry lesních porostů, kde nebezpečí se výrazně zvyšuje v období suchých letních 

měsíců. Ohroţovaly by ţivoty a zdraví lidí, ale především zvěře, negativně by působily na 

ţivotní prostředí a vedly ke značným hmotným škodám. Na území kraje se lesní porosty 

vyskytují ve všech správních obvodech obcí s rozšířenou působností. Poţáry lesních porostů 

většího rozsahu jsou charakteristické delší dobou trvání, skrytým způsobem hoření a z toho 

vyplývající obtíţností hašení, zvýšenou potřebou sil a prostředků, dopravou vody na větší 

vzdálenost, nepřístupný terén, apod.  Stejné nebezpečí mohou představovat poţáry vznikající v 

jarních měsících v důsledku vypalování suché trávy. Tato nezodpovědná a nepovolená činnost 

některých občanů má často za následky větší hmotné škody, ohroţuje ţivotní prostředí a 

nezřídka i obyvatelstvo přilehlých obcí, pokud se poţár rozšíří na větší ploše. 

 

Vícepodlažní a výškové objekty: obecně by byl poţární zásah na vícepodlaţních a výškových 

objektech ztíţen vzhledem k tomu, ţe není vţdy k dispozici potřebná výšková poţární 

technika. Tato je zabezpečována aţ v případě konkrétní potřeby u územních odborů HZS 

např. Most, Ústí nad Labem doba potřebná na přesun této techniky by mohla ve svém 

důsledku způsobit ztráty na lidských ţivotech nebo daleko větší hmotné škody. Mezi výškové 

objekty lze rovněţ zařadit i sila a jiné zásobníky ať jiţ betonové nebo kovové konstrukce. 
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Sklady a provozy s nebezpečnými látkami: nelze opomenout ani všechny objekty, ve kterých 

je uloţeno větší mnoţství výrobků z plastů, technické pryţe, dále sklady barev, laků a jiných 

hořlavých materiálů. Poţáry těchto objektů by byly doprovázeny sekundárními následky, jako 

vznik a uvolňování zplodin hoření a toxických látek, které tyto nebezpečné látky či předměty 

obsahují, výbuchy hořlavin, zásobníků technických plynů, tlakových lahví, explozivních 

látek, vysoké teploty v jednotlivých pásmech poţáru a v jejich důsledku k porušení celistvosti, 

ztráty únosnosti a stability konstrukce a nebezpečí zřízení konstrukce, ohroţení elektrickým 

proudem, stiţený nebo omezený přístup k ohnisku poţáru a další. Budou ohroţovat ţivoty a 

zdraví lidí, znečišťovat ţivotní prostředí a způsobovat značné hmotné škody na objektech,  

technologických zařízeních apod. Lokalizace těchto poţárů bude zpravidla vyţadovat 

obrovské úsilí nasazených sil, speciální vybavení, techniku a hasící prostředky, neobejde se 

bez pomoci jednotek sousedních územních odborů HZS Ústeckého kraje případně i 

mezikrajské pomoci. 

 

Výbuch:  poţár v těchto objektech je často doprovázen výbuchy, při kterých vzniká tlaková 

vlna. Tyto jevy jsou podmíněny zejména výbuchovým tlakem, výbuchovou teplotou a 

toxicitou kouřových plynů. Nebezpečí výbuchu rovněţ vzniká v technologicky prašném 

prostředí, ať jiţ jsou to obilná sila, dále uhelný prach v úpravnách a třídírnách uhlí v Mostě a 

Teplicích. Nebezpečí skýtají provozy Linde -Technoplyn, především plnírny a sklady propan-

butanu v Ústí nad Labem, Chomutově a dalších správních obvodech obcí s rozšířenou 

působností. Akutním nebezpečím jsou objekty pracující s vodíkem a to především všechny 

objekty Chemopetrolu Litvínov s rozsáhlou sítí produktovodů různých uhlovodíků. 

Nejčastějšími příčinami výbuchů zůstávají rozvody plynu v síti celého kraje.  

 Čerpací stanice pohonných hmot je potřebné posuzovat jak z hlediska moţných úniků 

ropných produktů, tak z hlediska moţných výbuchů. Na území Ústeckého kraje se nachází 

poměrně rozsáhlá síť produktovodů, jimi je přepravována k dalšímu zpracování ropa, zemní 

plyn, etylén, etylbenzen, buten, butadien a jiné frakce uhlíku. Poţár na těchto objektech 

provází znečištění ţivotního prostředí, ať jiţ jde o vodu, půdu nebo ovzduší. 

 

Radioaktivní materiál: v Ústeckém kraji jsou prostory bývalého dolu RICHARD ve správním 

obvodu obce Litoměřice vyuţívány k ukládání radioaktivního odpadu z celé republiky. Ročně 

se zde ukládá cca 150 m3 (v roce 1989 - 90 m3 o hmotnosti 239 tun včetně betonu, do kterého 

se v pozinkovaných 200 litrech sudech RA odpad zalévá).  
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Nacházejí se zde i nejsilnější zdroje RA záření - kobaltový ozařovač CO 60 - vyuţívaný pro 

výzkumné účely (zabarvování skel aj.), pro pracovníky jsou zde nebezpečné ale především 

další prostory, kde se vyrábí RA etalony. Dalšími velkými zdroji záření jsou ozařovače v 

nemocnici Ústí nad Labem a Chomutově, kde se nachází i sady malých zářičů pro vnější 

ozařování. ([< Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, cit. 12-02-10>]). 

7.1 Statistické informace o událostech v Ústeckém kraji 

 

     Pracuji jiţ deset let u HZS v Mostě, proto jsem si zjistil na internetových stránkách HZS 

Ústeckého kraje statistické informace událostí, a jak z uvedené tabulky vyplývá, tak v mém 

městě došlo v roce 2009 nejvíce k poţárům a nejméně k úniku nebezpečných látek.  

 

 

Tab. č. 1  

Územní 

odbor / kraj 
Požáry 

Dopravní 

nehody 

Únik 

nebezpečné 

látky 

Technická 

havárie  

Plané 

poplachy 
Celkem 

Chomutov 322 141 61 397 212 1 133 

Děčín 313 224 155 564 68 1 324 

Litoměřice 316 153 55 207 75 805 

Most 419 120 87 302 134 1 062 

Teplice 395 120 87 374 139 1 115 

Ústí nad 

Labem 
385 245 193 587 183 1 593 

Ţatec 218 269 58 346 58 949 

Ústecký 

kraj 
2 368 1 271 696 2 777 869 7 981 
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8 Výcvik hasičů 

     Jak ze statistiky vyplynulo, celkově zásahů je mnoho a všechny tyto faktory se promítají 

do psychiky hasiče jiţ od samotného výjezdu, protoţe volání o pomoc na ohlašovnu není 

v mnoha případech tak jasné, aby se jednotka mohla na očekávaný zásah duševně připravit. 

Řidič zásahové jednotky je jiţ od samotného výjezdu pod psychickým tlakem, aby jednotku 

na místo zásahu dopravil včas a bezpečně. Je rozdíl v jízdě ve dne za hustého provozu nebo 

v noci. V létě nebo v zimě na zasněţených a namrznutých vozovkách. Velitel jednotky 

zodpovídá za rychlý a účinný zásah, ale především za bezpečnost a zdraví všech přítomných. 

Po celou dobu jsou všichni ve stresu, protoţe neví, co je čeká a s jakým nebezpečím se 

setkají. Je faktem, praxí jiţ mnohokrát prokázaným, ţe pokud má člověk zvládnout fyzickou i 

psychicky náročnou činnost, pak musí být dostatečně připraven. Zde hraje svou rozhodující 

úlohu kvalita prováděného výcviku. Veškeré dovednosti je potřebné naučit se zvládat 

mechanicky bez přemýšlení. V krizové situaci pak tento fakt kaţdý ocení. Schopnost vnímat, 

logicky uvaţovat a činit rozhodnutí v tísňové situaci se rapidně sniţuje.  

 

8.1 Úloha výcviku 

     Výcvik hraje důleţitou úlohu pro zvládání stresových situací. Opakovaným pravidelným 

přivykáním na výšky se dojde ke zmírnění obav, člověk je uvo lněnější, lépe se soustředí na 

vykonávanou činnost. Své opodstatnění má také vyuţívání při výcviku hasičů tzv. polygony. 

Simulací skutečných podmínek zásahu můţeme předejít mnoha tragédiím. Vysoká teplota, 

nulová viditelnost, ohlušující rámus, to vše vytváří stresující prostředí skutečné akce. Staré 

přísloví ―těţko na cvičišti lehko na bojišti―, je zcela na místě. Mnoho hasičů, zejména 

nováčků zaplatilo ţivotem za banální chybu, kterou způsobili panickým strachem z neznámé 

situace, nebo ze situace, o níţ měli zcela klamnou představu[12]. 
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9 Psychická zátěž 

     Přesto se v průběhu ţivota záchranáři dostávají do situací, které jsou pro ně nové, 

neobvyklé a mimořádně na ně působí. Takové situace lze charakterizovat pojmem psychická 

zátěţ. Záchranář by měl být vybaven dostatečnou vůlí, vírou a sebedůvěrou. Zejména  

konkrétní strachy, například strach z neznámého, tmy, smrti, zvířat apod., mohou situačně 

sníţit psychickou odolnost (spolehlivost) vyrovnávat se s mimořádnou událostí. Jako příklad 

uvedu rozbor psychické zátěţe hasiče, strojníka obsluhujícího automobilový ţebřík (AZ) před 

a během zásahu. Situace na místě- jiţ před příjezdem poţárních jednotek zachvátil poţár dvě 

horní poschodí obytného domu. Únikové cesty neprůchozí. Ohroţené osoby jsou natlačeny 

v oknech. Situace strojníka obsluhujícího AZ- zátěţ nastupuje v okamţiku výjezdu ze stanice. 

Po příjezdu na místo se dostává rychle do časové tísně. Psychická zátěţ roste. Zvyšuje se 

úroveň koncentrace pozornosti a roste rozhodovací zátěţ vyplývající z otázek: Jak vypadá 

situace v ohroţených patrech domu? Kolik lidí je v nebezpečí ohroţení ţivota? Ve fázi jízdy 

k zásahu a prvních minutách na místě je významným stresovým faktorem časový tlak. 

Strojník je zatíţen odpovědností za ohroţené lidi. Kdo bude zachraňován jako první? 

Odpovědným a rozhodujícím je sice velitel zásahu, ale v konkrétní situaci zůstává obvykle 

provádějícím aktérem strojník. Musí reagovat dynamicky a správně. Mimo probíhající časový 

tlak jej ovlivňují další stresové faktory. Počasí (začalo poprchávat), kouř hořícího domu, 

výkřiky, pláč. To vše tlačí informační kapacitu strojníka k její dolní hranici. Objevuje se další 

výrazný stresový faktor. Světlo kontroly zatíţení ţebříku signalizuje jeho přetíţení! Tato 

dodatečná zátěţ jiţ můţe způsobit mezery ve vnímání a jednání strojníka. Situace vyţaduje 

řešení, ale strojník nereaguje. V naznačené stresové situaci byly popsány zátěţové faktory, 

které mohou vést k vyčerpání informační kapacity hasiče. I kdyţ jej nemůţeme povaţovat za 

úplný, představuje časté rušivé vlivy při řešení mimořádných událostí[19]. Jak z toho tedy 

vyplývá, zátěţ povolání hasiče je obrovská. Dále se pokusím definovat intenzitu zátěţe.  
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9.1 Intenzita zátěže 

     V ţivotě kaţdého z nás se přirozeně čas od času vyskytují i situace, pro které nemáme ―po 

ruce― vhodný algoritmus nebo dokonce ţádné vhodné, dostupné či zaručené řešení daného 

problému neexistuje. Takové situace bývají označovány jako náročné. Jejich náročnost můţe 

být různá. 

 Z tohoto hlediska mohou vystupovat jako: 

a) reálná životní zátěž: představuje dopad situace, která pro dnešní dobu typická- zvyšování 

sloţitosti podmínek ţivota, které vyţadují od kaţdého člověka zvýšenou pohotovost, aby byl 

schopen se s nimi vyrovnat. Mikšík (1980) uvádí, ţe určitá míra a kvalita této zátěţe má na 

jedince pozitivní dopad. V řadě případů se stává podmínkou jejich vnitřního rozvoje a 

stimulem k tomu, aby si osvojili nové formy interakce s prostředím, zvýšili svou celkovou 

otuţilost, posílili vlastní flexibilitu a tvořivost.  

b) mezní (limitní) zátěž: vzniká obvykle tehdy, kdyţ se vyhrotí rozpor mezi objektivními 

poţadavky na interakci jedince s prostředím a jeho předpoklady si s nimi poradit. Za těchto 

okolností se člověk obvykle vyrovnává s náročnými podmínkami s větším vynaloţením 

psychických sil a s určitým psychickým vypětím. Nikdy proto nelze dopředu vědět, zda v nich 

uspěje nebo naopak selţe.  

c) extrémní zátěž: pak představuje takové zvýšení nároků na jedince, ţe jiţ není s to situaci 

zvládnout a selhává v ní. Za závaţný zdroj zátěţe bývá povaţován stres[3]. 

9.2 Stres 

     Slovo stres tedy znamená nadměrnou zátěţ. Většinou za stres pokládáme vnitřní stav 

jedince, který je přímo něčím ohroţován, nebo ohroţení očekává a při tom má pocit, ţe tyto 

nepříznivé vlivy nemusí dobře zvládnout. Dnešní medicína povaţuje za prokázané, ţe existuje 

spojitost mezi tělesným, respektive duševním zdravím člověka a proţíváním velkých 

ţivotních událostí, které představují stresové faktory a působí na člověka dlouhodobě[13]. 

Stresový faktor vyvolává tedy stresovou reakci (stres), na kterou člověk vědomě nebo 

podvědomě reaguje. Stresová adaptační reakce můţe mít tři fáze. První je poplachová, 

alarmující fáze. Kdyţ zátěţ odezní, jedinec se rychle zotaví. Jestliţe však stres pokračuje, 

snaţí se takové situaci přizpůsobit, a kdyţ se mu to podaří, dochází ke zmíněné fázi adaptace, 

resistence, odolnosti.  

 

 



20 

 

Jestliţe však stres trvá příliš dlouho, je příliš silný nebo se často opakuje, dojde k vyčerpání 

adaptačních schopností organizmu. Začneme mít různé potíţe a můţeme onemocnět 

psychosomatickou chorobou nebo některá stará, chronická nemoc se zhorší. O tom rozhoduje 

však nejen velikost a charakter stresových faktorů, ale i vnitřní faktory organizmu (osobnost, 

temperament a charakter některých vrozených mechanizmů, dá le pak naučené reakce na 

zvládání zátěţe a téţ to, jakým způsobem jedinec na myšlenkové úrovni tyto faktory vnímá, 

zpracovává (kognitivní procesy). 

 

9.2.1 Příznaky stresu 

1) Fyziologické či tělesné potíţe: bušení srdce, nepravidelné činnost srdeční arytmie, 

bolesti nebo tlak v hrudi, přechodné zvýšení krevního tlaku, poruchy zaţívání (zácpa, 

průjmy, ţaludeční potíţe), pocení, poruchy prokrvení, bolesti v kříţi a zádech, třes, 

škubání víček, pláč, ztuhlé svaly, sucho v ústech, časté močení, sexuální potíţe.  

2) Psychické potíţe (emociální, subjektivní): pocit vyčerpání, nespavost, děsivé sny, 

přemýšlení o problémech, ranní únava, úzkostnost, pocity napětí, pocit ohroţení, 

vztek, agresivita, pocit samoty, zhoršená paměť, poruchy soustředění, předráţděnost, 

netrpělivost, přecitlivělost, bolesti hlavy, ztráta radosti z práce. 

3) Změny v chování (činnosti): přejídání, nechutenství, vyhýbání se povinností, zvýšená 

gestikulace, různé útočné postoje, rychlá chůze, okusování nehtů, přecházení z místa 

na místo, skákání do řeči, zvýšené pití alkoholu, nadměrné kouření[8]. 

 

Obecně vzato, je zvládání stresu dáno osobností, jejími slabými a silnými stránkami, snahou 

po seberealizaci i zdravím. Negativní reakce na stres se vyskytují ve spojitosti se zdravotními 

obtíţemi. 

Hasič záchranář pracuje v reţimu s nerovnoměrně rozvrţenou dobou sluţby. Coţ znamená, 

od 7.00 hod. ráno do 24.00 hod. pracuje v blocích výkonu sluţby, jeţ jsou prostřídány a 

odděleny přestávkami celkem 2 hodiny – a v tu dobu hasič vykonává sluţební pohotovost 

v místě výkonu sluţby. V další sluţební pohotovosti v místě výkonu sluţby se příslušník 

nachází od 24.00 hod. do 6. 00 hod. a zbývající čas opět v ranním bloku výkonu sluţby. Proto 

směnná práce přináší tak výrazný stres velkou zátěţ psychosomatickou a psychiatrickou 

nemocnost (častější bolesti hlavy, ţaludeční potíţe, včetně vředové choroby, vysoký krevní 

tlak, poruchy spánku, deprese a úzkostné stavy). Zachování přirozených biorytmů je jedním 

z nejdůleţitějších zdravotních problémů lidí vystavených silné psychické zátěţi.  
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Sladění se svým rytmem mimo jiné vyţaduje zachování snesitelného poměru mezi výkonnou 

a odpočinkovou fází dne, ale i delších časových období. Přechod z výkonové fáze do 

odpočinkové můţeme podpořit některými aktivitami, jako je relaxace, nebo uvolňovací cviky. 

Podpora blízkých je důleţitým nárazníkem při proţívání stresu. Umoţňuje vymluvit se z toho, 

co se děje, najít si zázemí, o které je moţné se opřít. Naopak nedostatečná sociální podpora 

ponechá člověka samotného se svými problémy. Sociální podpora se týká jak partnerského 

vztahu, tak vztahů v bliţší rodině, dále vztahů s přáteli a širším příbuzenstvem.  

Další podporou při zvládání stresu můţe být smysluplná práce a dobré vztahy na pracovišti. 

V dobách konfliktů v blízkých vztazích se můţe člověk opřít o vztahy na pracovišti. 

Potřebujeme však do vztahů na pracovišti investovat: vstřícnost, pochopení, lidskost, 

toleranci, spolehlivost i čas ke společnému potěšení. Jednou z nejúčinnějších strategií pro 

vlastní zvládání stresu je pomoc ostatním. Pomoc druhým lidem, kdyţ proţívají svízelné 

ţivotní situace, obavy, úzkosti, bolest či strach, podporuje schopnost odstupu od vlastních 

problémů.  

Dalším významným protistresovým opěrným bodem jsou zájmy a koníčci. Vedou k uvolnění 

napětí a k proţitkům spokojenosti nebo radosti. Důleţitý je aktivní pohyb, turistika nebo 

sport, protoţe umoţňuje přirozené odbourání stresových hormonů a metabolizaci energie 

nahromaděné stresem. Kulturní zájmy, jako je literatura, hudba, výtvarné umění, to vše 

vytváří v našem ţivotě pocity krásy a porozumění druhým lidem. Pokud jsme se naučili je 

plnohodnotně proţívat, můţeme zde najít útočiště i v nejtěţších chvílích. Navíc nám kulturní 

proţitky umoţňují diferencovat své myšlení i postoje a získat odstup a nadhled nad sebou[17]. 
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10 Zátěžová situace 

     Záchrana osob a činnost hasičů u nejrůznějších typů zásahů je mnohdy značně fyzicky 

náročná. U trénovaných jedinců, zvyklých na pravidelné zatěţování organismu nejrůznějšími 

druhy sportu, nevzniká aţ takové riziko vyčerpání, bohuţel ne všichni se mohou pochlubit 

dostatečnou kondicí, která je pro činnost hasiče základním stupněm. Právě u těchto skupin 

netrénovaných osob můţe dojít při extrémním jednorázovém výkonu nebo při déletrvající 

náročné práci k vyčerpání sil. Tento faktor nepodceňujme. Při zásahové činnosti se mnohem 

rychleji odčerpají síly, neţ například při běhu parkem. Okolnosti, které stěţují člověku jeho 

činnost, je mnoho. Teplo, dýchací přístroje, strach a úzkost.  

10.1 Termická zátěž organismu 

      Kaţdý hasič je mnohdy vystavován značným teplotám, ať uţ jde o zásahy při poţárech 

nebo zásahy v protichemických oděvech. Všechny tyto aspekty nesou svá rizika, která je 

dobré zmínit. Člověk se vyvinul ve tvora s nejdokonalejším termoregulačním systémem. 

Sebemenší výkyv v teplotě organismu způsobí smrt. Bílkoviny v organismu se sráţejí při 

teplotě kolem 50°C atd. Sloţitost soustavy řízení termoregulace v našem těle si ovšem nese  

svou nevýhodu. Tou je značná labilita a minimální přizpůsobivost extrémnímu prostředí.  

 

Teplota těla vzniká řadou chemických procesů při spalování ţivin ve svalech a dalších 

tkáních. Pouze ve dvou případech se v organismu zvyšuje tělesná teplota, záměrně z vnitřních 

příčin: 

a) při fyzické námaze, brzy po započetí činnosti, stoupá teplota v těle aţ na 39°C, není to 

horečka, nýbrţ dochází k vytváření optimálních podmínek pro svalovou činnost.  

 

b) při horečce. Potřebné teplo se produkuje svalovým třesem.  

 

Stav organismu v horku závisí do značné míry na jeho fyzikálních vlastnostech, především na 

tepelné kapacitě a vlastnostech povrchu. Teplu se náš organismus jen těţko brání. Hlavním 

způsobem jak ochladit vnitřní prostředí je pocení. Pot odvádí teplo na povrch těla, kde dojde 

k jeho odpaření. Značné mnoţství vody odchází také při dýchání. Proto je velmi důleţité, 

pokud jsme vystaveni dlouhodobému pobytu ve vysokých teplotách, zajistit dostatečný přísun  
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tekutin. Praktickými pokusy se totiţ zjistilo, ţe hasič ztrácí 1 litr tekutiny během 20 minut 

zásahu! Při fyzickém nasazení pak nastává rozpor, kdy nedostatkem tekutin houstne krev, 

přičemţ srdce pracuje na plný výkon. K zajištění oběhu houstnoucí krve vynakládá srdce 

velkou práci a můţe při déletrvající expozici v horku selhávat. Reakce na horko jsou čistě 

individuální. Pokud však dojde k přehřátí organismu, hrozí vznik tzv. termického šoku.  

     K termickému šoku dochází v důsledku přehřátí termoregulačního centra v mozku. 

Tento ţivot ohroţující stav má několik příznaků, které lze mnohdy (hlavně při poţárech) 

zaměnit s příznaky intoxikace některými zplodinami hoření. Reakce na horko má několik 

etap, přičemţ první fázi nemůţe hasič zpozorovat sám na sobě. Nejprve se zvyšuje 

prokrvení kůţe, zrychluje se krevní oběh, zvyšuje se krevní tlak a pocení. Tedy doposud 

běţný průběh zásahové činnosti. Těţknou končetiny a postiţený má pocit, ţe se nemůţe 

vydýchat. Takový stav by jiţ měl kaţdý záchranář na sobě rozpoznat a učinit opatření 

k okamţitému ochlazení organismu. Jestliţe i dále bude vystaven teplu, hrozí malátné 

stavy, dezorientace v prostoru, ztráta vědomí, koma a srdeční zástava.  

     Poskytnutí první pomoci v případech vzniku termického šoku je nezbytné. Nejúčinnější 

je ochladit krev. Toho dosáhneme intenzivním chlazením takových míst na těle, kde 

prochází v podkoţí velké cévy (zápěstí, krk, chodidla atd.), doporučuje se také chladit 

břicho pod jaterní krajinou. Ochlazením postiţený pociťuje rychlou úlevu. Vţdy je však 

nezbytná kontrola lékaře[12]. Na záchranáře tedy působí mnoho faktorů, psychická a 

fyzická zátěţ, stres a únava. To vše dává podněty ke vzniku psychického vyčerpání. 
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11 Nebezpečí psychického vyčerpání („únavový syndrom“)  

     Výkonnost hasiče je úzce spojena s problematikou zátěţe včetně zátěţe, psychické. 

Člověka chápeme v souvislosti působení řetězce aktivit, tzn. základních prvků stimulů   

a odezvy: 

 

 

Aktivita - jakákoliv činnost člověka (záchranáře) vyvolávající zátěţ organismu.  

Zátěž - zatíţení člověka (záchranáře) vyvolávající stresovou odezvu organismu 

(psychofyziologické změny).  

Stres - stresová odezva organismu vyvolávající adaptační syndrom přizpůsobení nové 

zátěţové situaci.  

Adaptace - přizpůsobení se nové zátěţové situaci (kvalita - kvantita) vyvolávající odezvu 

vyrovnání, tj. přijetí nové úrovně aktivity (čerpání rezerv).  

 

V okamţiku přerušení řetězce aktivit nepřizpůsobením se nové zátěţové situaci dochází 

k syndromu psychofyziologického vyčerpání (únavový syndrom). Pokud se dokáţe hasič 

adaptovat na novou poţadovanou úroveň aktivity, nebezpečí psychického vyčerpání nehrozí.  

Při zátěţové odezvě organismu rozlišujeme: 

 

a) projevy - bezprostřední, akutní, krátce trvající reakce vznikající v situaci, která klade 

zvýšené nároky na hasiče a jeho organismus (např. vzestup srdeční frekvence, 

krevního tlaku či jiných fyziologických parametrů, termoregulační reakce v horkém 

prostředí, při přehřátí), 

b) účinky - dlouhodobé vlivy zátěţových situací na organismus, tj. důsledky chronicky 

se opakujících zátěţí vyvolávající změnu zdravotního stavu.  

 

 

 

 

aktivita  
 

 

zátěž 
 
 

 
  

stres adaptace 
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11.1 Předpokládaný výskyt 

     Nebezpečí psychického vyčerpání je v profesi hasiče nejen časté, ale i pes tré, ve své 

podstatě závisí na druhu zásahu a délce působení zátěţe. Krátkodobě přechodné reakce a 

stavy jsou přítomné v akutních zátěţových či stresových situacích a po jejich pominutí 

odeznívají.  

Odezva při krátkodobé zátěţi v organismu probíhá v oblasti: 

1) proţívání- pocity obtěţování například tlačící popruh dýchacího přístroje, volná přilba, 

těsný oblek, hluk, bodové přehřátí ochranného oděvu, zakouřený prostor,  

 

2) únava- jako dočasné zhoršení mentální a fyzické funkční výkonnosti v závislosti na 

intenzitě trvání a časových charakteristikách předcházející zátěţe (např. situačně 

kombinovaná „vlekoucí se― práce, opakované rozhoření jiţ zvládnutého poţáru, přesycení 

silným emocionálním záţitkem),  

 

3) emočně náladové stavy: 

- somatické, tj. vliv fyziologických a biochemických procesů a funkcí v organismu (např. 

vnímání námahy dechovou nedostatečností, lokální bolestivost kloubů, bolest hlavy, zraková 

únava, sucho v ústech), 

- chování, tj. vnějších projevů a výkonů s účastí centrální nervové soustavy majíc í vliv na 

pracovní činnost (např. výpadky pozornosti u řidičů - strojníků, zvýšený počet chybných 

rozhodnutí velitele při zásahu).  

11.2 Příznaky psychického vyčerpání 

     Jak uvádí Bojový řád jednotek poţární ochrany č. 12, účinky trvalejšího charakteru 

neodeznívají a pokud pracovní podmínky hasiče trvají, dochází naopak k jejich stupňování - 

prohlubování. Příznaky psychologického vyčerpání jsou tedy následující. Pracovní 

nespokojenost aţ pracovní vyhasnutí v práci se můţe projevit jako pocit emocionálního 

přetaţení (nezájem), odosobněný vztah k lidem, s nimiţ spolupracuje, nedostatečný vztah 

k práci, cynický postoj k plnění pracovních úkolů.  
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Pozastavím se nad syndromem vyhoření, který představuje celý soubor příznaků projevujících 

se zpravidla u tzv. angaţovaných pomahačů ztrátou elánu, radosti ze ţivota a především 

energie a nadšení potřebných při výkonu profese. Dochází tak postupně ke stagnaci aţ 

k rezignaci. Člověk je frustrován, reaguje předráţděností, nedůvěřivostí, depresivitou, apatií, 

cynismem a celkovým vyčerpáním. Někteří autoři (např. E. Aronson a kol., 1983) však 

rozlišují mezi syndromem vyhoření (burn-out syndrom) a vyčerpáním. Ačkoliv jsou oba jevy 

podobné, spočívá jejich rozlišení zejména v tom, ţe se odlišují svými příčinami. Příčinou 

vyčerpání můţe být jakákoliv dlouhotrvající, vleklá zátěţ (fyzická, emocionální, psychická), 

coţ ovšem neznamená, ţe by nemohlo dojít k naprostému vyčerpání člověka i na základě 

nějaké náhlé změny v jeho ţivotě, např. jako důsledek akutního traumatu. Syndrom vyhoření 

se projevuje také fyzickým, emocionálním a mentálním vyčerpáním, ale vše je v zásadě 

důsledkem chronické zátěţe spojené s dlouhodobým nasazením pro jiné lidi. Můţeme proto 

říci, ţe se s ním setkáváme především u těch pracovníků, kteří ve svém zaměstnání přicházejí 

profesionálně do osobního kontaktu s jinými lidmi. 

 Projevy vyhoření: 

- tělesné vyčerpání: projevuje se chronickou únavou a celkovou slabostí. V důsledku toho 

jsou pracovníci náchylní nejen k nejrůznějším onemocněním, ale také k úrazům a selháním. 

Trpí bolestmi hlavy, zad, celkovým vypětím a chronickou únavou spojenou s poruchami 

spánku (insomnií). Nemohou spát, neboť jsou přetíţeni starostmi. Mívají téţ narušeny 

stravovací návyky (nechutenství, anebo naopak kompenzace zátěţe jídlem).  

 

- emocionální vyčerpání: převládá pocit beznaděje a bezmoci. Převaţuje podráţděnost, 

negativní ladění, agresivita vůči lidem i vůči sobě samému. Tento stav můţe vést u takového 

člověka aţ k myšlenkám na sebevraţdu. Běţné úkony jej natolik vyčerpávají, ţe mu jiţ 

nezbývá energie na nic jiného. 

 

- duševní vyčerpání: projevuje se negativními postoji k sobě, okolí, a zejména k práci. Pro 

vyhořeného člověka je typické, ţe se z jeho práce postupně vytrácí lidský rozměr, dochází 

k tzv. dehumanizaci, coţ se projevuje nedostatkem lidskosti v interakci s okolním světem.  
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Takoví lidé se stále více uzavírají do sebe. Proto je velmi důleţité se zmínit o prevenci 

syndromu vyhoření.  Jak jiţ bylo uvedeno, syndrom vyhoření se projevuje celkovým 

vyčerpáním. Objevují se negativistické postoje k práci a ţivotu. 

Problémy narůstají, ale jak uţ to v podobných případech bývá, nakonec většinou převládne 

tendence jejich účinné řešení spíše odkládat. Dostáváme se tak do bludného kruhu, kdy 

snadno přijímáme unáhlená řešení a nepřiměřená rozhodnutí.  

     Mezi řešení tohoto druhu patří, sklony měnit zaměstnání, přátele, ale i ţivotního partnera a 

popřípadě i opuštění původní rodiny. To jsou však kroky, které zpravidla nikam nevedou, 

neboť zbrklá rozhodnutí a činy připomínají spíše bludnou pouť neţ smysluplný postup. Mezi 

razantní rozhodnutí tedy patří odchod ze zaměstnání nebo změna profese. Takové řešení 

přináší sice momentální úlevu, ale s postupem času se můţe stát, ţe my sami začneme 

hodnotit tento náš krok jako osobní selhání (jako útěk od problému). Zcela mimořádný 

význam má prevence vyhoření. Pracovníci vystavení nebezpečí musí dbát na svou 

psychohygienu. Je ţádoucí, aby byli schopni a ochotni praktikovat pozitivní přeladění, jeţ jim 

umoţní načerpat novou sílu. Kaţdý sám nejlépe pozná, co mu přináší úlevu a naplňuje jej 

uspokojením ze smysluplné práce[9].  

     Dalším příznakem psychického vyčerpání jsou trvalejší změny v chování, které jsou jiţ 

v oblasti poruch duševního zdraví, kam patří krátká reaktivní psychóza způsobená například 

opakovaným zásahem u těţkých automobilových havárií (vyprošťování silně destruovaných 

těl). Záchranář je silně rozrušen, nesouvisle vypovídá, dezorientace v prostoru nebo naopak 

ztrnutí. Je to stav, který trvá několik hodin aţ 10 dnů. Dále pak posttraumatická psychická  

porucha můţe být akutní, chronická či opoţděná reakce při znovuproţívání traumatické 

situace. Podle definice Americké psychiatrické asociace se tato porucha projevuje jako 

panický strach nebo bezmocnost a je doprovázena řadou typických příznaků. Následuje po 

těţkém stresu, jehoţ intenzita překračuje běţnou lidskou zkušenost, a který se proto označuje 

jako trauma[15]. Přičemţ trauma se vymezuje jako reakce na situaci, vzniklou v důsledku 

události, která přesahuje běţnou lidskou zkušenost a vyvolala by pronikavý pocit tísně téměř 

v kaţdém. Situace má v sobě prvky nepředvídatelnosti a neovladatelnosti[2]. Úzkost je běţný 

stav organismu.  Je to normální reakce na nebezpečí nebo stres a působí člověku problémy jen 

tehdy, kdyţ je nepřiměřeně silná vzhledem k vyvolávající situaci nebo trvá příliš dlouho.  
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Úzkost a strach jsou adaptivní emoce. Úzkost slouţí k přípravě na moţnou nebezpečnou 

situaci, strach k okamţité reakci organismu ve chvíli, kdy se nebezpečí objeví. Slouţí 

k zachování ţivota v nebezpečných situacích. Nadměrná úzkost můţe způsobit, ţe je pro 

člověka velice obtíţné promýšlet a dělat i ty nejjednodušší věci. Trvalá úzkostná reakce je 

patologická a můţe souviset se vznikem neurózy.  

Částečně jde o strach za situace, kdy nehrozí nebezpečí, o strach neurčitý, anticipovaný. 

Strach i úzkost jsou velmi individuální a nemají limit pro zvládnutí. Jeli subjekt v daný 

okamţik vybaveni dostatečnou vůlí, vírou a sebedůvěrou je zvládán[7].  

     Termín posttraumatická stresová porucha se pouţívá pro úzkostnou poruchu, která se 

rozvíjí zpravidla po emočně těţké, stresující události, která svou závaţností přesahuje 

obvyklou lidskou zkušenost a bývá traumatická pro většinu lidí. Taková událost se objevuje 

automaticky ve vzpomínkách, snach, při kaţdodenních záţitcích, které byť jen vzdáleně 

připomínají okolnosti traumatu, i kdyţ nejsou vůbec nebezpečné. Proto se postiţený postupně 

začne celé řadě běţných činností vyhýbat. Člověk trpící posttraumatickou stresovou poruchou 

bývá podráţděný, stále ostraţitý, napjatý, jakoby číhající, aby se mu to nestalo znovu. To 

vede k nesoustředěnosti, lekavosti, hádavosti, nespavosti a ztrátě pozitivních emocí[18]. 

Poruchy přizpůsobení kde jde obvykle o zhoršení výstupního chování v běţných sociálních 

nebo pracovních funkcích, např. v partnerských vztazích nebo v zaměstnání). Jsou provázeny 

dlouhodobě depresívními náladami, staţením do sebe, úzkostnými projevy. Behaviorální 

poruchy (poruchy chování) jsou projevy dlouhodobě změněného chování v pracovní 

výkonnosti, tendencemi k fluktuaci uvnitř organizace (přechod z funkce na funkci) nebo 

odchodu z jednotky a následného litování se snahou návratu. Do této skupiny patří také např. 

poruchy stravovacích zvyklostí (přejídání), ale i silné kuřáctví (nad 20 cigaret denně) a 

tendence k nadměrné konzumaci alkoholu. Somatické symptomy a somatická onemocnění, do 

této skupiny patří např. gastrointestinální symptomy (pálení ţáhy), srdeční symptomy 

(arytmie, bolesti na hrudníku), poruchy spánku, chronická únavnost. Škála somatických 

symptomů je velmi pestrá. Jejich expozice obvykle kontraindikuje funkci výkonného 

záchranáře[12]. 
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12 Ochrana proti psychickému vyčerpání 

      U záchranářů můţe společensky vnímaná role pomáhajících, obzvláště pokud je 

posilována i sebe obrazem, který nepřipouští slabost, emoční zahlcení nebo potřebu sám 

pomoc vyhledat, nadměrně zvyšovat jak jiţ bylo uvedeno stres z traumatických proţitků. 

Pracovníci záchranných týmů často uvádějí proţitky bezmoci, nekontrolovatelnosti, deprese a 

úzkosti. I pro záchranáře platí, ţe je velmi důleţité, aby věděli, ţe tyto příznaky jsou čímsi 

normálním, ţe nejsou projevem slabosti či neschopnosti vykonávat tuto profesi, ale ţe je 

zaţívá většina lidí[10]. Šváb uvádí, co mohou hasiči udělat sami pro zmírnění následků stresu. 

Důleţité je tělesné a duševní zdraví. Vhodné je dlouhodobé dodrţování správné ţivotosprávy. 

Jedná se především o dodrţování denního stravovacího cyklu v pravidelnosti a přiměřené 

střídmosti a významnou sloţkou ţivotosprávy je téţ vitamínová prevence. Podstatnou úlohu 

hraje i vzájemný kontakt v krizové situaci mezi členy skupiny-záchranáři. Například prosté 

poplácání po zádech. Ve stresové situaci takové gesto povzbudí, stejně jako slovo uznání. 

Důleţité je udrţet optimismus a kolegialitu ve skupině[12]. Být stále napjatý nadměrně 

vyčerpává, vede k únavě a zhoršení výkonnosti. Tělesné napětí i uvolnění působí na psychiku 

a naopak tím, ţe se mění psychické napětí, dochází k ovlivňování fyziologických pochodů.  

12.1 Relaxace 

     Relaxace je jedním z jednoduchých a přirozených způsobů, jak zvládat stres. Aktivní 

relaxace představuje uvolnění svalstva i mysli. Během relaxace se lidský organismus 

regeneruje ještě rychleji neţ při spánku. Zbavuje se nahromaděného psychického napětí.  

Proč je relaxace důleţitá: 

- vede k výraznému psychickému a tělesnému uvolnění a zabraňuje pokračování stresové 

reakce 

- nabízí uvolnění přímo po námaze 

- celkově zvyšuje odolnost proti stresu 

- učí poddat se uvolněně proţitku a tím uvolňuje i plné proţívání příjemných aktivit  

- umoţňuje připravit dostatek energie pro příští soustředění se na činnost  

- umoţňuje se uvolnit před očekávanou stresující situací 
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- zvyšuje schopnost soustředit se na to, co se děje  

- pomáhá rychleji se učit z nové situace 

- zvyšuje pocit sebedůvěry a optimismu  

- harmonizuje psychický stav a tělesné funkce[16]. 

 

Je tedy mnoho způsobů, jak alespoň částečně předejít stresu, jako je také pohybový program, 

pravidelný odpočinek, strava, pitný reţim, nekuřáctví, vyhýbání se alkoholu, plánování 

volného času a relaxace. Dále také lze vyuţít přírodní léčbu stresu.  

12.2 Přírodní léčba 

     Vodoléčba- léčebné účinky vody na lidské tělo tkví ve vyváţenosti efektu povzbuzujícího 

(stimulace) a uvolňujícího (relaxace), coţ je přesně to co potřebujeme v boji proti stresu. Patří 

sem: vlaţná koupel po dobu 10-15 minut, kdy dochází k celkovému uvolnění svalstva a 

k odstranění napětí, jeţ působí na stres. Dále sauna, která má čistící účinky, protoţe zvyšuje 

vylučování odpadních látek kůţí. Krev se zbavuje nečistot, a všechny orgány lépe pracují. A 

také koupele v mořské vodě (thalassoterapie), které zlepšuje chuť k jídlu, podporují látkovou 

výměnu a zlepšují funkci ţláz s vnitřní sekrecí. V dnešní době lze také vyuţít sílu léčivých 

rostlin a meditaci[11]. Někdy ale také léky v rukou lékaře jsou někdy jediným z moţných 

prostředků boje s nalomenou psychikou.  

12.3 Psychofarmaka 

     Psychofarmaka jsou psychotropní látky, které ovlivňují psychický stav subjektu tak, ţe 

mohou nemocné léčit, ale zdravé uvést do psychotického stavu. Proto patří do rukou jen 

lékaři- odborníkovi.  

Patří sem například: 

 

a) Anxiolytika- odstraňují chorobný strach, úzkost, napětí. Významné je nebezpečí vzniku 

návyku a sniţují bdělost.  

 

b) Thymoleptika - odstraňují patologický smutek, mají obvykle řadu neţádoucích vedlejších 

účinků, které mohou způsobit komplikace jako zástava moče, porucha srdeční funkce a křeče.  
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c) Neuroleptika- mají mocný uklidňující účinek, který není spojen s účinkem hypnotickým, 

potlačují halucinace, iluze, bludy, symptomy psychóz, emočních napětí, zklidňují, vedou 

k apatii. Dochází po jejich aplikaci k zúţení vědomí. Zvýšené dávky vedou k prohloubení 

apatie, a k útlumu psychiky. Dále mohou působit svalové napětí, třes, vliv na krevní tlak, 

jaterní poškození apod.  

 

d) Trankvilizéry- specifickým sedativním účinkem sniţují pocit strachu a úzkosti, či 

duševního napětí. 

e) Nootropní látky- působí příznivě u stavů vyčerpání, a bývají kombinovány s vhodnou 

dietou. 

 

f) Psychomimetika- mohou měnit nálady, myšlení percepci, podobně jako psychotropní látky, 

které posunují duševní stav subjektů tam i onam. Zde je naprosto citelné rozhraní mezi léky a 

drogami[7]. 
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13  Psychologická služba Hasičského záchranného sboru 

České republiky 

     Uvedené zvládání stresových situací působí spíše jako prevence, proto bych dále 

pokračoval, jak na hasiče myslí zákon. Zda se můţe hasič, který si projde mimořádnou 

událostí, obrátit na odbornou pomoc. Hned úvodem bych chtěl upozornit na pokyn č. 29 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru a náměstka ministerstva vnitra ze dne 

20.6.2003, kterým se vydává Statut psychologických pracovišť HZS ČR. Zabývá se pokyny 

zavádění psychologických sluţeb. Psychologická sluţba funguje v kaţdém kraji a má svého 

psychologa. Funkci psychologa mohou vykonávat výhradně absolventi jednooborového studia 

psychologie na filozofické fakultě nebo absolventi dvouoborového studia, jehoţ so učástí byla 

psychologie, jestliţe sloţili příslušné rozdílové zkoušky na katedře psychologie filozofické 

fakulty. 

13.1 Etický kodex psychologa HZS 

      Generální ředitelství k tomu také vydalo Etický kodex psychologa HZS, jenţ má základní 

principy: 

 

1. Zodpovědnost 

2. Kompetence 

3. Morální a právní aspekty 

4. Důvěrnost 

5. Prospěch klienta 

6. Profesionálnost vztahů 

7. Pouţívání technik  

8. Výzkum 

9. Aktivity na veřejnosti 

10. Zodpovědnost vůči zaměstnavateli 
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1. Zodpovědnost 

Při poskytování sluţeb psycholog udrţuje nejvyšší náročnost na své povolání. Přijímá 

odpovědnost za následky svých činů a vyvíjí úsilí k vhodnému pouţívání svých sluţeb.  

Psycholog přijímá zodpovědnost za metodologickou správnost formulování úkolů 

a námětů zadavatele a výběr metod pouţitých při plnění psychologické činnosti, 

při vyšetřování, analýze a referování. Úkoly a jednotlivé činnosti plánuje a formuluje tak, aby 

na minimum sníţil moţnost, ţe výsledky budou klamné. Psycholog vţdy poskytne úplný 

rozbor omezení svých údajů. V publikovaných zprávách nikdy nezamlčuje nepotvrzené údaje  

a připouští moţnost alternativních hypotéz a vysvětlení svých zjištění.  

Psycholog si vţdy předem vyjasní se všemi zainteresovanými osobami a činiteli, co očekávají 

od zadaného úkolu, jak se budou podílet na psychologických zjištěních a jak je budou 

vyuţívat. Snaţí se vyvarovat vztahů, které mohou omezit objektivitu získaných údajů nebo 

vyvolat konflikt zájmů. Zasahování do prostředí, ve kterém se údaje zjišťují, má být 

minimální. 

Psycholog musí mít výraznou zodpovědnost k tomu, aby nedocházelo k manipulacím či 

nesprávnému pouţívání psychologických závěrů a zjištění ze strany zaměstnavatele nebo 

objednatele psychologického úkolu. 

Pokud působí psycholog současně jako učitel, musí prvotně uznávat závazek pomáha t jiným 

získat vědomosti a dovednosti. Poskytováním psychologické informace objektivně, úplně  

a přesně udrţuje vysokou úroveň vzdělávání.  

Ve všech oblastech psychologické činnosti si psycholog uvědomuje, ţe nese výraznou 

sociální zodpovědnost, protoţe jeho doporučení a profesionální činnost mohou výrazně měnit 

ţivoty jiných. 

Psycholog je neustále ostraţitý vůči osobním, sociálním, organizačním, finančním nebo 

politickým situacím a tlakům, které by mohly vést k nesprávnému pouţití jeho vlivu. Snaţí se 

zachovávat vůči těmto vlivům resistenci a neutrální postoj.  

2.  Kompetence 

Podpora vysokých standardů kompetence je povinností všech psychologů v zájmu veřejnosti a 

v zájmu povolání jako celku. Psycholog musí znát hranice své kompetence (kvalifikace) a 

omezení technik, které ovládá a pouţívá.  
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Psycholog poskytuje sluţby a pouţívá techniky, pro které je kvalifikován a se kterými má 

zkušenosti. V těch oblastech, ve kterých nemá zkušenosti, nebo neexistují standardy, dělá 

psycholog vše pro to, aby ochránil zájem klienta. 

Psycholog přesně vymezuje svou kvalifikaci (kompetenci), vzdělání, trénink a zkušenost.  

Psycholog se musí snaţit udrţet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, uvědomovat si a 

zachovávat její omezení, identifikovat a odstraňovat vlivy, které ji narušují nebo zpochybňují. 

Zejména si nesmí přímo či nepřímo dělat nárok na psychologickou kvalifikaci nebo titul, 

které nevlastní, ani si nárokovat kompetenci z jakékoliv oblasti psychologie, kterou řádně 

nezískal, na výsledky, kterých nedosáhl, či na způsobilost, kterou nemá apod.  

Psycholog uznává potřebu kontinuálního vzdělávání a je přístupný novým postupům, 

metodám, změnám v očekávání a hodnotách.  

Psycholog akceptuje rozdíly mezi lidmi, které mohou být spojeny s věkem, pohlavím, 

socioekonomickým a etnickým pozadím. Pokud je potřebné, získá trénink, zkušenost nebo 

radu, jak zabezpečit kvalifikovaný servis vztahující se ke zmíněným osobám.  

Psycholog ovládá psychologické diagnostické metody a dokáţe provádět jejich volbu 

kvalifikovaně a na základě předchozí formulace psychologického (diagnostického) problému.  

Pokud psycholog poskytuje psychologickou zprávu, pak je povinen dbát na to, aby v ní 

nebyly nepodloţeně hypotézy, aby zpráva byla výstiţná a nikoliv simplifikující. Psycholog si 

musí být neustále vědom, ţe psychologická zpráva je výsledkem zkoumání a vědeckého 

výzkumu. 

Rovněţ tak si musí být vědom, ţe psychologická zpráva (psychologický nález) je z velké části 

kategorie hypotetická, a to jak její kauzálně vysvětlující aspekty, tak i s ní související aspekty 

prognostické. 

Psycholog uznává, ţe osobní problémy a konflikty mohou narušovat jeho profesionální 

činnost. Proto se zdrţuje převzetí a vykonávání takových činností, u kterých je 

pravděpodobné, ţe povedou k nepřiměřeným výkonům, mohou škodit klientovi, kolegovi, 

studentovi nebo jinému účastníkovi psychologické praxe.  

Pokud se psycholog do takovéto situace dostane a uvědomí si své osobní problémy, vyhledá 

kompetentní profesionální pomoc se snahou omezit nebo ukončit rozsah svých 

profesionálních nebo vědeckých aktivit.  
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3.  Morální a právní aspekty 

Morální a etické standardy chování a jednání psychologa jsou stejné jako u jiných občanů. 

Výjimku tvoří situace, kdy můţe psycholog kompromitovat svou profesionální zodpověd nost 

nebo sníţit důvěru veřejnosti k psychologům a k celé psychologii.  

Psycholog ve svém chování a jednání akceptuje existující společenské standardy 

a normy a je si vědom moţného dopadu svého chování na veřejnosti. 

Jako zaměstnanec (v roli podřízeného nebo nadřízeného) se psycholog neprop ůjčuje  

k činnostem a postupům, které jsou nehumánní nebo mají za následek nezákonné nebo 

neoprávněné jednání včetně postupů se zřetelem na rasu, postiţení, věk, sexuální orientaci, 

náboţenský nebo národnostní původ, atd.  

Ve své profesionální roli se psycholog vyvaruje činů, které porušují nebo omezují legální 

nebo občanská práva klientů nebo jiných zúčastněných osob.  

Psycholog akceptuje nejen zákony a obecně platné právní normy, ale i normy  

a předpisy HZS ČR. Pokud by takové normy byly v rozporu s tímto kodexem, je psycholog 

povinen hledat východisko z moţného konfliktu prostřednictvím psychologického pracoviště 

MV-generálního ředitelství HZS ČR, které v případech zvláštního zřetele spolupracuje 

s oddělením psychologie a sociologie odboru personálního Ministerstva vnitra, dále pak 

s Asociací forenzních psychologů Českomoravské psychologické společnosti nebo etickou  

a stavovskou komisí Českomoravské psychologické společnosti.  

  Veřejná sdělení psychologa nemohou obsahovat:  

- falešný, nečestný, zavádějící nebo nepoctivý výsledek vyšetření, výzkumu, apod.  

- zavádějící nebo zkreslující výklad skutečnosti 

- informace o klientovi, které se týkají určité kvality psychologických sluţeb nebo výsledků 

jeho psychologického vyšetření 

- výpověď o předpokladech a pravděpodobnostech vedoucích k vytvoření falešných nebo 

neoprávněných očekávání příznivých výsledků 

- výpověď vyzdvihující neobyčejnou nebo jedinečnou schopnost či vlastnost nebo rys 

nějakého druhu a celku 

- výpověď jakýmkoli způsobem obtěţující nebo přímo i nepřímo poškozující klienta. 
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Psycholog, který jakoukoliv formou prezentuje psychologickou vědu, dbá na úplnost, přesnost 

prezentací, vyhýbají se senzačnostem, zveličování nebo povrchnosti. Psycholog zde vychází z 

primárního závazku - pomáhat budovat a rozvíjet ve veřejnosti objektivní úsudky  

a názory na psychologii.  

Psycholog, který poskytuje individuální diagnostické, poradenské nebo terapeutické sluţby, 

dbá na kontext profesionálního psychologického vztahu.  

Výsledky, které psycholog pouţil z jiných pramenů, je nutno prezentovat jen v sou-ladu s 

uznávanými normami. 

Psycholog odmítne poskytovat své sluţby, jestliţe vznikly okolnosti ohroţující objektivitu, 

nezávislost, bezúhonnost, apod. Pokud se tyto podmínky a okolností vytvoří 

v průběhu psychologické činnosti a psycholog je nemůţe účinně ovlivnit, ukončí činnost  

a zajistí psychologickou sluţbu na jiném pracovišti.  

Psycholog dbá na to, aby psychodiagnostické pomůcky nebyly uţívány neoprávněnými 

osobami. Stejně tak si je psycholog vědom, ţe jakékoli rozmnoţování nebo kopírování 

psychodiagnostických testů a metod je bez písemného souhlasu vydavatelů s autorskými 

právy trestné. 

Při nerespektování výše uvedených zásad, ale i dalších zásad obsaţených v tomto kodexu, se 

psycholog vystavuje nebezpečí být řešen dle platných právních předpisů upravujících 

pracovněprávní vztahy v oblasti porušování pracovní kázně a discipliny.  

 

4. Důvěrnost 

Primárním závazkem psychologa po dobu psychologické činnosti je respektování důvěrnosti 

informací získaných od osob zapojených do této činnos ti. Odhalování takovýchto informací je 

moţné jen se souhlasem příslušné osoby nebo jejího zákonného zástupce,  

s výjimkou takových mimořádných případů, kdy hrozí bezprostřední ohroţení osoby nebo 

jiných osob. V případech, kdy je to vhodné, psycholog informuje svého klienta nebo 

zúčastněné osoby o právních hranicích důvěrnosti.  

Informace získaná v klinických nebo poradenských vztazích je rozebírána jen za 

profesionálními účely a jen s osobami jednoznačně spojenými s případem. 
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Písemné i ústní zprávy obsahují jen údaje vztahující se přímo k účelům určitého hodnocení. Je 

potřebné vynaloţit veškeré úsilí směřující k vyvarování se nevhodných zásahů do soukromí 

zúčastněných osob.  

Při nutnosti zveřejňování informace bez předchozího souhlasu psycholog adekvátně znemoţní 

její identifikaci. 

Psycholog činí opatření zajištující důvěrnost ve způsobu ukládání dokumentace a veškeré 

manipulace s ní. 

Princip důvěrnosti není konvencí, která by psychologovi umoţňovala porušovat platné právní 

normy (např. ohlašovací povinnost). 

 

5.  Prospěch klienta 

Psycholog respektuje osobnost lidí, se kterými pracuje. Pokud vzniknou střety zájmů mezi 

klienty a institucí, která zaměstnává psychologa, psycholog objasní povahu a směr loajalit a 

zodpovědností a informuje všechny účastníky o jejich závazcích. Psycholog plně informuje 

klienta o cíli a povaze hodnotícího, terapeutického nebo tréninkového postupu.  

Psycholog si je neustále vědom potenciálně vlivného postavení vůči klientům, a proto se 

vyvaruje zneuţívání důvěry a závislosti v obou směrech. 

Sexuální intimnosti s klienty je nutno povaţovat za neetické.  

Pokud psycholog souhlasí s poskytováním sluţeb klientovi na ţádost nějakého třetího 

účastníka, přebírá plnou zodpovědnost i za vyjasnění povahy vztahu účastníků, kterých se to 

týká. 

Pokud poţadavky nějakého orgánu, organizace nebo nadřízeného vyţadují 

od psychologa, aby porušil tyto etické principy, je psycholog povinen vyjasnit povahu 

konfliktu mezi poţadavky a těmito principy. Informuje o tom všechny účastníky, především 

pak o své etické zodpovědnosti, a vykoná přiměřené kroky. Garantem i arbitrem v těchto 

případech je psychologické pracoviště MV-generálního ředitelství HZS ČR, ve vhodných 

případech spolupracující s oddělením psychologie a sociologie personálního odboru 

Ministerstva vnitra, Asociací forenzních psychologů Českomoravské psychologické 

společnosti a etickou a stavovskou komisí Českomoravské psychologické společnosti.  
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Psycholog ukončí klinický nebo poradenský vztah jen kdyţ je jasné, ţe se tím klientovi 

neuškodí. Případně nabídne, ţe pomůţe klientovi najít alternativní prameny pomoci.  

 

6.  Profesionálnost vztahů 

 Psycholog se chová a jedná s vědomím povinnosti zohledňovat určité potřeby, kompetence a 

závazky svých kolegů v psychologii i v jiných profesích. Respektuje své kolegy, bere v úvahu 

tradici a praxi jiných profesních skupin a spolupracuje s nimi.  

 Pokud psycholog vstoupí do styku s osobou, které jiţ byly poskytovány podobné sluţby 

jiným odborníkem, velmi pečlivě zváţí své profesionální vztahy v tomto směru.  

K závěrům, výsledkům, doporučením, apod. jiného psychologa, který právě tak sledoval 

dobro určitého klienta a dbal na profesionální etické zásady, je nutno přistupovat s opatrností 

 a vysokou citlivostí. Psycholog pak musí dbát na to, aby sníţil nebo eliminoval riziko zmatku 

a konfliktu. 

Psycholog, který vykonává supervizní činnost, přijímá závazek podporovat a rozvíjet další 

profesionální růst takových jedinců. Takový psycholog nese odpovědnost za úroveň práce 

vedených psychologů a pomocného personálu.  

Pokud se psycholog dozví o porušování etiky jiným psychologem a uzná to za vhodné, pokusí 

se neformálně na spornou otázku upozornit příslušného psychologa. Pokud je porušení etiky 

způsobeno nedostatkem citlivosti, vědomostí nebo zkušeností nebo je menšího významu, je  

neformální upozornění přiměřené.  

Avšak i takové neformální upozornění má mít povahu důvěrnosti a citlivosti. Pokud se však 

takovéto neformální upozornění míjí účinkem nebo je porušení váţnější povahy, obrátí se 

psycholog na psychologické pracoviště MV-generálního ředitelství HZS ČR.  

Psycholog se nepropůjčuje k pomluvám, intrikám a poškozování pověsti svých kolegů.  

 

7.  Pouţívání technik  

Při vývoji, publikování a zejména vyuţívání psychologických diagnostických technik, ale i 

technik výcvikových a terapeutických, psycholog dbá na prospěch klienta a jeho zájmy. 

Chrání se před nesprávným pouţíváním technik a interpretací jejich výsledků.  
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Psycholog respektuje právo klienta být seznámen s výsledky, interpretacemi a základními 

informacemi závěrů a doporučení.  

Při všech formách referování o výsledcích vyšetření psychologové zohledňují validitu a 

reliabilitu pouţitých metod a technik. Jsou si vědomi „omezení―, která techniky či 

psychologické metody vykazují.  

Psycholog se snaţí zabezpečit, aby výsledky vyšetření nebyly nesprávně vyuţívány někým 

jiným. 

Psycholog, který vyšetření provedl, se snaţí o vytvoření komplexního psychologického 

obrazu na základě metodického uspořádání do integrovaného celku.  

Psycholog neumoţní pouţívání psychologických technik nekvalifikovaným osobám 

a ani jim neposkytuje záštitu nebo supervizi.  

 

8. Výzkum 

Rozhodnutí převzít na sebe zodpovědnost za výzkum má vycházet z psychologovy úvahy, jak 

nejlépe přispět psychologické vědě. Na základě této úvahy a při rozhodnutí vést nebo se 

podílet na výzkumné činnosti, psycholog provádí s tím spojené úkony s úctou  

a zájmem o předmět výzkumu, s přihlédnutím k důstojnosti a dobru lidí, kteří jsou účastníky 

výzkumu. 

Pří plánování a přípravě výzkumu psycholog zodpovědně zváţí jeho etickou přijatelnost.  

Prvotním etickým zájmem psychologa (výzkumníka) je zváţit, jakým rizikům bude vystaven 

účastník nebo účastníci výzkumu.  

Psychologovi (výzkumníkovi) vţdy zůstává odpovědnost za zachování etické praxe ve 

výzkumu, a to i ve fázi projektu i oponentury. Psycholog je zodpovědný i za etickou praxi 

zacházení s účastníky výzkumu ze strany spolupracovníků a pomocného personálu.  

Metodologické poţadavky nějakého výzkumu mohou vyţadovat utajení nebo nepřesné 

informování účastníků. Psycholog nese odpovědnost za rozhodnutí, zda pouţije takové 

techniky a zda je to oprávněné z hlediska budoucí vědecké, vzdělávací nebo aplikační 

hodnoty. Musí vţdy zváţit, zda pouţití alternativních postupů, které nepouţívají zatajení nebo 

nepřesné informování, nejsou dostačující nebo vhodnější. 
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Pokud pouţije metodu obsahující nepřesné informování a za tajování, musí současně 

zabezpečit, aby se účastníkům poskytlo postačující vysvětlení ihned, jak je to moţné.  

Psycholog respektuje svobodu jedince odmítnout účast na výzkumu nebo z něj odejít v 

kterémkoli čase. Závazek chránit tuto svobodu vyţaduje velmi pečlivé promyšlení celé 

výzkumné situace jiţ ve fázi přípravy.  

Pokud existuji rizika fyzického nepohodlí, je nutné o tom v předstihu účastníka informovat. 

Výzkumné postupy, které by byť jen pravděpodobně zapříčinily váţnou nebo trvalou škodu 

účastníkovi, nesmí být pouţity.  

 

9. Aktivity na veřejnosti 

Při jakékoliv aktivitě na veřejnosti dbá psycholog dobrého jména oboru, který reprezentuje, 

stejně tak jako HZS ČR. Proto se řídí předpisy a normami, které tuto oblast vymezují, a to 

zejména při: 

- publikační činnosti 

— vystoupení ve sdělovacích prostředcích 

— přednáškové činnosti 

— konzultační činnosti 

— supervizní činnosti 

— soudních jednání 

— jednání s orgány a organizacemi uvnitř i vně HZS ČR.  

—  

Psycholog akceptuje zásady pro publikační činnost obecně i zásady v HZS ČR. Je ve vlastním 

zájmu, aby psycholog znal platné právní normy a předpisy, které upravují tuto činnost, řídil se 

jimi a uváděl je do souladu s vlastními postupy.  

 

10. Zodpovědnost vůči zaměstnavateli 

Tak, jak je psycholog zodpovědný vůči klientovi, tak je zodpovědný i vůči Hasičskému 

záchrannému sboru ČR. Aspektem této zodpovědnosti je především dosaţení 

a udrţování vysoké úrovně profesionality. Usiluje o poskytování profesionálních sluţeb  

na nejvyšší úrovni. 
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Přijetí funkce psychologa u Hasičského záchranného sboru ČR současně znamená, ţe se 

psycholog identifikuje se základním zaměřením a principy této organizace.  

Respektuje vnitřní normy, pravidla a dbá na soulad mezi nimi a svou etickou praxí.  

Tak jako v principu č. 5, pokud vzniknou konflikty zájmů, psycholog vţdy nejprve objasní 

povahu a směr loajalit a zodpovědností vůči všem zúčastněným stranám, informuje objektivně 

a nezkresleně svého zaměstnavatele (kompetentního nadřízeného) s cílem konstruktivně 

vyřešit střet zájmů. Aţ v případě vyčerpání těchto snah bez poţadovaného efektu volí cestu 

arbitrárního vyřešení střetu zájmů prostřednictvím psychologického pracoviště MV-

generálního ředitelství HZS ČR. 

 

Psycholog ve všech aktivitách postupuje v souladu s uvedenými etickými pravidly 

a s vědomím nutnosti ţádoucí reprezentace svého stavu i Hasičského záchranného sboru ČR.  

Pokud tedy dojde k události, kde jsou soustředěny osoby s niţší psychickou odolností, se 

sebevraţednými úmysly, mentálně, smyslově či tělesně postiţené (např. v domovech seniorů, 

v ústavech sociální péče, v dětských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních), nebo při 

kterých jsou zúčastněné osoby vystaveny delší dobu nadlimitnímu stresu, např. dlouhotrvající 

poţáry a mimořádné události, komplikované dlouhotrvající vyprošťování v návaznosti na 

předcházející události, rozsáhlé povodně, hledání utonulých osob, komplikovaná evakuace 

většího počtu osob, či při kterých jsou vystaveni nadlimitnímu stresu příslušníci HZS ČR, 

případně osoby z jiných sloţek IZS (např. komplikovaná zranění případně smrt příslušníka 

HZS ČR nebo osoby z jiné sloţky IZS, zásahy, při nichţ je obětí blízká osoba příslušníka 

HZS ČR nebo osoby z jiné sloţky IZS, těţká poranění nebo smrt dětí, obecně zásahy s větším 

počtem zraněných a mrtvých), mohou si zde psychology vyţádat na místo události[4]. 
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13.2 Úkoly psychologického pracoviště HZS ČR 

Psychologická pracoviště HZS ČR plní například tyto úkoly:  

a) poskytují preventivní psychologické sluţby hasičům, kteří se zúčastnili zvlášť psychicky  

    náročného zásahu, utrpěli zranění při zásahu, eventuálně při zásahu selhali, popř. způsobili    

    dopravní nehodu; 

 

b) provádí odbornou  přípravu velitelů jednotek k poskytování  primární  pomoci hasičům po   

     traumatizujícím záţitku při zásahu; 

 

c) poskytují sociálně psychologickou podporu jednotlivým pracovištím HZS krajů (zkoumají  

     sociální klima pracovišť, provádějí expertní činnost, vedou školení a odborné kurzy zamě- 

     řené na zvyšování sociální kompetence řídících i výkonných příslušníků a občanských za- 

     městnanců HZS ČR,  

 

d) provádějí psychologická vyšetření uchazečů o přijetí do sluţebního, případně pracovního  

     poměru. Spolupracují při vytváření regionálního systému náborové a výběrové činnosti; 

 

e) spolupracují při řešení mimořádných událostí, které vyţadují psychologickou intervenci; 

 

f) podílejí se na vytváření, koordinaci a školení členů intervenčních týmů (včetně dobro- 

    volných pracovníků)  ve své územní působnosti, pro případy mimořádných událostí  

    velkého rozsahu; 

 

g) podílejí se na zpracování informačních materiálů pro případy ohroţení obyvatelstva a po-  

    dle potřeby sondují jejich psychologický dopad na veřejnost[14]. 
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14 Posttraumatická intervenční péče 

      Pokyn č. 38 generálního ředitele HZS ČR ze dne 8. 9. 2003 zřizuje systém poskytování 

posttraumatické intervenční péče hasičům, kteří proţili traumatizující událost v souvislosti 

s plněním sluţebních úkolů. Cílem je redukovat tzv. náraz kritické události a poskytovat péči 

k omezení negativních dopadů na psychiku zasaţeného i moţnosti vzniku posttraumatické 

stresové poruchy. Po zásahová psychologická opatření jsou zaměřena na dekontaminaci stresu 

u zasahujících. Důvodem je fakt, ţe záchranáři se s traumatizujícím záţitkem musí vypořádat 

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

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

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

zprostředkovat návazné sluţby. Trvá přibliţně 10 minut, přičemţ následuje 20 minut relaxace 

spojená s občerstvením. Defusing se vyuţívá pro malé události nebo tam, kde se debriefing 

bude dělat později. Defusing je vlastně zkrácenou formou níţe uvedeného debriefingu. Cílová 

skupina je malá a sloţená pouze z těch lidí, kteří společně proţili událost (5-10 lidí). Doba po 

události je optimálně 3-8 hodin (max. 18 hod.), dále se dělá bezprostředně po návratu 

s nasazení, dříve neţ dotyční opustí sluţebnu, dokud zřetelně převládají jejich emocionální 

reakce. Defusing provádějí školení členové týmu posttraumatické intervenční péče. Provádí se 

v bezpečném prostředí chráněné klidné místnosti okolo stolu, bez časového nátlaku, ale ne 

déle neţ 20-30 minut (max. 45 min.). Je důleţité vyloučit záměnu situace s vyšetřováním 

události. Po úvodu (představení, upozornění na důvěrnost rozhovoru) následuje vylíčení 

situace, co se stalo. Účastníci dále vyjadřují, co pociťovali během události a co cítí a jak 

uvaţují nyní. Dále následuje fáze informací, kdy jsou shrnuty vylíčené události, to, ţe se 

jedná o běţné reakce lidí v nenormální situaci, jsou dána doporučení, jak se chovat a je 

nabídnuta další pomoc. Defusing je moţno provést pouze v případě, ţe zásah netrval příliš 

dlouho. Jeho cílem je zklidnění- rychlé sníţení intenzity reakcí na stres. Debriefing je 

strukturovaný rozhovor, vyuţívající potenciálu skupiny. Obecnou podstatou je dát dohromady 

skupinu lidí, kteří prošli stejnou traumatickou událostí, a vést rozhovor tak, aby svou 

zkušenost sdíleli, mluvili o svých reakcích a aby přijali, ţe jsou to přirozené reakce na  

nenormální situace. 
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 Provádí se teprve tehdy, kdyţ člověk jiţ není ve fázi šoku a je schopen proţité myšlenky 

zpracovávat (mezi prvním dnem a čtyřmi týdny po ukončení události, zpravidla 6-10 dní po 

akci). Závazné je spolupůsobení kolegů. Počet účastníků je 4-20. Prostorové rozmístění je 

sezení v kruhu. Nikdy se neprovádí pod časovým tlakem. Mezi pravidla například patří, ţe 

kaţdý hovoří sám za sebe- důvěrnost, neprovádějí se ţádné záznamy, nikdo nemá zbytečně 

opouštět místnost, hodnosti a funkce zde nemají ţádný význam, ţádná kritika osob, ţádné 

přestávky a mobilní telefony musí být vypnuty.  

 

Sedm fází debriefingu: 

 

1. Úvod - představení týmu, uspořádání sezení, motivace účastníků, stanovení očekávání a 

pravidel, zdůraznění důvěrnosti informací.  

 

2. Fáze skutečností - po řadě kaţdý říká své jméno, funkci, kde a jak se dozvěděl o události, 

co viděl, slyšel, dělal, cítil.  

 

3. Fáze myšlenek - po řadě kaţdý říká, jaké myšlenky mu během nasazení šly hlavou, co bylo 

jeho první myšlenkou.  

 

4. Fáze reakcí - kdo chce, říká, co bylo pro něj nejhorší zkušeností, který úsek události by 

z paměti nejraději vymazal.  

 

5. Fáze příznaků - kdo chce, říká, jaké reakce nebo změny během nasazení nebo po něm na 

sobě zjistil. 

 

6. Fáze informací - zabývá se hlavními projevy zátěţe a učí způsoby, jak s nimi zacházet a jak 

je zvládat 

. 

7. Fáze opětovného začlenění - příprava na ukončení debriefingu, diskuse o následných 

sluţbách, závěrečné shrnutí, cíle, plány, perspektivy[1]. 
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14.1 Anonymní telefonní linky pomoci v krizi  

      Na tento pokyn navazuje pokyn č. 39 o zřízení týmu Anonymní telefonní linky pomoci 

v krizi. Tato telefonní linka byla zřízena 8. září 2003. Sluţba na lince garantuje  anonymitu 

volajícího (aparáty bez displeje), bezpečí volajícího (princip lékařského tajemství), 

profesionalitu týmu (vycvičený tým), lidský zájem o volajícího a jeho problém. Linka funguje 

24 hodin denně 7 dní v týdnu. A je určena příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS 

ČR, jejich rodinným příslušníkům, popřípadě dalším blízkým osobám:  

-k posttraumatické péči příslušníků HZS ČR v souvislosti s plněním sluţebních úkolů,  

-k telefonické pomoci v situacích akutního či chronického stavu psychické nouze, 

-k poskytování kontaktů, informací a psychologické podpory,  

-k prevenci nepředloţeného, sebe či okolí poškozujícího jednání a protiprávního jednání v 

důsledku psychologicky obtíţně řešitelných situací. Souběţně přitom dochází k rozvoji 

této oblasti také v rámci neziskových státních organizací.  

 

14.2 Neziskové státní organizace 

     Ve spolupráci rezortu vnitra 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. Svou působnost má také Občanské sdruţení 

RAFAE, nestátní, nezisková organizace, která se zaměřuje na oblast psychosociální 

pomoci lidem v situaci krizí a individuálních a hromadných neštěstí podporou občanských 

a i profesionálních aktivit na tomto poli, jejich koordinací, vzájemnou informovaností, 

poradenstvím a vzděláváním[4]. 

Cílem všech psychologických opatření je usnadnění průběhu záchranných a likvidačních 

prací, jednak ošetření duševních zranění a prevence posttraumatických obtíţí, které mohou 

sniţovat kvalitu budoucího ţivota. Je důleţité, aby dopad mimořádné události na hasiče 

neovlivnil pracovní výkon a kvalitu jeho ţivota.  
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15 Empirická část, metodologie šetření 

 

15.1  Cíl práce a stanovení problematické otázky 

     V předešlé části jsem se zaměřil na obecné poţadavky na hasiče a na podmínky pro výkon 

této profese. Uvedl jsem modelové situace a zabýval se otázkou stresu, zátěţe a psychického 

vyčerpání. Navrhl jsem způsob ochrany proti psychickému vyčerpání, moţnosti relaxace a 

přírodní léčby. O zmínku stojí upozornění na vyuţití státních organizacích, které jsou 

k dispozici všem hasičům, kteří si prošli nějakým traumatickým záţitkem.  

V praktické části se zabývám reakcí hasičů na mimořádné události. Šetření jsem prováděl ve 

svém zaměstnání, kde jsem poţádal své kolegy vyplnit dotazník. Stanice HZS Most je 

umístěna na kraji města v městské části Velebudice.  

 

    15.2 Metoda šetření a její zpracování 

     Ke zpracování výzkumu ve své bakalářské práci jsem pouţil techniku dotazníku. Je to 

nejfrekventovanější metoda zjišťování. Dotazník je jedním z nejběţnějších nástrojů pro sběr 

dat pro různé typy průzkumů. Skládá se ze série otázek, jejichţ cílem je získat názory a fakta 

od respondentů. Dotazníkové šetření jsem zvolil z důvodu jednoduchosti jeho vyplnění a 

krátké časové náročnosti na respondenty. Kompletní dotazník je uveden v příloze. Šetření 

bylo formulováno do 20 otázek. Díky velmi vstřícnému přístupu kolegů jsem získal podklady 

od 40 respondentů. V následující části jsem se zaměřil na zpracování údajů získaných 

z dotazníkového šetření. Otázky jsou zpracovány ve formě tabulek a následného komentáře.  
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Otázka číslo 1. – Jak dlouho sloužíte u HZS? 

Tabulka č. 2 

Méně neţ 3 roky 6 

4-8 let 19 

Více jak 8 let 15 

Celkem 40 

 

Komentář: z tabulky č. 2 vyplývá, ţe výzkumného šetření se zúčastnili převáţně hasiči, kteří 

pracují u HZS minimálně 8 let.  

 

Otázka číslo 2. – Líbí se Vám práce u HZS? 

Tabulka č. 3 

Ano 26 

Ne 0 

Mohlo by to být lepší 9 

Nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel 5 

Celkem 40 

42 

Komentář: z tabulky č. 3 je patrné, ţe ţádný hasič neuvedl, ţe se mu jeho práce nelíbí, 

naopak 26 z nich uvedlo, ţe se jim práce líbí, pouze 9 si myslí, ţe by to mohlo být lepší. 

Zbytek neví, protoţe nikdy nad touto otázkou nepřemýšleli.  

 

Otázka číslo 3. – Myslíte si, že je pro Vás tato práce náročná? 

Tabulka č. 4 

Ano 0 

Ne 12 

Pouze někdy 28 

Celkem 40 
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Komentář: přes polovinu dotázaných uvedlo, ţe se jim jejich práce zdá náročná pouze někdy 

(viz tabulka č. 4). 

 

Otázka číslo 4. – Důvěřujete svým kolegům v průběhu zásahu? 

Tabulka č. 5 

Ano vţdy 37 

Ne  0 

Pouze někdy a pouze někomu 3 

Celkem  40 

 

Komentář: celkem 37 hasičů uvedlo, ţe vţdy důvěřují svým kolegům, avšak 3 důvěřují jen 

některým kolegům a to pouze někdy (viz tabulka č. 5).  

 

Otázka číslo 5. – Myslíte, že práce u HZS by se mohla považovat v určitých situacích za 

nebezpečnou? 

Tabulka č. 6 

Určitě ano 28 

Ano, ale pouze někdy 12 

Ne, myslím, ţe je to práce jako kaţdá jiná  0 

Celkem  40 

 

Komentář: z tabulky č. 6 vyplynulo, ţe celkem 28 povaţuje práci u HZS v určitých situacích 

za nebezpečnou, 12 uvedlo, ţe povaţují práci u HZS nebezpečnou pouze někdy.  

 

Otázka číslo 6. – Jste často vystavován vysoké psychické i fyzické zátěži? 

Tabulka č. 7 

Ano, velmi často  16 

Ano, ale pouze někdy 12 

Ne  6 

Neuvědomuji si to 5 

Nevím  1 

Celkem  40 
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Komentář: z tabulky č. 7 vyplynulo, ţe 16 ze 40 se cítí být často vystavovány vysoké 

psychické a fyzické zátěţi. 

 

Otázka číslo 7. – Kdo Vám většinou pomůže zvládnout zátěžovou situaci? 

Tabulka č. 8 

Já sám 6 

Rodina  19 

Blízký přítel, přátelé 7 

Pomoc odborníka 0 

Kolegové v práci 8 

Celkem  40 

 

Komentář: tabulka č. 8 uvádí, ţe zvládat zátěţovou situaci hasičům většinou pomáhá rodina, 

nikdo z dotázaných by nevyhledal pomoc odborníka.  

 

 

Otázka číslo 8. – Víte, jak se projevuje člověk, který prožívá stresovou reakci? 

Tabulka č. 9 

Ano  32 

Ne  3 

Nevím  5 

Celkem  40 

 

Komentář: celkem 32 dotázaných ví, jak se projevuje člověk, který proţívá stresovou reakci 

(viz tabulka č. 9). 

 

 

Otázka číslo 9. – Pokud jste v otázce č. 8. odpověděli ano, uveďte příklad, jak se reakce 

na stres u člověka projeví?  
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Tabulka č. 10 

Změna vědomí ve vztahu k sobě a okolí 1 

Odpoutání se od reality 3 

Proţívání pocitu lhostejnosti a bezmocnosti 2 

Vykonávání činnosti mechanicky (neosobně)  2 

Člověk má pocit, ţe není sám sebou 1 

Projevuje se zmatek a panika 5 

Agresivní chování 8 

Nervozita 7 

Nepozornost 11 

Celkem  32 

 

Komentář: tabulka č. 10 uvádí, ţe 11 z 32 si myslí, reakce člověka na stres se projeví 

nepozorností, 8 agresivním chováním, 7 nervozitou, 5 se domnívá, ţe se projevuje u 

stresovaného člověka zmatek a agresivita, 3 hodnotí stres jako odpoutání se od reality, 2 

uvedli, ţe se činnost vykonává mechanicky a také dostaví se pocit lhostejnosti a bezmocnosti 

a pouze 1 napsal, ţe dochází ke změně vědomí ve vztahu k sobě a okolí. 

 

 

Otázka číslo 10. – Jak byste k člověku, který prožívá náročnou stresovou situaci, nebo je 

v těžkém psychickém stavu přistupoval? 

Tabulka č. 11 

Doporučil bych nebo zajistil odbornou 

pomoc 

2 

Naslouchat a být druhému na blízku  5 

Diskuse ve skupině 2 

Poskytnout co největší oporu 6 

Citlivě a klidně 15 

Komunikovat s tím kdo proţívá stres 10 

Celkem  40 
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Komentář: 15 dotázaných uvedlo, ţe by k člověku, který proţívá náročnou stresovou situaci 

přistupovali klidně a citlivě, 10 by se snaţili s dotyčným komunikovat, 6 by se snaţilo 

poskytnout co největší oporu, 5 by bylo takovému člověku na blízku, 2 by o tom diskutovali 

ve skupině a 2 by doporučili odbornou pomoc (viz tabulka č. 11).  

 

Otázka číslo 11. – Z uvedených možností vyberte jednu, o které si myslíte, že by Vás 

mohla vyvést natolik z míry, že byste nemohl ve své zásahové činnosti pokračovat.  

Tabulka č. 12 

Zranění kolegy 0 

Úmrtí kolegy 1 

Úmrtí někoho, kdo je mi velmi blízký 3 

Myslím, ţe taková situace nemůţe nastat 0 

Nevím, takovou situaci jsem nikdy nezaţil, 

proto nemohu posoudit  

36 

Celkem  40 

 

Komentář: z tabulky č. 12 vyplývá, ţe většina dotázaných 36 ze 40 uvedla, ţe nikdy nezaţili 

při svém zásahu takovou situaci, která by je vyvedla z míry, ţe by nemohli pokračovat 

v zásahové činnosti. Pouze 3 uvedli, ţe by je vyvedla z míry smrt někoho blízkého a pouze 1 

zranění kolegy. Naopak nikdo neuvedl, ţe by se taková situace nemohla stát, nebo zranění 

kolegy není důvod nepokračovat v zásahové činnosti.  

 

Otázka číslo 12. – Prožil jste za posledních pár let zásah, který ve Vás zanechal hluboké 

emotivní následky? 

Tabulka č. 13 

Ano, a stále na tento zásah vzpomínám 1 

Ne, nikdy jsem takový zásah neproţil 6 

Ano, ale myslím, ţe postupem času 

zapomenu 

33 

Celkem  40 
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Komentář: tabulka č. 13 uvádí, ţe 33 hasičů zaţilo zásah, který na ně nechal hluboké 

emotivní záţitky, ale s postupem času na něj zapomněli.  

 

 

Otázka číslo 13. – Pokud jste vystaven vysoké psychické zátěži, ať již v zaměstnání či 

soukromém životě, jste schopen se s  tímto stavem sám vyrovnat? 

Tabulka č. 14 

Ano, myslím, ţe jsem dost silná osobnost, 

abych takovou situaci zvládl sám 

21 

Ne, raději se s touto situací svěřím člověku, 

kterému důvěřuji 

13 

Ne, raději vyhledám pomoc odborníka  0 

Nepřemýšlel jsem nad tím 6 

Celkem  40 

 

Komentář: jak z uvedené tabulky č. 14 vyplývá, nikdo by nevyhledal pomoc odborníka při 

vysoké zátěţi, 21 si myslí, ţe jsou dost silná osobnost na to, aby takovou situaci zvládli sami, 

13 by se svěřili člověku, kterému důvěřují a 6 nad tím nepřemýšlí.  

 

Otázka číslo 14. – Zažil jste někdy situaci, při které jste si sáhli až na samé dno svých sil? 

Tabulka č. 15 

Ano, takové situace proţívám běţně 0 

Ano, občas takovou situaci proţiju 34 

Ne, nikdy se mi to nestalo 6 

Takové situaci se raději vyhýbám 0 

Celkem  40 

 

Komentář: jak z uvedené tabulky č. 15 vyplývá, 34 dotázaných zaţilo situaci, při které si 

sáhli na samé dno svých sil. Pouze 6 se do takové situace nedostalo.  
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Otázka číslo 15. – Myslíte, že jsou ve Vašem okolí příslušníci, kteří jsou schopni zvládat 

stresové situace lépe než Vy?  

Tabulka č. 16 

Ano, myslím, ţe určitě 7 

Ano, myslím, ţe jich pár je  12 

Ne, myslím, ţe nikdo takový není 2 

Nevím, nepřemýšlel jsem o tom 19 

Celkem  40 

 

Komentář: 19 ze 40 nepřemýšlí nad tím, jestli ostatní příslušníci jsou schopni zvládat 

stresové situace lépe neţ oni, 12 si myslí, ţe jich pár takových je, 7 si myslí, ţe určitě a 2 si 

myslí, ţe nikdo takový není, kdo by lépe zvládal stresové situace neţ oni sami (viz tabulka č. 

16). 

 

 

Otázka číslo 16. – Zažil jste někdy zásah nebo cvičení, kdy byl na místo této akce vyslán 

psycholog HZS? 

Tabulka č. 17 

Ano 16 

Ne  13 

Jiţ si nepamatuje 11 

Celkem  40 

 

Komentář: ve své praxi zaţilo 16 dotázaných účast psychologa, 11 si tuto situaci nepamatuje, 

13 uvedlo, ţe při zásahu nebyl psycholog vyslán.  

 

 

Otázka číslo 17. – Uvítal byste po náročném zásahu setkání s  psychologem HZS? 
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Tabulka č. 18 

Ano  1 

Spíše ano 2 

Ne  0 

Spíše ne 35 

Nevím  2 

Celkem  40 

 

Komentář: tabulka č. 18 uvádí, ţe 35 dotázaných by spíše neuvítalo po náročném zásahu 

setkání s psychologem HZS, pouze 1 uvedl, ţe setkání s psychologem by uvítal.  

 

 

Otázka číslo 18. – Znáte působnost psychologické služby HZS?  

Tabulka č. 19  

Ano  40 

Ne  0 

Nic mi to neříká 0 

Znám a sluţbu jsem i vyhledal 0 

Celkem  40 

 

Komentář: všichni dotázaný uvedli, ţe znají působnost psychologické sluţby HZS, nikdo 

však sluţbu doposud nevyhledal (viz tabulka č. 19). 

 

 

 

Otázka číslo 19. – Myslíte, že jsou všichni hasiči o možnosti využití psychologické služby 

dobře informováni a případně ji i využívají? Ať již z pracovních či soukromých 

důvodů? 
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Tabulka č. 20 

Myslím, ţe celkem ano, ale nevyuţívají této 

sluţby 

15 

Myslím, ţe ano a občas je také vyuţijí 4 

Myslím, ţe ano, ale bojí se tuto sluţbu vyuţít 6 

Určitě ji znají, ale nevyuţijí ji 15 

 Neznají  0 

Celkem  40 

 

Komentář: tabulka č. 20 uvádí, ţe 15 ze 40 jsou dobře informováni o této sluţbě, ale zároveň 

si myslí, ţe ji hasiči nevyuţívají, 15 si myslí, ţe jsou všichni celkem ano informováni o 

psychologické sluţbě HZS, ale také si myslí, ţe nikdo tuto sluţbu nevyuţívá, pouze 4 tuto 

sluţbu vyuţijí. 

 

 

Otázka číslo 20. – Uveďte, k jakým zásahům by měl být automaticky povolán psycholog. 

Tabulka č. 21 

Úmrtí či devastující poranění dětí 24 

Katastrofy  1 

Při váţném ohroţení ţivota zasahujících 3 

Při zranění nebo úmrtí zasahujících 2 

Při selhání záchranné akce  1 

Při událostech s velkým počtem obětí či 

zraněných 

9 

Celkem  40 

 

Komentář: z tabulky č. 21 vyplývá, ţe psycholog by měl být povolán zejména při úmrtí nebo 

poranění dětí, to uvedlo 24 ze 40, při událostech s velkým počtem obětí či zranění uvedlo 9 ze 

40, zbytek tvoří zranění zasahujících nebo při selhání záchranné akce. 
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15.3 Dílčí závěry šetření a opatření pro praxi 

- u HZS v Mostě slouţí především hasiči, kteří mají minimálně 8 let praxe  

- ţádný hasič přímo neuvedl, ţe se mu jeho práce nelíbí  

- práce jim někdy připadá náročná a v určitých situacích i nebezpečná 

- a většina důvěřuje při zásahu svým kolegům 

- hasiči se cítí vystavovány vysoké psychické i fyzické zátěţi a zvládat jim to většinou 

pomáhá rodina 

- většina hasičů ví, jak se projevuje člověk, který proţívá stresovou reakci a umí k  němu i 

řádně přistupovat 

- zatím nikdo nezaţil takovou situaci, která by je při zásahu vyvedla z míry, ale většina 

zaţila zásah, který v nich zanechal hluboké emotivní záţitky 

- kdyby byli vystaveni hluboké psychické zátěţi, tak by se snaţili převáţně zvládnout 

takovou situaci sami, nebo by se svěřili člověku, kterému důvěřují 

- občas si při svém zásahu sáhli na dno svých sil 

- někteří jedinci uţ zaţili při zásahu účast psychologa HZS  

- úplně všichni znají působnost psychologické sluţby HZS  

- psycholog by měl být podle respondentů povolán zejména při úmrtí nebo poranění dětí, 

při událostech s velkým počtem obětí či zranění uvedlo, nebo při zranění zasahujících 

nebo při selhání záchranné akce.  Pomocí tohoto výzkumu jsem zjistil, ţe většina hasičů, 

kteří si vybrali tuto práci ji zvládají, mají psychické i fyzické předpoklady pro tuto 

náročnou profesi. Na druhou stranu při vzniku nějakého psychického problému se raději 

obrátí na pomoc blízkého, neţ na odbornou pomoc, kterou nabízí i ze zákona stát. 

Myslím, ţe je to tím, ţe toto zaměstnání si vybere člověk, který ví, co ho čeká, je 

připraven na to, ţe se bude dívat do očí smrti, zoufalství, beznaděje, ale i radosti, prosby a 

vděčnosti. Hasič je  v dětských očích hrdina a u starších lidí vzbuzuje respekt, přesto bych 

jen upozornil na to, ţe i hasič je jen člověk, který se můţe dostat do situace, ţe zklame a 

svůj stav nezvládne. Proto bych závěrem chtěl říci, ţe tam, kde nebude stačit rodina, nebo 

dobrý kamarád, by se měl kaţdý obrátit na odbornou pomoc a v ţádném případě to nebrat 

jako selhání, nebo mít strach, ţe dotyčný přijde o zaměstnání.  
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16 Závěr  

     Bakalářská práce se nazývá Profesní zátěţ u příslušníků HZS a moţnosti jejího zvládání. 

Teoretická část se zabývá obecnými poţadavky na hasiče, to jaké jsou jeho, při kaţdém 

nástupu do práce situace, které mohou při výjezdu nastat. Je zde uvedeno, jaký by měl mít 

hasič postoj a chování při záchraně osob. Důleţitá je kapitola výcviku na mimořádné události 

a nelze opomenout otázku fyzické a psychické zátěţe u jednotlivých příslušníků HZS. 

Z hlediska náročnosti povolání vznikla pro tuto profesi Psychologická sluţba HZS a další 

nestátní organizace, které se zabývají pomocí a podporou lidí, kteří si vybrali jako svůj cíl 

zachraňovat lidské ţivoty a majetek druhých i přes nasazení vlastního ţivota. Praktická část se 

skládá z dotazníku, který byl zaměřen na osoby vykonávající toto zaměstnání jiţ několik let. 

Cílem bylo zjistit, zda je pro ně práce, kterou si dobrovolně vybrali náročná, zda se setkávají 

s psychickou i fyzickou zátěţí, jestli si uvědomují, ţe pracují s velkým rizikem celkového 

vyčerpání. Pozitivním zjištěním bylo, ţe většina z nich se cítí být takovou osobností, ţe by se 

snaţili všechny mimořádné události sami zvládnout, nebo alespoň za pomoci svých blízkých. 

Negativním zjištěním bylo, ţe většina z nich se vyhýbá pomoci psychologických a různých 

sluţeb, i kdyţ jsou dobře o všech sluţbách informováni.  

Téma této práce není moţno povaţovat za uzavřené a konečné, lze na něm pokračovat, 

rozvíjet podle moţností, potřeb jednotlivých sborů a vývojovému trendu v poţární ochraně.  
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Příloha 1- Dotazník 

1, Jak dlouho sloužíte u HZS?  

    a, méně jak 3 roky 

    b, 4-8 let 

    c, více jak 8 let 

 

2, Líbí se Vám práce u HZS?  

    a, ano 

    b, ne 

    c, mohlo by to být lepší 

   d, Nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel 

 

3, Myslíte si, že je pro Vás tato práce náročná?  

    a, ano 

    b, ne 

    c, pouze někdy 

 

4, Důvěřujete všem svým kolegům v průběhu zásahu?  

a, ano- vţdy 

b, ne 

c, pouze někdy a pouze někomu 

 

5, Myslíte, že práce u HZS by se mohla považovat v určitých situacích za nebezpečnou?  

a, určitě ano 

b, ano, ale pouze někdy 

c, ne, myslím, ţe je to práce jako kaţdá druhá  

 

6, Jste často vystavován vysoké psychické a fyzické zátěži?  

a, ano, velmi často  

b, ano, ale pouze někdy 

c, ne  

d, neuvědomuji si to  



 

 

e, nevím 

7, Kdo Vám většinou pomůže zvládnout zátěžovou situaci?  

a, sám 

b, rodina 

c, blízký přítel, přátelé 

d, pomoc odborníka 

e, kolegové v práci 

 

8, Víte, jak se projevuje člověk, který prožívá stresovou reakci?  

a, ano 

b, ne 

c, nevím 

 

9, Pokud v 8 otázce odpovíte ano, uveďte příklad, jak se reakce na stres u člověka 

projeví. 

 

 

10, Jak byste k člověku, který prožívá náročnou stresovou situaci , nebo je v těžkém 

psychickém stavu přistupoval?  

 

 

11, Z uvedených možností vyberte jednu, o které si myslíte, že by Vás mohla vyvést 

natolik z míry, že byste nemohl ve své zásahové činnosti pokračovat.  

a, zranění kolegy 

b, úmrtí kolegy 

c, úmrtí někoho, kdo je mi velmi blízký 

d, myslím, ţe taková situace nemůţe nastat 

e, nevím, takovou situaci jsem nikdy nezaţil, proto nemohu posoudit 

 

12, Prožil jste za posledních pár let, zásah, který ve Vás zanechal hluboké emotivní 

následky? 

a, ano, a stále na tento zásah vzpomínám 

b, ne, nikdy jsem takový zásah neproţil 

c, ano, ale, myslím, ţe s postupem času zapomenu 



 

 

 

13, Pokud jste vystaven vysoké psychické zátěži ať již v zaměstnání či soukromém 

životě. Jste schopen se s tímto stavem sám vyrovnat? 

a, ano, myslím, ţe jsem dost silná osobnost, abych takovou situaci zvládl sám 

b, ne, raději se s touto situací svěřím člověku, kterému důvěřuji 

c, ne, raději vyhledám pomoc odborníka  

d, nepřemýšlel jsem nad tím 

 

14, Zažil jste někdy situaci, při které jste si sáhl až na samé dno svých sil?  

a, ano, takové situace proţívám běţně  

b, ano, občas takovou situaci proţiju 

c, ne, nikdy se mi to nestalo 

d, takovýmto situacím se raději vyhýbám 

 

15, Myslíte, že jsou ve Vašem okolí příslušníci, kteří jsou schopni zvládat stresové 

situace lépe než Vy?  

a, ano, myslím, ţe určitě 

b, ano, myslím, ţe jich pár je  

c, ne, myslím, ţe nikdo takový není 

d, nevím, nepřemýšlel jsem o tom  

 

16, Zažil jste někdy zásah nebo cvičení, kdy byl na místo této akce vyslán psycholog 

HZS? 

a, ano 

b, ne 

c, jiţ si nepamatuji 

 

17, Uvítal byste po náročném zásahu setkání s  psychologem HZS? 

a, ano 

b, spíše ano 

c, ne 

d, spíše ne 

e, nevím 

 



 

 

 

18, Znáte působnost psychologické služby HZS?  

a, ano 

b, ne 

c, nic mi to neříká 

d, znám a sluţbu jsem i vyhledal 

 

19, Myslíte, že jsou všichni hasiči o možnosti použití psychologické služby dobře 

informováni a případně ji i využívají? Ať již z pracovních či soukromých důvodů?  

a, myslím, ţe ano, ale nevyuţívají této sluţby 

b, myslím, ţe ano a občas ji také vyuţijí 

c, myslím, ţe ano, ale bojí se tuto sluţbu vyuţít 

d, určitě ji znají, ale nevyuţijí ji 

e, neznají 

 

20, Uveďte, k jakým zásahům by měl být automaticky povolán psycholog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 2- Fotografie výbuchu a poţár bytu 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha 3- Fotografie dopravních nehod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


