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ANOTACE 

Čikovová, M, Postavení diplomovaného zdravotnického záchranáře u Hasičského 

záchranného sboru: bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU, 2011. 32 s.  

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou postavení diplomovaného zdravotnického 

záchranáře u Hasičského záchranného sboru a přednemocniční první pomocí. Navrhuji 

systému paramediků, který by měl být zaveden v České republice. Zjišťuji situaci 

s paramediky v zahraničních zemích a také porovnávám současný stav v celé České republice. 

Je podstatné charakterizovat dnešní spolupráci mezi základními sloţkami integrovaného 

záchranného systému a to Záchranou zdravotnickou sluţbou a Hasičským záchranným 

sborem. Poslední kapitola je věnována pracovní náplně diplomovaného zdravotnického 

záchranáře a návrhu řešení dané problematiky. 
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Čikovová, M, Position of a Certified Paramedic with the Fire and Rescue Service: bachelor 

thesis, Ostrava: VSB – TU, 2011. 32 p.  

  

This thesis deals with the position of  paramedic with the Fire and Rescue and prehospital first 

aid. I suggest paramedic system, which should be introduced in the Czech Republic. I find 

the situation with paramedics in foreign countries, and also compaq 

the current situation in the Czech Republic It is essential to characterize 

the current cooperation between the basic components of the integrated rescue system 
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Definice užívaných zkratek a pojmů: 

Paramedik: Hasič, který je diplomovaný zdravotnický záchranář. Má vystudovanou vyšší 

odbornou zdravotnickou školu. Obnovení vědomostí a schopností je popsáno v kapitole 2. 2. 

Ve zvláštních případech se o paramedika taktéţ jedná, pokud má hasič vystudovanou střední 

zdravotnickou školu. Takový případ v práci není brán v úvahu, neboť je to vzdělání, které má 

člověk jiţ předtím neţ nastoupil k HZS. Vyšší odbornou školou zdravotnickou si hasič můţe 

dodělat i při zaměstnání. 

ŘDNR: Hasič, který má označení ŘDNR, má absolvovaný akreditovaný kvalifikační kurz, 

který se nazývá Řidič dopravy nemocných a raněných. Po ukončení kurzu hasič získá: 

Osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolení pod odborným 

dohledem. Celý kurz probíhá 128 hodin. V současnosti je to minimální zdravotnické vzdělání, 

které hasič potřebuje, aby u zásahu mohl poskytnout kvalitnější první pomoc, neţ jen 

„laickou“. Obnova tohoto kurzu spočívá ve sloţení zkoušek v rámci hasičského přezkoušení. 

Zdravotnický kurz: Tento kurz probíhá pouze 40 hodin. Jedná se o kurz, kde se učí právě 

„laická“ první pomoc, kterou by měl umět kaţdý hasič. Kurz se nemusí obnovovat.   

HZS: Hasičský záchranný sbor 

ZZS: Zdravotnická záchranná sluţba 

DZZ: Diplomovaný zdravotnický záchranář 

OOPP: Osobní ochranné pracovní pomůcky
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1 Úvod 

Dnes je na přednemocniční péči kladen velký důraz. Neustále přibývá situací, kdy 

posádka záchranné zdravotnické sluţby nemůţe poskytnout předlékařskou péči, neboť 

zraněný se nachází na nepřístupných a nebezpečných místech. Proto by bylo vhodné zřídit 

funkci hasič paramedik. U nás tato funkce není oficiálně zavedena. Hasiči proto ţádají 

o vytvoření funkce paramedik. Při snaze implementovat tuto funkci oficiálně do systému se 

příslušníci setkávají s mnoha problémy, ať uţ ze strany Generálního ředitelství HZS ČR nebo 

ze strany ZZS. Dalším problémem jsou právní předpisy, které neumoţňují práci paramedika 

u HZS ČR. Přitom práce hasiče je „posláním“ a hasiči mají jen potřebu zlepšit předlékařskou 

první pomoc z nezbytné ochrany svých kolegů hasičů a bezbranných lidí. 

Ve světě je tato problematika řešena různě, v některých zemích funguje oficiální 

systém paramediků, kteří mají na starost péči o pacienta a jeho stabilizování do okamţiku, 

kdy jej předají lékaři. V jiných zemích hasiči tuto pomoc neprovádějí a veškerou 

přednemocniční péči provádějí záchranáři ZZS.  

Zavedení nové funkce hasič – technik paramedik přivede s sebou problémy 

a finanční nároky, ale jak je v bakalářské práci uvedeno tyto problémy nejsou neřešitelné 

a finanční poţadavky jsou téměř minimální. Dále navrhuji náplň práce, pravomoce 

a povinnosti hasiče, který funkci bude zastupovat.  

Je nutné si poloţit otázku, zda je funkce hasič – technik paramedik opravdu nezbytná, 

zda je reálné v dnešní době ji zavést a zda neexistují jiná lepší řešení pro lepší předlékařskou 

první pomoc.  
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2 Rešerše 

V bakalářské práci jsou řešeny problémy týkající se kvalitnější a rychlejší předlékařské 

pomoci člověku, který vlivem mimořádně události utrpěl poškození zdraví, nebo hasiči, který 

při zásahu utrpěl váţnější zranění.  

Je nutné: 

 Definovat pojem „paramedik“ 

 Prozkoumat jednotlivé kraje a porovnat potřebu funkce paramedika 

 Vyhodnotit, zda je finančně reálné implementování této nové funkce k HZS 

 Zjistit, zda existují i jiné způsoby pro lepší předlékařskou pomoc, neţ je zavedení 

paramedika 

Při zpracování byla práce konzultována s veliteli centrálních stanic na území České 

republiky. Ti jsou kompetentní k tomu, aby určili, zda jsou paramedici v jejich kraji potřeba, 

a zda je finančně reálné, aby byl zaveden systém paramediků. Celou problematiku je rovněţ 

potřeba konzultovat se ZZS. Dále bylo nezbytné prostudovat právní předpisy, například 

Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 239/2000 

Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů nebo Vyhlášku 

434/1992 sb. Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 28. července 1992 

o zdravotnické záchranné sluţbě. Spousta informací byla čerpána z vlastních zkušeností 

hasičů. 

 Po mnou provedeném průzkumu, který byl formou dotazníku posílán velitelům 

centrálních stanic, je jisté, ţe v některých krajích je problém se spoluprací se ZZS.   

V dnešní době situace paramediků v České republice řešena není. Při průzkumu ale bylo 

zjištěno, ţe na většině centrálních stanic paramedici nebo hasiči s ŘDNR jsou. Hasiči, kteří 

mají vystudovanou Vyšší odbornou školu zdravotnickou, nejsou nijak doceněni. Sice se 

starají o zdravotnický materiál a přednostně provádějí první pomoc raněných, ale i přesto 

nemají ţádné finanční výhody.  
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Ve Zlínském kraji tuto situaci jiţ vyřešili. Po dlouhodobém snaţení, mají hasiči konečně 

oficiální funkci paramedik zavedenou a mají podepsanou dohodu s Generálním ředitelstvím 

o provádění stáţí u ZZS.  

Pro zjištění stavu v zahraničí jsem vyuţila internetové stránky a také zkušenosti a znalosti 

hasičů. V zahraničních zemích je situace paramediků řešena různě. Některé státy paramediky 

nemají vůbec a celá předlékařská pomoc je směřována k posádce ZZS. Jiné zahraniční státy 

vyuţívají paramediky stále. Posádku ZZS nahrazují právě hasiči. Pro takový stav je nutné, 

aby všichni hasiči byli paramedici.  

Nejdůleţitějším zdroje informací pro práci jsou konzultace s hasiči paramediky a s veliteli 

stanic. Hasiči poskytují informace o konkrétních zásazích, kdy paramedici byli potřeba. 

Velitelé naopak vědí, zda je moţné novou funkci v jejich kraji zavést.  

Pojem paramedik je definován na začátku práce. Bylo by vhodné, aby tato definice byla 

sjednocena na celém území České republiky. Pokud se při zásahu objeví hasič paramedik, aby 

všem zasahujícím sloţkám bylo jasné jaké má kompetence a dovednosti. Procentuální potřeba 

paramediků, a zda je moţné zavedení této funkce právě teď do systému HZS ČR, je popsáno 

v kapitole 3. 2. Zavedení nové funkce bude ţádat určité finanční prostředky navíc (viz 

kapitola 6. 4), studium a školení paramediků bude platit zaměstnavatel. Proto je potřeba najít 

i jiné alternativy pro kvalitnější předlékařskou pomoc. Jako první alternativa se nabízí zajistit 

posádce ZZS vlastní OOPP, aby se do těţko přístupných míst za zraněným člověkem dostala 

sama. Zda je to lepší a výhodnější řešení nám popisuje kapitola 5. 2.  
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3 Zkvalitnění a zrychlení předlékařské pomoci 

 

Dojde – li k újmě na zdraví nebo ohroţení ţivota člověka působením mimořádné 

události, posádka ZZS přijede na místo a postiţeného ošetří, stabilizuje a sleduje jeho stav do 

předání lékaři v nemocnici. Toto ošetření se nazývá předlékařská pomoc. Je to pomoc, kdy se 

provede předběţná diagnóza, a pokud je moţné, záchranáři se pokusí zraněnému zmírnit 

bolesti. V praxi však mohou nastat také situace, kdy ZZS není schopna předlékařskou pomoc 

poskytnout v čase, který je rozhodující pro zdraví či ţivot postiţeného. Jedná se o případy, 

kdy ZZS není schopna z důvodu nedostatečného technického vybavení, školení či fyzické 

kondice zasáhnout.  

 

Nabízejí se dva způsoby jak předlékařskou pomoc zlepšit: 

 Zavést funkci hasič – technik paramedik 

 Vybavit posádku ZZS OOPP 

V této kapitole jsou vysvětleny obě moţnosti a je zjištěno, která moţnost je ideálnější pro 

náš systém. 

3.1 Hasič – technik paramedik 

Podkapitola se zabývá funkcí hasič – technik paramedik. Popsány jsou potřeby 

a důvody pro zavedení této nové funkce. 

3.1.1 Zásahy z minulosti 

Je potřeba poukázat na některé zásahy z minulosti, kdy paramedik byl potřeba, 

popřípadě kdy mohl člověku, postiţeného mimořádnou událostí, ulevit od utrpení mnohem 

dřív, neţ posádka ZZS. 

Záchrana osoby v nepřístupném terénu 

Dne 13. 2. 20011 

Muţ, 42 let, se zranil po pádu z příkrého srázu u hradu Děvičky na vrchu Děvín. 

Bolestivě si zranil rameno a nohy. O zraněném muţi v nepřístupném terénu Pavlovských 

vrchů byli hasiči obeznámeni v 15:13 hodin.  K zásahu vyjela jednotka ze stanice v Mikulově 
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a ze stanice Lidické vyjelo druţstvo hasičů – lezců, kteří mají speciální vybavení pro záchranu 

osob ve výškách a nad volnou hloubkou.  

Hasiči museli zraněnému poskytnout alespoň laickou první pomoc a umístili ho do 

vakuových nosítek. Kdyby mezi sebou měli paramedika, který by měl pravomoci pro 

předlékařskou pomoc, mohl muţi pomoci od bolesti, kterou muţ opravdu hodně trpěl. 

Doprava zraněného k sanitce zdravotníků by byla náročná a zdlouhavá, proto hasiči 

k jeho přepravě do údolí vyuţili policejní vrtulník. Zraněný muţ byl v 16:09 předán posádce 

ZZS. [15] 

Požár pneumatik u Tušimic 

 

Obrázek 1Požár pneumatik [14] 

Dne 17. 6. 2010 

Informaci o poţáru se hasiči dozvěděli krátce po poledni. Na místo bylo povoláno 23 

jednotek. Jednalo se o poţár pneumatik na skládce firmy na recyklaci pneumatik 

v průmyslové zóně v Kadani – Tušimicích. O poţáru byli dále informováni: odbor ţivotního 

prostředí, starosta města Kadaň a další okolní obce. Jednotky zvolili jako hasivo vodu (viz 

obrázek 2) a část skládky byla zahrnována zeminou. Buldozery, které pomáhaly při 

zahrnování, bylo potřeba chladit vodou. Plocha poţáru byla 200 x 200 metrů skládky drtírny 

pneumatik. [14] 



6 

 

 

Obrázek 2 Hasiči zasahovali vodními proudy [14] 

Zásah na skládce trval i další den. Během poţáru došlo ke zranění dvou hasičů. Jeden 

byl opařen a druhý si poranil koleno. Hasiči museli být odvezeni do nemocnice, kde byli 

předáni do rukou lékaře. Kdyby na místě byl paramedik, mohli být zranění hasiči ošetřeni 

hned.  

Skládka se znovu rozhořela 5. 2. 2011, kdy hasiči opět pneumatiky prolévají vodou 

a snaţí se najít moţná ohniska poţáru (viz obrázek 3). [14] 

 

Obrázek 3 Hasiči hledající možná ohniska požáru [14] 
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3.1.2 Nutnost definice paramedika 

Paramedik není definován v ţádném platném předpise v České republice. 

Slovo paramedik je převzato z anglického jazyka „paramedic“, coţ v doslovném 

překladu znamená záchranář. V ostatních státech „paramedic“ je záchranář, většinou hasič, 

pracující mimo zdravotnické zařízení, poskytuje předlékařskou péči a udrţuje stabilní stav 

pacienta při převozu do nemocnice. 

U nás by paramedik byl hasič, který také poskytuje předlékařskou péči a stabilní stav 

pacienta udrţuje do doby, neţ je předán do rukou posádky ZZS. Při sloţitých zásazích tato 

doba můţe trvat i několik hodin. 

Samozřejmě je potřeba ujasnit si tuto definici (respektivě funkci) a sjednotit ji po 

celém území České republiky.  

3.1.3 Důvody k zavedení funkce paramedik 

 

 Rychlejší a kvalitnější pomoc od hasičů 

V dnešní době je na první pomoc kladen velký důraz. Při katastrofách, kdy lidé přicházejí 

o veškerý svůj majetek, kdy dochází k devastaci objektů, je nejdůleţitější holý lidský ţivot. 

Najednou není podstatná záchrana vlastnictví, ale prioritou se stává ţivot (například 

u povodní). Bylo by proto vhodné, aby zasahující hasiči byli schopni pomoct, zachránit ţivot 

a ulevit od bolesti zraněnému člověku, neţ se dostane do péče lékařů. Je jisté, ţe hasiči 

nechtějí přebírat práci ZZS, jen mají větší potřebu pomáhat lidem. 

Dle vyhlášky 434/1992 sb. ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 28. 

července 1992 o zdravotnické záchranné sluţbě, § 3, odst. 2 je dojezdový čas posádky ZZS 15 

minut. Pro jednotky HZS je dojezdový čas 9 minut na územích obce s I. stupněm nebezpečí 

dle Přílohy k zákonu č. 133/1985 Sb. Rozdíl dojezdu je 6 minut, pro záchranu ţivota 

rozhodujících, při bolestech, nekonečně dlouhých pro zraněného. Práce paramedika tuto dobu 

zkrátí.  Pokud obě sloţky dorazí ve stejný čas, samozřejmě bude zasahovat posádka ZZS, 

pokud to bude v jejich silách. [1][6] 
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 Vyuţití potenciálu mezi hasiči 

Hasiči uţ dnes mají vzdělání pro výkon funkce hasič – technik paramedik (viz kapitola 4). 

Příslušníci, chtějí a mají zájem o lepší a odbornější práci při ošetřování raněných. Není důvod 

jejich zájem nerozvinout a podpořit je v jejich práci. 

3.1.4 Označení paramediků 

 

Nevýhodou tohoto řešení je, ţe by se muselo zavést jednotné označení všech 

paramediků. Ţádný symbol v dnešní době neexistuje. Pouze v Pardubickém kraji takové 

označení mají, paramedici mají na helmě hvězdu a na zásahovém obleku nápis 

„ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ“. Tento způsob by se mohl implementovat po celé 

České republice. 

3.2 Vybavení posádky ZZS OOPP 

 

Další moţnost pro zlepšení předlékařské pomoci, je vybavit posádku ZZS OOPP, aby se 

bezpečně dostala za zraněným do nepřístupných míst. Opět je ale potřeba se na toto řešení 

podívat z několika stran. 

 Nové vybavení 

Je potřeba zváţit, zda je finančně výhodné nakoupit veškeré nové vybavení pro posádky 

ZZS. Například v Praze záchranáři mají helmy, ale je to jen jedno z mála měst, kde posádka 

toto vybavení má. Dále by bylo potřeba ZZS dovybavit dýchacími přístroji, OOPP, prostředky 

pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. S dovybavením je také nutné si uvědomit 

potřebu o vybavení pečovat a udrţovat jeho funkčnost. A dále by bylo nezbytné, aby se 

záchranáři naučili s těmito prostředky pracovat.  

 Zájem ze strany ZZS 

Po konzultaci s hasiči i se záchranáři, ZZS nemá téměř ţádný zájem o nové vybavení 

OOPP, aby mohli pomáhat v nepřístupných místech, ve výškách nebo nad volnou hloubkou. 

Při své práci nemají povinnost ohroţovat své zdraví kvůli první pomoci. Jejich povinností je 

podat předlékařskou první pomoc zraněnému, kterého hasiči donesou k sanitce, popřípadě, 

který je v dostupných místech pro posádku. Jiţ dnes má posádka spoustu práce s postiţenými 

a zraněnými lidmi, nemá proto iniciaci pro rozšíření svých pravomocí. 
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 Vzdělání a školení 

Výhodou této moţnosti je, ţe pro posádku není nutné dodělávat si nové vzdělání. Vyšší 

odbornou zdravotnickou školu musí mít záchranáři v sanitce vystudovanou. Další výhodou 

jsou stáţe. Posádka by nemusela absolvovat nové stáţe a nemusela by se připravovat nová 

školení, oproti hasičům, kteří by museli neustále absolvovat stáţe u ZZS a pravidelně se školit 

z důvodů obnovování kurzů a zdravotnického vzdělání. Posádka by pracovala tak jako dnes, 

jen by při své práci mohla pouţívat OOPP. 

3.3 Vyhodnocení 

Oba způsoby pro lepší předlékařskou pomoc mají své klady. Tyto klady jsou uvedeny 

v následujících diagramech.  

 

 

Diagram 1 Kladné stránky u HZS 
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Diagram 2 Kladné stránky u ZZS 

Z diagramů nám vyplývá, ţe více kladů má sloţka HZS, tím pádem má lepší dispozice 

k vylepšení první pomoci. Bylo by proto příhodné přiklonit se k řešení, které je popsané 

v prvním případě – zavést funkci paramedika mezi příslušníky HZS. Je to volba jednodušší 

a reálnější. 

Na závěr kapitoly uvádím statistiku usmrcených a zraněných lidí při poţárech viz Tabulka 2. 

Tabulka 1 Počet usmrcených a zraněných osob při požáru [9] 

Kategorie 
2006 2007 2008 2009 2010 Index % 

U Z U Z U Z U Z U Z U Z 

Děti do 15 let 5 34 5 43 2 56 3 36 3 62 100 172 

Osoby 15 – 60 let 112 626 102 717 116 760 81 674 105 749 130 111 

Osoby nad 60 let 26 53 23 60 23 66 33 79 23 54 70 68 

Hasiči profesionální 0 137 0 115 0 144 0 111 0 118 0 106 

Hasiči dobrovolní 1 69 0 88 1 83 0 80 0 77 0 96 

Celkem 114 919 130 1023 142 1109 117 980 131 1060 112 108 
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A dále statistiku usmrcených a zraněných hasičů při zásazích viz Tabulka 3.  

 

Tabulka 2 Počet usmrcených a zraněných hasičů u zásahu [9] 

Kategorie 
2006 2007 2008 2009 2010 Index % 

U Z U Z U Z U Z U Z U Z 

Profesionální 0 273 1 328 0 276 0 269 0 287 0 107 

Dobrovolní 1 121 0 135 1 130 1 149 0 171 0 115 

Celkem 1 394 1 463 1 406 1 418 0 458 0 110 

 

Tyto tabulky jsou určitě k zamyšlení, zda by s lepším systémem byla tato číslo menší. 

4 Současné uplatnění diplomovaného zdravotnického záchranáře  

Při návrhu zavedení nové funkce, je nutné zjistit, jaká je situace s paramediky 

v zahraničí, a zda bychom mohli nějaký systém, který jiţ v zahraničí funguje, převzít do 

České republiky. Dále je potřeba porovnat a pokusit se sjednotit stav po celé České republice, 

neboť v jednotlivých krajích hasiči paramedici pracují jinak.  

4.1 Současný stav v zahraničí 

Při porovnání třech zahraničních zemí jsem zjistila, ţe v kaţdé zemi je prvotní ošetření 

zraněného řešeno úplně jinak. Česká republika se zatím nemůţe srovnat se ţádnou z těchto 

zemí. 

Německo 

V této zemi je systém sloţitý, neboť zde hasiče zřizují obce. Ve velkých městech 

fungují profesionální hasiči, stejně jako u nás. A tam musí kaţdý hasič být zároveň 

paramedik, protoţe tito hasiči vykonávají předlékařskou pomoc a raněného potom odváţejí do 

nemocnice. Ovšem v menších městech jsou pouze hasiči dobrovolní, a ti ţádné zdravotnické 

vzdělání nemají. Potom je první pomoc zajištěna různými organizacemi, které mají smlouvy 

s pojišťovnami. Jedná se o organizace: Deutsches Rotes Kreuz (německý červený kříţ), 

Arbeiter – Samariter- Bund (pracovní spolek samaritánů), Malteser Hilfsdienst (Maltézská 

první pomoc) nebo Jahanniter (Johaniti), při mimořádně události se mohou objevit i jiné 

soukromé záchranné sluţby. 
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Velká Britanie 

V Anglii hasiči – paramedici nefungují. Sanitky zde jezdí s doktory (RLP) i bez 

doktorů (RZP), ale hasiči nesmí vykonávat ţádnou předlékařskou pomoc. ZZS většinou 

vyjíţdí zároveň s hasiči, proto paramedici nejsou potřeba. 

USA 

Ve Spojených státech amerických je předlékařská pomoc jen v kompetenci hasičů. 

Sanitky jezdí bez doktorů a veškeré ošetření provádějí právě paramedici. Kaţdý hasič má 

zdravotnické vzdělání, aby mohl první pomoc vykonávat, kaţdý hasič je paramedik. [16] 

4.2 Současný stav v České republice 

Při mnou provedeném průzkumu na území České republiky jsem získala informace 

pouze z krajských měst. Velitelům centrálních stanic jsem vţdy poslala dotazník, který je 

v příloze na konci práce. Otázky byly kladeny velitelům stanic, protoţe mají nejlepší 

kompetence vyjádřit se k problému. Komunikují s hasiči, takţe znají potřeby a nebezpečí 

u zásahu a přitom znají finanční náklady na zavedení nové funkce. Velitelé na dotazník vţdy 

odpovídali prostřednictvím e-mailu nebo jej osobně vyplnili. Před vyplněním dotazníku jim 

bylo vysvětleno kdo je paramedik, stejně jako je to popsáno na začátku práce. 

Hlavní město Praha 

V Praze oficiálně nedělá paramedika nikdo. Pouze pár hasičů má kurz ŘDNR. Není 

zde potřeba přemýšlet nad zásahy v jeskyních a zároveň ZZS je zde velice rychlá, takţe není 

tak nutné vyuţívat hasiče pro předlékařskou pomoc. I tak by hasiči chtěli tuto funkci, zejména 

pro pomoc zraněným hasičům. Ale na rozdíl od ostatních měst praţští hasiči nemají moţnost 

dělat praxi u ZZS.  

Moravskoslezský kraj 

Na centrální stanici v Ostravě je pouze jeden paramedik. Někteří hasiči mají jiţ 

zmíněný kurz ŘDNR. Tito hasiči školí ostatní hasiče první pomoc a vykonávají praxi u ZZS, 

ale pouze jako fyzická síla – pro transport zraněných. Takoví hasiči jsou na kaţdé směně, 

vţdy zařazeni na technickém („druhém“) voze.  



13 

 

Jihomoravský kraj 

Na stanici v Brně je jeden paramedik na kaţdé směně, který vţdy jednou za měsíc 

musí na 12 hodin na praxi k ZZS. Po této praxi jsou vysláni zpět na stanici a zařazeni opět na 

výjezd. Praxe na ZZS jim zajišťuje neustálé procvičování svých schopností i teoretických 

znalostí. Paramedici mají na starosti veškeré zdravotnické vybavení, které konzultují 

s doktory. Paramedik je vţdy na technickém voze, kde je zároveň i nadstandardní 

zdravotnický batoh a lezecké vybavení pro zásahy ve výškách a nad volnou hloubkou. V Brně 

se hasiči uţ několikrát setkali se zásahy, kde ZZS nebyla schopná pomoc, a proto brněnští 

hasiči stoprocentně souhlasí se zavedení funkce hasič technik - paramedik.  

Olomoucký kraj 

 Na centrální stanici v Olomouci jsou paramedici hasiči, kteří mají střední 

zdravotnickou školu nebo mají kurz ŘDNR. Jezdí pravidelně na stáţe k ZZS. Tyto stáţe jsou 

zřízeny smlouvou mezi HZS a ZZS v kraji. Obě sloţky jsou rádi, ţe takoví hasiči jsou, jak 

sami říkají, zlepšuje to vztahy mezi nimi, čímţ to zlepšuje spolupráci u zásahu. V Olomouci 

by chtěli tuto funkci zavést oficiálně a dostatečně ji platově ohodnotit. 

Zlínský kraj 

Ve Zlíně mají zavedený systém, který je cílem této práce vytvořit po celé České 

republice. 

Jsou vytvořeny dohody na základě Pokynu GŘ HZS ČR č. 47/2005 a Pokynu ředitele 

HZS kraje č. 2007/011.  Dohoda o stáţích hasičů ve výjezdových skupinách rychlé 

zdravotnické pomoci je uvedena v Pokynu GŘ HZS ČR č. 47/2005 a Pokynu ředitele HZS 

kraje č. 2007/011. [13] 

V pokynu je určeno, ţe stáţ u ZZS můţe provádět pouze hasič – paramedik nebo hasič 

ŘDNR. V rámci praxe budou jezdit ve výjezdových skupinách RZP nebo RLP. Stáţ je 

zajištěna vţdy jednou za měsíc a hasič ji zahajuje přímo na výjezdovém stanovišti. Po 

ukončení stáţe hasičovi hned začíná výkon sluţby na HZS kraje. 

Tento pokyn byl zaveden v roce 2008 po dlouhodobém snaţení tehdejšího velitele stanice.  

Ze situace v Zlínském kraje je vidět, ţe myšlenka je reálná myšlenka a zavedení 

paramediků do systému HZS ČR je moţné. 
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Vysočina 

Hasiči, kteří nedávno nastoupili v Jihlavě na centrální stanici, mají vystudovanou vyšší 

odbornou školu zdravotnickou, coţ by umoţňovalo zavedení oficiálního systému pro 

paramediky, ale i tak je Jihlava spíše nakloněna k nezavedení funkce. Díky mladým hasičům, 

absolventům VOŠ zdravotnické je spolupráce mezi těmito sloţkami natolik dobrá, ţe 

paramedici nejsou potřeba. 

Pardubický kraj 

 Paramedici jsou pouze hasiči, kteří mají Vyšší odbornou školu. Finančně nejsou nijak 

ohodnocení. Někteří z nich pracují na částečný úvazek u ZZS, ale během své sluţby na stáţe 

nechodí, i kdyţ by chtěli. Pokud je paramedik na směně, ráno se to oznámí ZZS, aby věděla, 

ţe u dopravních nehod a jiných zásahů bude na místě zdravotnický záchranář z HZS. 

V Pardubickém kraji je spolupráce mezi sloţkami HZS a ZZS výborná. Pramedici mají 

označení, aby zranění lidé věděli, ţe je ošetřují záchranáři. Značení je řešeno hvězdou na 

helmě a nápisem na zásahovém kabátě „ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ“.  

Královéhradecký kraj 

Většina hasičů na stanici v Hradci Králové má kurz ŘDNR. Tito hasiči mají zajištěnou 

praxi na ZZS v sanitce RZP. VOŠ zdravotnickou má jen jeden hasič na celé stanici. 

Liberecký kraj 

Na stanici v Liberci je pouze jeden hasič - paramedik. Proto dnes není moţné zavést 

zde oficiální systém paramediků. Hasiči i tak jezdí na stáţe k ZZS, i kdyţ nemají ţádné 

poţadované zdravotnické vzdělání. Zájem o oficiální systém paramediků v Liberci je, 

příslušníci by byli ochotni doplnit své vzdělání, aby funkci paramedika mohli zastupovat.  

Karlovarský kraj 

Systém paramediků na centrální stanici v Karlových Varech není zaveden, a přesto 

několik příslušníků má vystudovanou Vyšší odbornou školu zdravotnickou. Bohuţel nechodí 

na stáţe ZZS, neboť ze strany ZZS není o hasiče zájem. Hasiči paramedici mají na starost 

zdravotnický materiál i školení první pomoc ostatních hasičů. V kraji by byli rádi, kdyby 

systém byl zaveden a tito hasiči byli dostatečně oceněni za svoji práci.  
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Plzeňský kraj 

Paramedici v Plzni mají celoročně zajištěnou stáţ u ZZS, hasiči tuto funkci zastávají 

zejména pro lepší povědomí o předlékařské pomoci. Dalším důvodem je lepší spolupráce při 

společných zásazích. Na stanici ale není zaveden ţádný systém paramediků, dle výzkumu by 

Plzeň neměla problém s oficiálním zavedením této funkce.  

Středočeský kraj 

V Kladně na stanici jsou pouze dva paramedici, kteří zároveň slouţí na letišti jako 

letečtí záchranáři. Situace v Kladně je jinak stejná jako v Praze, kdy paramedici nejsou 

potřeba, neboť sanitka je na místě zásahu vţdy včas. 

Jihočeský kraj 

V Českých Budějovicích je několik hasičů paramediků. Jejich schopnosti jsou vyuţity 

spíše jako přidaná hodnota k běţné činnosti. Tito hasiči nemají ţádné výhody, na starost navíc 

mají pouze péči o zdravotnický materiál.  

Ústecký kraj 

Na stanici slouţí jako paramedik hasič, který má střední zdravotnickou školu. VOŠ 

zdravotnickou, nemá nikdo. Tento hasič se stará o veškeré zdravotnické vybavení a školení 

první pomoci na ostatních směnách. 

4.3 Porovnání krajů  

V této kapitole je porovnána situace paramediků na území České republiky. Jednotlivé 

grafy jsou vytvořeny na základě odpovědí v dotazníku. Na grafu 1 je znázorněno kolik 

procent České republiky ţádá nebo potřebuje paramediky. 
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Graf 1Procentuální potřeba paramediků jednotlivých krajů 

 

Na grafu 2 je znázorněno kolik krajů je dnes připraveno na zavedení funkce a kolik 

krajů by mělo problémy a musely by proškolit hasiče, aby paramedici na stanici fungovali. 

Pro nepřipravené kraje by to znamenalo, vyslat některé své příslušníky na studium Vyšší 

odborné školy zdravotnické, nebo na funkci příjmout nové uchazeče, kteří ţádané vzdělání jiţ 

mít budou. 

 

Graf 2 Připravenost krajů na zavedení funkce 
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Na grafu 3 je ilustrováno na kolika centrálních stanicích jsou zavedeny stáţe u ZZS ať 

uţ díky smlouvě, nebo jen tichou dohodou. Tyto stáţe slouţí k pravidelnému obnovování 

zkušeností a zároveň ke zlepšení vztahů mezi sloţkami HZS a ZZS. 

 

Graf 3 Počet centrálních stanic absolvujících stáže u ZZS 

 

5 Profil diplomovaného zdravotnického záchranáře 

 

V následující části je popsáno vzdělání a odborné kompetence absolventa vyšší 

odborné zdravotnické školy. Po ukončení je potřeba vzdělání obnovovat. Potřeby k obnovení 

jsou vypsány v podkapitole č. 4. 2. Po absolvování můţe hasič zastupovat funkci paramedika. 

5.1 Profil absolventa oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář 

Vyšší odborná škola zdravotnická zahrnuje obor zdravotnický záchranář. Po 

vystudování tohoto oboru je absolvent připraven na určité předlékařské úkony odbornější 

první pomoci. Tento obor většinou studují lidé, kteří po absolvování jezdí v RZP nebo v RLP 

jako záchranáři.  

Absolvent studijního oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář dle literatury [18] je 

schopen: 

 Samostatného výkonu úkonů a postupů neodkladné péče, k nimţ má oprávnění 

vyplývající podle jednotlivých protokolů navrţených odbornou společností 
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Přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof, nebo podle pověření 

jednotlivých nemocnic 

 Asistovat lékaři při úkonech neodkladné péče 

 Činnosti operačního střediska zdravotnické záchranné sluţby, popř. dispečinku 

dopravy nemocných a raněných 

 Pomáhat při likvidaci zdravotních následků při mimořádných událostech 

u postiţeného v terénu, i vykonávat odbornou práci ve zdravotnickém operačním 

středisku 

 Součinnosti s dalšími tísňovými a pohotovostními sluţbami jak za běţných podmínek, 

tak v rámci integrovaného záchranného systému 

 Odborně vést, popř. i organizačně zdravotnické pracovníky z niţších odborných 

kategorií a podílet se na jejich výuce, výchově, doškolování a dalším vzdělávání 

v problematice přednemocniční neodkladné péče obecně a zdravotnického 

záchranářství zvlášť 

 Zvládnout základní technické znalosti z radiokomunikační, telekomunikační 

a počítačové problematiky 

 Udrţovat a obsluhovat vybavení jednotlivých kategorií zdravotnických vozidel 

 Řídit silniční motorová vozidla různých typů a kategorií, při zvláštních situacích je 

oprávněn řídit taková vozidla s vyuţitím výstraţných zařízení 

 

Absolvent studijního oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář má vědomosti 

a dovednosti z odborné terminologie, ale i z cizího jazyka a samozřejmě pro výkon své práce 

musí být tělesně zdatný. [18] 

 

Odborné kompetence absolventa dle literatury [18] lze rozdělit do dvou skupin: 

 

a) Výkony prováděné v týmu vedeném lékařem, který za ně po právní stránce odpovídá 

 

b) Výkony prováděné v situaci krajní nouze. Coţ jsou situace bez přítomnosti lékaře, ale kde 

hrozí nebezpečí z prodlení  

 

Zdůvodnění: ke stavům přímého ohroţení ţivota musí vyjíţdět posádka vedená lékařem, 

k méně závaţným stavům zejména úrazovým můţe být vysílán tým Rychlé zdravotnické 
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pomoci. Ten se můţe dostat do kritické situace, kdy není schopen dostat se do přímé blízkosti 

raněného, v tom případě by mohl zasáhnout paramedik a situace by byla brána jako nouzová. 

 

Uvaţujeme-li situaci, která je popsána v případě a), diplomovaný záchranář by mohl 

vykonávat sloţitější úkony, ale lékař je vţdy za všechny úkony plně zodpovědný.  

 

Jedná se například o: 

 Uvolnění a zajištění průchodnosti dýchacích cest: 

 

Takový úkon zahrnuje zavádění ústních i nosních vzduchovodů všeho druhu, zavedení 

laryngeální masky a endotracheální intubaci ústy v přímé laryngoskopii. Dále odsávání z úst 

a hltanu včetně extrakce cizích těles. Není dovoleno provedení minitreacheostomie, 

koniotomie či koniopunkce, provádění bronchiální laváţe a intubace po předchozí anestezii. 

[18] 

 

 Nepřímá srdeční masáţ včetně pouţití kardiopumpy 

 Resuscitace dýchání, při které je moţné pouţití ručních křísících vaků jak obličejovou 

maskou tak ve spojení s endotracheální intubací. Přístrojová ventilace bez uţití PEEP 

a speciálních reţimů. Nastavení všech parametrů a přístrojů určuje lékař 

 Inhalační kyslíková léčba při čemţ je potřeba pouţití polomasky nebo nosního katetru, 

včetně nebulizace 

 Ţilní přístup neboli dovolena kanylace všech periferních ţil 

 Monitorování srdeční akce, snímání EKG záznamu, průběţné sledování a hodnocení 

poruch rytmu 

 Defibrilace 

 Aplikace infúzí typu koloidní, krystaloidní i kombinované roztoky, včetně uţití 

přetlaku 

 Aplikace léčiv ale pouze na základě ordinace lékaře povolena aplikace všech léčiv 

intravenozně, intramuskulárně, subkutánně, rektálně, případně intrabronchiálně.  

K aplikaci patří téţ obsluha infúzní pumpy a lineárního dávkovače. 

 Diagnostika glykemie glukometrem, vyšetření a monitorování pulsním oxymetrem, 
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 Zastavení prudkého krvácení tlakovým obvazem, pouţitím škrtidla, tlakem v ráně, 

vyuţitím tlakových bodů 

 Sterilní krytí ran a popálenin 

 Znehybnění končetin, páteře, pánve, pro tyto úkony je potřeba znalost všech technik 

a pouţívaných pomůcek 

 Asistence při porodu a ošetření novorozence 

 odběr biologického a toxikologického materiálů znalost technik a hygienických 

předpisů 

 Vyprošťování, přemísťování, polohování postiţených, znalost uţívaných technik 

a transportních prostředků, jejich aplikace ve vztahu k povaze úrazu nebo onemocnění  

 Znalost práce operačního střediska včetně radiofonního provozu [18] 

 

Pokud se zaměříme na práci záchranáře popsanou v situaci b), jedná se o úkoly řešené 

v nouzové situaci. Z důvodů nouzových situací je nutná přítomnost paramedika  hasičů. [18] 

 

Zde jsou uvedeny podmínky, při kterých se o takovou situaci jedná [18]: 

1) mylná indikace, nesprávné zhodnocení výzvy operačním střediskem 

2) při zdvojených nebo vícečetných výjezdech, kdy není k dispozici posádka s lékařem  

3) při hromadných neštěstích a katastrofách 

4) při náhodném setkání s pacientem ve stavu ohroţení ţivota 

5) při náhlém zhoršení stavu pacienta při sekundárním transportu 

 

Povoleny jsou tyto výkony dle literatury [18]: 

 Uvolnění dýchacích cest včetně intubace 

 Podpůrná případně řízená ventilace 

 Nepřímá srdeční masáţ 

 Provedení nepřímé defibrilace, podmínka - zápis komorové fibrilace, případně 

isoelektrické čáry, a to po získání příslušných vědomostí a dovedností v úseku EKG 

dalším vzděláváním 

 Kanylace periferní ţíly 

 Podání koloidního, krystaloidního nebo kombinovaného roztoku včetně uţití přetlaku  

 Inhalační kyslíková léčba 
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 Odsátí z dýchacích cest 

 Diagnostika glykemie glukometrem, nitroţilní i perorální aplikace glukózy při 

hypoglykemii - aplikace koronodilatačního léčiva ve formě bukálního spreje nebo 

linguety 

 Sprejová aplikace léčiv s bronchodilatačním účinkem 

 Pouze při zástavě oběhu aplikace epinephrinu i. v. nebo intratracheálně s moţností 

opakovaného podání 

 Pouze u traumat neopiátové analgetikum (Tramal) i.m. - odvedení překotného porodu 

a ošetření novorozence 

 Ošetření otevřeného pneumotoraxu poloprodyšným obvazem s improvizací 

jednosměrné chlopně 

 

Rozšíření aplikace léčiv v ţádaném případě není doporučeno pro nemoţnost 

individuálního zhodnocení klinického stavu pacienta s posouzením moţných kontraindikací 

a absolvent není schopen určit tyto kontraindikace. Výjimkou je podání epinenhrinu při 

kardiopulmonální resuscitaci. [18] 

5.2 Vzdělání 

Paramedik v případě, ţe nemá vystudovanou střední zdravotnickou školu, musí 

absolvovat vyšší odbornou zdravotní školu, obor diplomovaný zdravotnický záchranář. 

Předpokládá se, ţe hasiči budou studovat dálkové studium na 3,5 roku.  

Osnova oboru:  

1. ročník – Psychologie, Latina, Anatomie, Fyziologie, Informační technologie (práce 

s počítačem) 

2. ročník – Gynekologie a porodnictví, Pediatrie 

3. ročník – ARO, praxe u záchranné zdravotnické sluţby a na popáleninovém centru 

V průběhu celého studia je potřeba absolvovat Chirurgii, Internu, Záchranářství 

a medicínu katastrof, Ošetřovatelství v neodkladné péči, cizí jazyk (angličtina, němčina). 

A dále je potřeba absolvovat 80 ti hodinovou praxi na jednotce intenzivní péče a 40 ti 

hodinovou praxi u ZZS. 
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Kaţdý hasič, který chce dnes školu studovat, si ji musí sám zaplatit, jedná se zhruba  

o 1 500 Kč za semestr. Také musí podepsat smlouvu se zaměstnavatelem, která zajišťuje 

uvolňování hasiče v práci (výuka probíhá jednou týdně, coţ pro zaměstnavatele znamená, 

uvolňování hasiče ze sluţby pouze jednou za tři týdny) a zároveň tří roční jistotu, ţe hasič po 

ukončení studia nepodá výpověď.  

5.3 Obnovení odbornosti 

V dnešní době, kdy není zaveden ţádný systém paramediků, a přesto hasiči studují 

Vyšší odbornou školu zdravotnickou, si hasiči odbornost obnovují tímto způsobem. Po 

dokončení školy hasič dostane průkaz odbornosti, který je potřeba na obnovování 

způsobilosti. Kaţdé čtyři roky je potřeba získat 40 kreditů. Ty mohou získat účastí na různých 

seminářích. Semináře jsou většinou na celý den a hasič je musí absolvovat ve svém volnu. 

Dále na obnovení je nutné absolvovat praxi u ZZS. 

 

Při zavedení funkce paramedik, by hasič mohl semináře absolvovat během výkonu své 

sluţby, kdy by stav na stanici nebyl minimální, proto by mohl být paramedik na dopoledne 

uvolněn. 

 

Názory dnešních paramediků na studium VOŠ zdravotnické 

Po konzultaci s hasiči – paramediky je jisté, ţe největší přínos během studia Vyšší 

odborné zdravotnické školy jim dala praxe na popáleninovém centru a to ze dvou hledisek.  

 

1) Mladý hasič je potom odolnější, není tolik nervózní při popáleninách třetího stupně. 

V nemocnici má moţnost s popálenými lidmi mluvit a zjistit, co takový člověk cítí 

a další jeho primární potřeby. Je schopen se zraněným komunikovat a poskytnout 

pomoc.  

2) Tyto poznatky můţe paramedik vyuţít i u zásahu. Při velkých poţárech, kdy můţe 

dojít ke zranění a následnému popálení hasiče, je  paramedik schopen ihned 

zareagovat a podat předlékařskou pomoc.     
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6 Možnosti uplatnění DZZ v rámci ZZS a HZS 

Absolvent oboru diplomovaný zdravotnický záchranář můţe být zařazen k výjezdové 

posádce ZZS například u RZP. Paramedik smí vykonávat úkony a předlékařskou péči 

uvedené v kapitole 2.1. I přesto je ţádáno, aby paramedici měli větší kompetence a RLP byla 

volána jen k opravdu váţným případům. Například se jedná negativní revers, kdy lékař musí 

přijet k postiţenému člověku a podepsat, ţe pacient nechce být převezen do nemocnice. 

Takovou činnost by paramedik mohl provádět sám.  

 

Paramedik zařazen u výjezdové posádky HZS nemá v dnešní době ţádné kompetence 

jako zdravotník. 

6.1 Spolupráce hasiče – paramedika s posádkou ZZS 

ZZS je určena především k zásahům otevření uzavřených prostor a ohroţení zdraví 

člověka, většinou se jedná o otevření bytu a zraněné osoby uvnitř. V dnešní době jsou ale 

i jiné zásahy, kde ZZS není schopná okamţitě pracovat. Jedná se například o zásahy 

v jeskyních nebo v dolech, dopravních nehod, poţárů, vyprošťování ze sutin, na nebezpečnou 

látku a další, kdy ZZS nemá vybavení ani ochranné osobní pracovní pomůcky, aby se ke 

zraněnému dostala blíţ. Proto by byla vhodná spolupráce posádky ZZS a hasiče – 

paramedika. Paramedik  má k dispozici  zásahový oblek, má OOPP a umí v nich pracovat. Je 

pro takovou činnost školen a cvičen, proto se ke zraněnému dostane rychle a bezpečně 

a poskytne mu prvotní ošetření.  

6.2 Nebezpečí na místě zásahu 

Jak uţ bylo řečeno, na mnoha místech zásahu dochází k ohroţení zasahujících 

posádek. Na místě zásahu se můţou vyskytnout různá nebezpečí. U zásahu, kde je 

nejpravděpodobnější potřeba paramedika, se vyskytují nebezpečí uvedená v Tabulce 3. 
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Tabulka 3 Nebezpečí na místě zásahu 

Nebezpečí Zásahy 

Nebezpečí pádu Ve výškách a nad volnou hloubkou 

Nebezpečí popálení Poţáry 

Nebezpečí na pozemních komunikacích Dopravní nehody 

Nebezpečí výbuchu Zásahy na nebezpečnou látku 

Nebezpečí zavalení a zasypání Zásahy v jamách, na staveništích 

Nebezpečí zřícení konstrukcí Poţáry, vyprošťování z trosek 

  

Hasiči se umí s těmito nebezpečími vypořádat, proto by bylo příhodné na zásahy se 

zraněnými osobami vysílat paramedika, který má OOPP a umí se o poraněného postarat. 

6.3 Právní předpisy ZZS a HZS ČR 

Při spolupráci ZZS a paramediky dochází k problému s právními předpisy. Paramedik 

nesmí pouţít své vzdělání a své znalosti pro pomoc zraněnému. Jediné co můţe je zajistit 

„laickou“ první pomoc, kterou můţou provést i všichni ostatní hasiči. V ČR neexistuje ţádný 

právní předpis pro konkrétní spolupráci těchto dvou základních sloţek integrovaného 

systému. Problém je v tom, ţe hasič spadá pod kompetence ministerstva vnitra, kdeţto ZZS 

pod ministerstvo zdravotnictví. Pokud by hasič poskytl předlékařské ošetření, je moţné ho 

právně napadnout za ublíţení na zdraví. Tento stav by se měl vyřešit ne proto, aby hasiči 

dělali práci za posádku ZZS, ale pro kvalitnější a rychlejší pomoc raněným. 



25 

 

7 Návrh pracovní náplně DZZ v podmínkách HZS ČR 

V této kapitole je vysvětlena pracovní náplň paramedika. Je zde vysvětlen systém, 

který by měl být zaveden v České republice a dále stav, který by mohl fungovat jako ideální 

systém zabezpečení ochrany zdraví člověka postiţeného mimořádnou událostí. 

V diagramu 3 je znázorněna hierarchie jednotlivých zdravotnických vzdělání pro 

poskytnutí předlékařské pomoci. Tento stav je návrh systému, který by v dnešní době mohl 

být bez problémů zaveden u HZS ČR, jak bylo zjištěno na základě dotazníku. 

 

Diagram 3 Návrh hierarchie zdravotnického vzdělání u HZS 

Je potřeba si ujasnit, ţe všechny funkce zmíněné v diagramu jsou hasiči ve výjezdu. 

Aby mohla být zavedena funkce hasič technik – paramedik, je nutné sjednotit situaci po celé 

České republice. To by měli za úkol paramedici, kteří by zastupovali kraj. Z diagramu lze 

vyčíst, ţe v kaţdém kraji je potřeba mít minimálně tři paramediky, a potom na kaţdé stanici 

alespoň tři hasiče ŘDNR na pokrytí všech tří směn.    

Ideální stav do budoucna by byl zavedení paramediků na všechny stanice. 
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7.1 Provádění školení a výcvik směny 

Školení a výcvik hasičů bude provádět paramedik na kaţdé směně. Pokud na směně 

paramedik nebude, školení se ujme hasič ŘDNR. Školení se provádí dle plánu konspektů 

odborné přípravy PO, zhruba jednou za dva měsíce. Toto školení uţ funguje, pouze by se 

zvýšila kvalita. Výcvik by se zaměřil na odbornější první pomoc a vyučovali by se nejnovější 

techniky poskytování první pomoci poškozeným. Školení by bylo věnováno i obecným 

věcem, zejména na záchranu ţivota, resuscitaci a zajištění základních ţivotních funkcí. Další 

část školení by zahrnovala ukázky ze zásahů, podělení se o zkušenosti a rozebrání 

jednotlivých situací při zásazích, které mohou nastat.  

7.2 Péče o vybavení JPO zdravotnickým materiálem 

Paramedik by měl na starosti celé vybavení důleţité pro záchranu osob. Samozřejmě 

by se musel starat o kontrolu a funkčnost vybavení.   

Při doplňování vybavení by měl hasič poţádat o konzultaci s doktorem ze ZZS. 

Některé věci se uţ nepouţívají a doktoři pak mají více práce s ošetřením, neţ kdyby 

paramedik nezasáhl. Proto je nutné získávání průběţných informací o jednotlivých postupech 

a pouţívání daných materiálů.  

Uţ dnes mají hasiči vybavení, které můţe pouţívat doktor. Většinou je toto vybavení 

na technickém voze, kde by byl paramedik zařazen. Při velkých zásazích doktor, který je na 

místě nemusí mít dostatek materiálů ať uţ obvazy, nebo různé dlahy a další. Není ani reálné, 

aby si doktor na místo události s velkým počtem zraněných přinesl dostatek vybavení. Proto 

mají zdravotnické materiály hasiči. Takţe vybavení stanic materiálem potřebným pro 

paramedika nebude finančně náročné.  

7.3 Celoživotní vzdělání   

Hasič – paramedik musí neustále obnovovat znalosti a trénovat dovednosti, proto je 

nutné minimálně jednou za měsíc absolvovat praxi u ZZS, kde funguje jako pomocná síla. Při 

souhlasu doktora můţe provádět zdravotnické úkony, které mu povoluje jeho vzdělání, a tím 

cvičit své dovednosti. Samozřejmě se musí vzdělávat i teoreticky, to umoţňuje účast na 

seminářích během roku. Kaţdý seminář je na jiné téma a školí se nejnovější postupy 

a poznatky. 
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Česká republika stejně jako svět pouţívá Guidelines 2010. [11] Jedná se o pokyny a postupy: 

Základní neodkladná resuscitace & pouţití AED  

Rozšířená neodkladná resuscitace  

Bradykardie  

Tachykardie Resuscitace v nemocnici  

Základní neodkladná resuscitace dítěte  

Rozšířená neodkladná resuscitace dítěte  

Resuscitace novorozence po porodu [11] 

 

 Tyto pokyny jsou kaţdých pět let aktualizovány. Podle nich by se mělo dodrţovat 

dávkování léků a jiné. Jsou projednávány s lékaři i s pacienty, jak by se se zraněnými mělo 

zacházet, co je pro ně nejlepší. Tyto pokyny by měli paramedici znát a kaţdé aktualizování 

podrobně prostudovat. [11] 

7.4 Náklady pro zavedení funkce hasič technik – paramedik 

V kapitole je shrnuta finanční a časová stránka problému. Samozřejmě zavedení nové 

funkce bude obnášet jisté finance navíc. Jde jen o to, aby se probrali ostatní alternativy 

a porovnalo se, zda je to nejlepší krok pro zlepšení zdravotní péče postiţeným lidem. 

7.4.1 Vzdělání 

V kapitole 5.2 bylo řečeno, ţe základní vzdělání paramedika vyjde na 1 500 Kč na 

jeden semestr. Náklady na celé studium činí 10 500 Kč pro jednoho hasiče. Pokud je potřeba 

mít minimálně tři paramediky v kraji, celkové náklady na splnění navrhovaného systému je 

31 500 Kč. Samozřejmě, jak uţ bylo řečeno v předchozích kapitolách, v dnešní době 

paramedici jiţ existují, coţ znamená, ţe náklady tak vysoké nebudou. Pokud by bylo nutné, 

aby hasič školu studoval, dálkové studium vyţaduje přítomnost studenta jednou týdně, to by 

obnášelo uvolnění ze sluţby jednou za tři týdny. Ani tento problém není neřešitelný, velitel 

zajistí, aby stav na směně nebyl minimální, a tím pádem hasič můţe být na 12 hodin uvolněn.  

http://www.resuscitace.cz/wp-content/uploads/2010/09/Full_ERC_2010_Guidelines.pdf
http://www.resuscitace.cz/wp-content/uploads/2010/09/Full_ERC_2010_Guidelines.pdf
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Výhodou pro zaměstnavatele je podepsaná smlouva, kdy hasič prohlašuje, ţe neodejde 

ze sluţebního poměru po dobu tří let, v případě porušení smlouvy hasič musí uhradit finanční 

náhradu.  

Jiným řešením je na pozici hasič – technik paramedik přijímat pouze zájemce, kteří 

mají Vyšší odbornou školu zdravotnickou jiţ vystudovanou, popřípadě jsou absolventy 

střední zdravotnické nebo mají bakalářský titul z lékařské fakulty obor zdravotnický 

záchranář. Tím pádem by na jeho studium nebyly potřeba ţádné finance. 

7.4.2 Školení a obnovování VOŠ zdravotnické 

Obnovování by se provádělo podobně jako u studia. Stav na směně by nebyl 

minimální, a tím pádem by hasič mohl být uvolněn. Pokud by i tak zaměstnavateli dělalo 

problémy uvolňovat hasiče, na obnovení jsou 4 roky a seminářů je spoustu, proto by si hasič 

mohl zvolit seminář mimo sluţbu v rámci přesčasových hodin, kterých má v souladu se 

zákonem č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 150 na rok. 

[7] Stáţe na ZZS jsou prováděny i dnes a nahrazování hasičů není problémem.  

7.4.3 Zdravotnický materiál 

Finančně nebude téměř vůbec nákladné poskytnout paramedikům materiál, který 

potřebují. Stanice jsou tímto materiálem jiţ vybaveny, většinou je zdravotnický batoh uloţen 

na technickém voze.  
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8 Závěr 

 

V bakalářské práci jsem řešila problém, který trápí hasiče téměř po celé České 

republice. Hasiči chápou svoji práci jako určité „poslání“, a proto chtějí lidem pomáhat stále 

více. Hasiči chtějí nejen pomáhat lidem po technické stránce (hašení poţáru nebo 

vyprošťování raněných u dopravních nehod) také chtějí pomáhat zachraňovat ţivoty 

poskytováním odbornější první pomoci. Jedním způsobem jak svoji práci vylepšit je zavedení 

funkce hasič – technik paramedik. 

Hasiči z Jihomoravského kraje z centrální stanice v Brně projevili zájem 

o vypracování tohoto tématu, neboť chtěli vytvořit komplexní návod pro zavedení 

paramediků. Kdyţ ţádali o implementování funkce do systému HZS ČR, setkali se 

s problémy, které jsem se snaţila v práci vyřešit jako finanční náročnost nebo důvody proč by 

měli být paramedici zavedeni. Bylo samozřejmě nutné provést průzkum situace po celém 

území České republiky. Ten jsem provedla formou dotazníku. Získané informace byly 

překvapivé, neboť bylo zjištěno, ţe paramedici nebo hasiči ŘDNR na většině stanic jiţ 

fungují, ovšem neoficiálně. Dále jsem zjistila, ţe hasiči tuto funkci zastupují se zájmem 

a odhodláním a 79% centrálních stanic chce zavést jednotný systém paramediků pro HZS ČR. 

Na základě zjištěných informací předpokládám, ţe implementování funkce mezi příslušníky 

HZS ČR je reálné, finančně nenáročné a jednoduché.  

Bakalářská práce nastínila opodstatnění vzniku funkce hasič – technik paramedik. 

Uvedla systém, jakým by měli paramedici fungovat a náplň práce hasiče zastupujícího tuto 

funkci. Proto by mohla slouţit jako návod pro oficiální zavedení funkce hasič – technik 

paramedik.  
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10 Seznam příloh 

 

[1] Dotazník
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PŘÍLOHA A  

Postavení diplomovaného zdravotnického záchranáře, Martina Čikovová 

Dotazník: 

Dobrý den, jsem studentkou Vysoké školy Báňské Technické univerzity Ostrava, fakulty 

bezpečnostní inţenýrství, oboru technika poţární ochrany. Zpracovávám bakalářskou práci na 

téma Postavení diplomovaného zdravotnického záchranáře u HZS. Momentálně provádím 

průzkum o situaci po celé České republice.  

Tímto Vás prosím, zda byste mi odpověděl na níţe poloţené otázky. 

Poznámka: Paramedik je hasič, který je diplomovaný zdravotnický záchranář. Má 

vystudovanou vyšší odbornou zdravotnickou školu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Existují na Vaší stanici, popřípadě kraji, paramedici nebo hasiči s jiným 

zdravotnickým vzděláním?  

 ANO  

2) Kolik takových hasičů máte? 

3) Jaké mají vzdělání? 

4) Vykonávají praxe u ZZS? Jak často na praxe chodí? 

5) Jsou tito hasiči nějakým způsobem zvýhodnění (například finančně)? 

6) Jaké mají další povinnosti oproti ostatním hasičům (například starost o zdravotnické 

vybavení)?  

7) Chtěli byste nebo potřebujete zavést jednotný systém pro paramediky? 

8) Bylo by reálné (finančně) takový systém u Vás zavést? 

 NE 

9) Chtěli byste nebo potřebujete zavést jednotný systém pro paramediky? 

10)  Bylo by reálné (finančně) takový systém u Vás zavést? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Děkuji za Váš čas a za Vaše odpovědi, S pozdravem, Martina Čikovová 


