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stresovým faktorům u příslušníků HZS. Bakalářská práce. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 2011. 

str. 76. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžových situací, které působí na 

příslušníky hasičské záchranné služby.  Seznamuje se základní definicí náročných životních 

situací, uvádí příčiny stresu v hasičské profesi. Dále poukazuje na tělesné a psychické projevy 

při prožívání stresu. Věnuje se taktéž dopadům poststresových situací. V první kapitole jsou 

vysvětleny základní pojmy k ulehčení pochopení. Jelikož je pro zvládání zátěžových situací 

nezbytná příprava, jsou zde rozepsány možnosti psychické i tělesné prevence pro členy 

hasičského záchranného sboru České republiky. Při zpracování bakalářské práce bylo 

provedeno dotazníkové šetření u hasičů, které se vztahuje k prevenci stresových faktorů. Tyto 

dotazníky posloužily pro odpověď na stanovenou hypotézu, která vycházela z cíle práce a to, 

zda jsou příslušníci HZS připravováni na zvládání stresových situací při výkonu povolání. 

V závěru práce jsou poté shrnuty dosažené cíle a provedené hodnocení psychologické služby 

HZS ČR.  

 

Klíčová slova 

HZS, stres, psychická zátěž, psychologická služba, posttraumatická péče 

 



 

Annotation 

HLADIKOVA, Jana Anastazie. Problems of Stressful Situations and Prevention of 

Stress Factors in a Case of Members of Fire and Rescue Service. Bachelor thesis. Ostrava: 

VSB- TU Ostrava, 2011, Page 76. 

 

This undergraduate thesis deals with the problems of the strain situations which affect 

the workers of the fire-brigade. It introduces the definition of demanding life situations and 

the reasons of fire-fighters’ stress. Furthermore, it points out the physical and psychical 

exposures during stress. It discusses also the consequences of post-stress situations. In the 

first chapter, there are explained the basic notions for better comprehension of the topic. 

Because the preparation is necessary to manage the strain situations, there are specified the 

possibilities of physical as well as psychical prevention for the members of the fire-brigade of 

the Czech republic. During working on the undergraduate thesis, there was made a 

questionnaire for the fire-fighters which is related to the prevention of the stress factors. The 

responses to this questionnaire served to the confirmation of the hypothesis, which was 

determined by the goal of this work; namely if the fire-fighters are being prepared for 

managing stress situations during the execution of their job. Finally, there are summarized the 

reached goals and the performed assessment by the psychological service of the fire-brigade 

of the Czech republic.  
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Úvod 

  Povolání hasiče představuje zátěž nejen po fyzické stránce, ale především vyžaduje 

psychickou odolnost. Již při výběrovém řízení se očekává, že bude jedinec odolný a 

připravený na nástrahy svého náročného povolání. I když se naskýtá mnoho možností, jak se 

se vzniklým stresem vypořádat, měl by být brán zřetel na prevenci a připravenost příslušníků, 

kteří musí o svou psychickou kondici pečovat. Každým dnem jsou na ně kladeny stále se 

zvyšující nároky chránit nejen životy obyvatel, ale také jejich majetek a životní prostředí. 

Tento každodenní tlak vyžaduje pravidelný výcvik, odborné znalosti a dovednosti. Má 

bakalářská práce se zabývá odvětvím zabývajícím se především psychickým tréninkem. 

Hasiči nastavují svůj vlastní život a měli by o sebe dbát, aby tíhu náročnosti jejich povolání 

dokázali překonat.  

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části 

se zabývám základními pojmy souvisejícími se stresem a náročnými situacemi, vybrala jsem 

některé události mající vliv na psychické prožívání, popisuji projevy prožívaného stresu a 

jeho následné dopady, které mohou nastat, pokud si zasažená osoba se svým problémem 

neumí nebo nechce poradit. V poslední, avšak pro mě nejdůležitější části, se zabývám možnou 

prevencí, kterou mohou sami hasiči provádět pro lepší zvládání stresu a možnostmi, které jsou 

nabízené z řad odborníků nejen v podobě přípravy, ale také v době, kdy už se zátěžová situace 

stala. Touto prací bych chtěla poukázat na důležitost preventivní přípravy a seznámení s 

možnými riziky.  

Praktická část je založena na dotazníkovém šetření, které bylo vytvořeno za 

spolupráce příslušníků HZS z několika krajů v rámci České republiky. Díky tomu se můžeme 

seznámit s názory samotných hasičů s danou problematikou a zjistit jejich názory na možné 

zlepšení péče a příprav na zvládání náročných situací majících vliv na jejich pracovní výkon.  
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Rešerše 
Při vypracování bakalářské práce jsem použila a vycházela ze studia zejména těchto 

zdrojů:  

 

BAŠTECKÁ, Bohumila. Terénní krizová práce. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 

ISBN 80-247-0708-X. 

Autorka v této knize seznamuje se systémem krizové pomoci. Kolektiv autorů čerpá z 

bohatých praktických zkušeností, osvětluje proces poskytování psychosociální pomoci 

obětem neštěstí, způsob vytváření posttraumatických týmů a jejich činnost. 

 

HARTLOVÁ, Helena, HARTL, Pavel. Psychologický slovník. Praha : Portál, s.r.o., 

2005. ISBN 80-7178-303-X. 

Slovník plný hesel je nezbytnou součástí pro rychlé vyhledávání termínů z oblasti 

psychologie a příbuzných sociálních věd. Slovník je doplněn přehledem světových i českých 

psychologů.  

 

PANČOCHOVÁ, Soňa. Jak zvládnout traumatizující situace. Informace pro hasiče, 

jak reagovat v situacích extrémně psychicky náročných, Zlín: HZS ČR, 2004 

Psycholožka HZS Zlínského kraje Mgr. Soňa Pančochová ve své příručce uvádí cenné 

informace pro prvotní zvládnutí akutních reakcí po traumatizující situaci a rady, jak 

postupovat, pokud se příznaky objeví až později.  

 

PRAŠKO, Ján, PRAŠKOVÁ, Jana. Proti stresu krok za krokem. Praha: Grada 

Publishing, spol. s. r. o.. 2001. ISBN 80-247-0068-9. 

Příručka představuje plán pro předcházení budoucím možným stresům. Uvádí 

konkrétní kroky a postupy pro porozumění jednotlivým stresorům. Publikace je obohacena o 

konkrétní příběhy související s teorií.   

 

PORTERFIELDOVÁ, Kay Marie. Jak se vyrovnat s následky traumatu. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny. 1998. ISBN 80-7106-262-6. 

Kniha popisuje následky traumatu a životního otřesu. Vysvětluje, proč vzniká 

posttraumatická stresová porucha s poukázáním na zvláštnosti této poruchy u dětí. Seznamuje 
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s možnostmi léčení posttraumatické poruchy včetně hledání odborné pomoci v krizových 

centrech.   

 

ŠVÁB, Svatoslav. Psychologie práce pro nováčky, hasiče - záchranáře, ale nejen pro 

ně. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN: 80-86634-84-1. 

Publikace je věnována psychologii práce hasičské profese. Popisuje osobnost 

záchranáře a jeho vztah k fyzikálně-sociálnímu prostředí, faktory, které ovlivňují spolehlivost 

práce záchranáře, a popis psychologické služby HZS ČR od její historie, až po současný stav.  

 

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. 

ISBN 80-7178-802-3. 

Kniha obsahuje rozsáhlý učební text skládající se z kapitol o základních pojmech 

psychopatologie, přes kapitoly o vztahu mezi tělesným onemocněním a psychikou člověka, až 

po přehled hlavních typů duševních onemocnění a poruch chování. 
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1 Náročné životní situace 
Každý člověk během svého života někdy prožívá negativní situace. Ať už se jedná o 

neuspokojení potřeb či stresující situace, reagujeme na ně různě a do jisté míry se jim i 

přizpůsobujeme. Nelze tedy souhrnně sepsat možné překážky, se kterými je možné se setkat, 

jelikož ta samá situace pro někoho může představovat nepřekonatelný problém, zatímco pro 

někoho dalšího nemusí znamenat žádnou zátěž.  

V případě, že je nemožné vyrovnat se se vzniklou zátěží, hovoříme již o možném 

dopadu na psychické a fyzické zdraví takto zasažených osob. Obecná míra odolnosti vůči 

zátěžovým situacím se nazývá frustrační tolerance. V podstatě se jedná o schopnost 

vyrovnávání se s náročnými životními událostmi [32]. 

Názorná ukázka, jak je možné zjistit míru frustrační tolerance, je uvedena Příloha č. 1. 

 

1.1 Typy náročných životních situací 

Náročné životní situace (dále jen NŽS) jsou popsány jako situace, které kladou na 

člověka zvýšené nároky a vyžadují od něj víc než jen naučený vzorec chování. NŽS je možné 

roztřídit na tři stavy představující zvýšené nároky jak po stránce tělesné, tak i psychické. 

Frustrace patří mezi NŽŠ. Jsou to všechny stavy vyvolané nějakou překážkou, která 

stojí v cestě dosažení cíle nebo uspokojení potřeby [12]. Takové situace vyvolávají u člověka 

zklamání. 

Deprivací je nazývána dlouhotrvající frustrace. Znamená strádání nedostatkem nějaké 

potřeby, např. dochází-li k sociální izolaci (ústavní výchova, umístění v nemocnici, odchod 

otce nebo matky z domova apod.). Následkem psychické deprivace může být přizpůsobení se 

dané situaci, určitá samostatnost, zvýšení intenzity nenasycených potřeb (snaha upoutat 

pozornost, vtíravost), agresivita, zvýšená lhavost, krádeže, zamlklost, apatie, obtížné 

navazování kontaktů [23]. 

V poslední řadě se jedná o stres. Tím se podrobně zabýváme v následující části 

bakalářské práce. Pojem stres je uváděn jako stav nadměrného zatížení či ohrožení jedince 

[12]. 
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1.2 Definice stresu 
Slovo stres je odvozeno z latinského slova „strigo, stringo, stringere, strinxi, 

strictum“, což v překladu znamená „utahovat, stahovat, zadrhovat“ [18]. 

O definici pojmu stres se pokusila řada autorů. Baštecká a Goldmann [4] na straně 240 

uvádějí, cituji: 

• „Stres se objevuje v situacích osobního schodku, kdy požadavek prostředí 

přesahuje jedincovy zdroje, nebo v situaci osobního nezdaru, kdy jedincovy zdroje 

nenacházejí v okolí dostatečnou odezvu“ (J. R. French, W. Rogers a S. Coby. 1974); 

• „Stres se projevuje specifickým syndromem, který se sestává ze všech 

nespecificky navozených změn uvnitř biologického systému“(H. Selye, 1978); 

• „Stres je situace, v níž se lidé setkávají s událostmi, které vnímají jako ohrožení 

svého tělesného nebo duševního blaha“ (R. L. Atkinsonová, 1993); 

• „Stres předpokládá požadavky prostředí, které jsou povahy fyzické nebo 

sociální“ (J. E. McCrath, 1970); 

• „Stres je výchylka informačního vstupu za jeho obvyklé hranice, která vyvolává 

nepříznivou rovnováhu mezi aktivací a kapacitou zpracovávané informace s ohledem na 

provozní rozmezí pozornosti“ (W. H. Teichner, 1968). 

Pro další možné definování je uvedeno pár dalších autorů a jejich osobité pojetí, cituji: 

• „Stres: nespecifická reakce organismu na jakýkoli druh zátěže, která slouží 

k přizpůsobení organismu těmto zátěžím“ dle Stolařová [28] na straně 12;  

• „Stres se vyskytuje tehdy, když se lidé setkají s událostmi, jež vnímají jako 

ohrožení své tělesné nebo duševní pohody. Tyto události se obvykle nazývají stresory a reakce 

lidí na stresory stresové reakce“ [2]. 

Pro shrnutí lze tedy říci, že se jedná o zátěžovou situaci, která působí na jedince 

porušením rovnováhy mezi vnitřním stavem a vnějším okolím. První výzkum zabývající se 

stresem provedl endokrinolog Hans Selye [44]. Jeho definici uvádí Hartl a Hartlová [7]. Selye 

definuje stres jako odpověď na poškození nebo ohrožení organismu, která se projevuje 

prostřednictvím adaptačního syndromu. S bližším vysvětlením pojmu adaptačního syndromu 

se setkáváme v kapitole 4.1.  

Praško [27] uvádí, že určitá úroveň stresu je nutná pro zvládnutí nezvyklých či 

překvapivých situací. Hovoříme o reakci na tzv. stresor, který je chápán jako vnější stresující 

událost. V našem případě záchranné práce se jedná např. o vyhlášení poplachu, hustý provoz 
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při výjezdu hasičského záchranného sboru (dálen jen HZS) apod. Odezvy na stresor se 

nazývají stresové reakce. Můžou se projevit např. v podobě bušení srdce, zrychlení dechu, 

třasu, stoupání hladiny kortizonu apod.  

Pro lepší pochopení celé situace si musíme stanovit různé úhly pohledu. Za stres 

můžeme souhrnně považovat: 

• obtížnou situaci 

• podmínku, okolnost, či nepříznivý faktor (viz pojem stresor) 

• odpověď organismu na stresující činitele  

• celkový vnitřní stav [18]. 

Člověk se při povolání hasiče setkává se stresujícími situacemi při každém výjezdu. 

Záleží na mnoha faktorech, jak velkou váhu mají tyto události a jejich dopad je zcela závislý 

na individualitě člověka. Záleží také na typu události - zda se jedná např. o požár bytu, 

záchranu dítěte z trosek auta či přestřihávání spadlých drátů na domku. Velkou roli taktéž 

hrají zkušenosti, kdy jinak jedná začátečník a jinak „ostřílený mazák“. Jak sami hasiči 

uvádějí, ovlivňuje je do jisté míry i denní doba a následný vliv na jejich vnímání celé situace. 

Tyto a další faktory mají vliv na míru působení a stupeň zátěže, s kterou se hasiči musí 

vypořádat.  

1.2.1 Dělení stresorů 
V předchozí kapitole jsme se seznámili s termínem stresor a jeho vlivem na prožívání 

stresové reakce. Pro lepší definici subjektů způsobujících stres uvedeme jedno z možných 

dělení stresorů.  

 

1. Obecné stresory 

Dělení stresorů může podléhat dvěma kritériím. Tato kritéria mají značný vliv na 

zvládání celé situace: 

 

a) charakter podnětu 

Charakter podnětu určuje druhy příčin působícího stresoru. Můžeme rozlišovat 

příčiny: 

• fyzikální; 

• biologické; 

• psychologické; 
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• spirituální (Obr. 1). 

b) charakter času 

U faktoru času dělíme stresory na: 

• neproběhlé; 

• právě probíhající; 

• proběhlé. 

Typologie podle Sotolářové [28] klasifikuje stresory pomocí událostí, které je 

vyvolaly:  

• tělesné stresory - hlad, žízeň, bolest; 

• fyzikální - hluk, zima/horko, světlo/tma; 

• emocionální - strach, úzkost, zlost; 

• bio chemické - alkohol, podpůrné látky, kofein; 

• kognitivní - představivost, fantazie, očekávání; 

• komplexní - časová tíseň, dopravní zácpa, ztráta zaměstnání. 

Hladký [11] uvádí běžné stresory v životě: 

• fyzikální faktory - extrémní teploty, hluk, vibrace; 

• psychické faktory - pracovní doba, mzdové podmínky, frustrace; 

• sociální faktory - vztahy s kolegy, nadřízenými, životní styl; 

• traumatické faktory - ztráta zaměstnání, úmrtí, sňatek, rozvod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Dělení stresorů  [42] 
 

2. Stresory působící na hasiče 

V následujících kapitolách bude popsáno, že příčiny vzniku stresu u hasičů nejsou 
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pouze ty, se kterými se setkávají všichni lidé, aniž by museli vykonávat rizikové povolání, ale 

že hasiči se setkávají se specifickými druhy stresorů. 

Na místo toho se u kategorie záchranných a bezpečnostních složek (dále jen KZBS) 

vyskytují zcela specifické druhy stresorů, které na jednotlivé příslušníky/ zaměstnance působí. 

Dle časopisu Policista vydávaného na působnosti Ministerstva vnitra České republiky (dále 

jen MV ČR), je možné tyto stresory rozdělit do tří základních situací:  

a) extrémní situace 

- zasahování na místě s vysokým nebezpečím jako jsou katastrofy velkého rozsahu; 

 

b) exponované (nenormální) situace 

- smrt kolegy, výskyt těžce zraněných či mrtvých dětí na místě události, mimořádné 

tragické nehody ; 

 

c) náročné (zátěžové) situace 

- situace odrážející individualitu, schopnost učení a rozhodování - subjektivně 

traumatizující události [39]. 

Na stanici je mimo výjezd snaha o vytvoření optimálních podmínek, zvláště z toho 

důvodu, že zde hasiči tráví většinu času. Již při prostudování Bojového řádu [45]  je zřejmé, 

jak velké  nebezpečí může nastat při zásahu. Abychom pouze nevymezovali ty, se kterými je 

nastupující hasič při výběrovém řízení srozuměn, poukážeme na takové stresory, které sice 

nemusí způsobovat citelné ohrožení na zdraví, ale při chronickém prožívání mohou mít 

vážnější důsledky, nežli jen označení „nepříjemné“  faktory.  

K náročným situacím patří okolní vlivy, ať se jedná o prostředí na stanici, nebo při 

zásahu. Je jím možný hluk, špatné osvětlení, prašné a vlhké prostředí, přetopený interiér. 

Přechod ze stanice do deště, zimy a náhlý teplotní šok nepřispívají nejen psychické 

rovnováze, ale má dopad i na nejlépe vytrénovaného profesionála.  

Samotný životní styl v uspěchaném tempu může vážně ovlivňovat zdraví. Patří sem 

nepravidelná strava při výkonu služby, nedostatek spánku, využívání podpůrných prostředků 

(sami hasiči v rozhovorech mluví o své „droze“ - bez kávy by si nedokázali představit den). 

Vztahy na pracovišti hrají jednoznačně velkou roli. Napjaté a nepřátelské prostředí 

nepomáhá zvládání už tak vyhrocených situací, do kterých se příslušníci dostávají. Vliv 

nadřízených (a to nejen na zasahující hasiče) může mít dopad na jejich výkon. Navíc, 
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snižování počtu zaměstnanců a jejich platů na elánu příliš nepřidá.  Další vliv mohou mít 

instalované kamery, které do jisté míry představují ztrátu soukromí, což také může na někoho 

působit negativně. 

Nároky pro koncentraci, zvláště v nočních hodinách zatěžují psychiku a odráží se 

v energetickém výdeji. Nikdo by nedokázal udržet stoprocentní pozornost během celé směny.  

Fakt, že povolání hasič je bráno jako prestižní, se můžeme dočíst v mnoha statistikách. 

GfK Trust Index 2009 uvádí, že 92 % respondentů z 20 zemí důvěřuje profesi hasič. Na 

druhém místě se umístili učitelé a na třetím lékaři. Z toho je zřejmé, že povolání hasič sebou 

nese jistá očekávání a tím je kladen jakýsi tlak na příslušníky HZS, aby svoji práci vykonávali 

svědomitě a jak nejlépe mohou. O slibu, který skládá každý příslušník HZS při vstupu do 

služebního poměru je v konspektech odborné přípravy napsáno, cituji: „Tento slib, který složil 

každý příslušník HZS ČR, nás nesmírně zavazuje k perfektní, precizní a náročné práci, ke 

které záchrana osob neodmyslitelně náleží.“  [54] 

Poslední zde zmiňovaný stresor (nikoliv poslední působící) je otázka osobních vztahů. 

Hasiči tráví spoustu času v práci se svými kolegy a jejich rodiny si musí zvyknout na to, že se 

mohou dostat na druhé místo. V případě nutnosti jsou povoláni i ti, kteří mají volno a chtějí si 

užívat čas se svojí rodinou. Tím je kladen tlak nejen na členy sboru, ale i na jejich blízké. 

 

1.2.2 Typy stresu 
Můžeme rozdělovat čtyři základní typy stresu podle doby a způsobu působení stresorů 

[21]:  

1) Akutní stres 

2) Chronický stres 

3) Posttraumatický stres 

4) Anticipační stres 

Akutní stres je způsoben náhlou událostí, která trvá pouze krátkou dobu. Může se 

jednat o vyhlášení poplachu, vyprošťování osob při dopravní nehodě apod.  

Chronický stres vzniká působením jednoho nebo více stresorů. Jeho průběh má delší 

charakter vzhledem ke kolísavému působení vnější stresující události. Jako příklady lze uvést 

nedostatečně pevné vazby v kolektivu, chybně zvolená taktika velitelem pro organizaci 

záchranných prací atd. 

Posttraumatickým stresem se v této práci zabýváme v celé kapitole 1.2.3, jsou v ní 
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popsány možné dopady stresu. V podstatě jde o zpožděnou reakci avšak s velmi závažnými 

důsledky na osobnost. Především se uvádějí příklady velkých živelných katastrof, citový 

zásah jako je smrt blízké osoby a vtíravé výčitky ze špatně vykonaného zásahu.  

V poslední řadě je uveden anticipační stres, který vzniká v souvislosti s budoucím 

dějem. Jedná se o určité očekávání, představu, předvídání. V takovém případě si 

uvědomujeme možné důsledky např. pohovor v práci, nástup na nové místo, nastávající 

změna kolektivu.  

1.2.3 Druhy stresu 
Jak již bylo uvedeno, Praško [27]  na straně 11 ve své definici nepoukazuje na stres 

jen negativním způsobem, ale píše, cituji: „…určitá úroveň stresu je potřebná v situacích, kdy 

máme reagovat na nezvyklou nebo překvapivou situaci a kdy potřebujeme mobilizovat síly.“ 

Z toho lze vyvodit, že jistá míra stresu je pro zdravou a účinnou mobilizaci organismu nutná a 

užitečná. Podle toho, jak na nás stres působí, můžeme hovořit o dvou druzích stresu 

s diametrálně odlišnou formou prožívání: 

Eustress 

Tato forma stresu splňuje výše popsanou definici z té kladné stránky. Je pro 

organismus užitečný a motivující k lepším výkonům. Je doprovázen pocity libosti a radosti 

z dosaženého cíle [43]. 

Distress 

Je vnímán jako neschopnost vyrovnat se se stanovenými nároky doprovázející úzkost, 

depresi a beznaděj.  Jeho záporné napětí může mít negativní dopady na organismus [7]. 

1.2.4 Faktory ovlivňující stres 
Dle různých teorií prožívání a intenzity ovlivňují stres různé faktory. V bakalářské 

práci Milady Mahrové [20] jsou uvedeny faktory: 

• dědičnost; 

• prostředí; 

• pohlaví. 

Vlivu faktoru pohlaví na prožívání stresu je věnován příspěvek od Karla Paulíka v 

článku 5. mezinárodní konference doktorandů odborů Psychologie a Sociální práce konané 

v Nitře roku 2010 na téma Zvládání zátěže v mezipohlavním kontextu- konceptuální rámec 
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[49]. Zabývá se srovnáním reakcí na stres v genderové 1 rovině. U mužů se uvádí, cituji: 

„…větší míra aktivity, racionality, bagatelizace, relativně vysoká odolnost vůči akutnímu 

stresu, nižší odolnost vůči stresu dlouhodobému, tendence problémy řešit nebo se jim vyhnout, 

nicnedělání.“ Pro ženy je charakteristickým znakem, cituji: „…emoční slabost, nižší stabilita 

,intuitivní uvažování, snaha o únik či náhradní uspokojení, vyšší odolnost vůči dlouhodobé 

zátěži, častěji než u mužů vyhledávání sociální opory, kulturních akcí, četba péče o domácí 

zvířata.“ Souhrnně lze tedy říci, že ženy bývají sice labilní a stres více prožívají, avšak daleko 

lépe se s ním dokáží vypořádat. Na příkladě je možné uvést, že role ženy v globálním pojetí je 

chápana příchodem domů, kdy se musí postarat o děti, domácnost, zatímco muž po příchodu 

ze zaměstnání se věnuje pouze vlastní osobě. Z toho můžeme dospět k závěru, že žena nemá 

čas se jakkoli stresujícím faktorem dál zabývat a pokud nějaký má, snaží se jej řešit, zatímco 

muž má čas se ve svých problémech utápět a odmítá o nich mluvit.  

 

1.2.5 Zátěžové situace 
Jak bylo uvedeno v kapitole 1.2 stres je závislý na několika hlediscích. Představuje ho 

stresor (viz kap. 1.2.1), odpověď organismu (viz kap. 4), celkový vnitřní stav (nemoc, 

psychická pohoda) a obtížná situace. 

Základními znaky zátěžových situací jsou [32]: 

• nepředvídatelnost vzniku zátěžové situace - nelze se předem připravit; 

• neovlivnitelnost situace - nemůžeme událost ovlivnit; 

• subjektivně nepřiměřené  nároky - zvyšování pracovního nasazení; 

• zásadní životní změna - smrt, ztráta zaměstnání, rozvod; 

• subjektivně neřešitelné vnitřní konflikty - rozpor mezi etickým kodexem 

zakazující krádež s faktem, že nejsou finanční prostředky na zisk jídla. 

Míra vlivu zátěže je závislá na individuálním hodnocení každého jedince. Přesto se 

dají zásadní události globalizovat a zjistit tak míru zátěže, která na člověka působí. Tímto 

výpočtem se zabývali T. Holmes a R. H. Rahe, kteří na základě výzkumu vytvořili tabulku 

životních událostí. V této tabulce je seznam událostí představující určitou míru psychické 

zátěže. Každá událost je ohodnocena počtem bodů dle jejich závažnosti, přičemž vliv jejich 

působení je daný časovým úsekem. Při sečtení je možné zjistit, jak je jedinec zatěžován 

                                                 
1
Gender- Původní význam tohoto slova v angličtině znamená pohlaví a mluvnický rod 



14 

vzhledem k určeným situacím a zda jeho hraniční zátěž a stres nepřesáhla jeho psychické 

rezervy únosnosti. 

Tabulka životních událostí je uvedena v Příloze č. 2. 

Naopak jsou situace, které nemají nijak traumatizující charakter, přesto mohou působit 

negativně na naše chování, myšlení a jednání. K takovým se řadí situace tzv. „běžného rázu“, 

jako jsou dopravní zácpy, časově napjatý plán apod.   

Stresové situace mohou vyplývat z prostředí, povahy profesní zátěže i z pracovních 

vztahů na pracovišti. U příslušníků HZS ČR je celá řada působících stresorů, přičemž záleží 

především na osobnosti jednotlivých členů a jejich míry zvládání zátěže a přizpůsobení se. 

Rozhodující hledisko hraje také připravenost na zvládání takových situací, technické 

vybavení a organizační složka zasahující jednotky. Bacharach a Bamberger [3] ve svých 

tezích dokazují, jak značný podíl na snížení rizika vzniku stresu hraje technické vybavení, 

fyzický trénink, psychologická příprava, aj.  

Co se týče vlivu technického vybavení na výkon hasiče, lze tento vztah definovat do 

tří skupin: 

První skupinu představuje technický prvek, který působí v přímé návaznosti na osobu 

hasiče. Mezi tyto části řadíme ochranný oblek, ochrannou přilbu apod. Tyto prvky tvoří 

životně nezbytné ochranné prostředky a nelze jejich funkčnost nijak zanedbat. 

Další skupina je tvořena technickými prvky přicházejícími do kontaktu při zásahu 

opakovaně, po krátký časový úsek. Patří sem ovládání přívodu vody, používání těžké techniky 

k vyproštění apod. Při nesplnění funkčních parametrů přichází na řadu alternativní prostředky, 

které sice prodlouží dobu zásahu, ale úplně jej neznemožní. 

Třetí skupinu tvoří prvky z obou předchozích skupin s tím, že nezbytnou roli hrají 

znalosti a dovednosti samotných hasičů. Můžeme sem zařadit vztah člověk - stroj, 

technologie. 

Otázky fyzického tréninku a psychologické přípravy jsou řešeny ve Vyhlášce 

č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v 

bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů [60], Vyhlášce č. 393/2006 Sb., 

o zdravotní způsobilosti, ve znění Vyhlášky č. 407/2008 Sb. a v Pokynu generálního ředitele 

HZS ČR č. 58/2008 [57]. Tyto požadavky musí splňovat hasič při přijímacím řízení. Ostatní 

náležitosti ve spojení se vstupem do služebního poměru jsou popsány v Bojovém a Cvičebním 

řádu jednotek požární ochrany (dále jen PO).  
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2 Přehled stresových faktorů 

Na hasiče působí každodenní stresové faktory, které se vyskytují i u dalších typů 

povolání či v běžném životě každého z nás. Počínaje výpravou do práce, kdy se různými 

drobnými stresory stávají ztracené klíče, dopravní situace apod. a konče odchodem z práce, 

kdy se jednotlivé, na první pohled nijak důležité maličkosti, podepisují na celkovém chování 

jedince. U rizikových povolaní, ke kterým se zajisté práce u HZS řadí, je brán zřetel na 

profesní stres, tedy specifický druh zátěže.  

Komárková in Slaměník a Výrost [17] rozdělují stresové faktory do dvou kategorií: 

 

1. Objektivní faktory zátěže 

K těmto činitelům se přiřazuje tzv. životní stres. Jsou to především problémy 

v běžném životě. Jak bylo již zmíněno, jde o každodenní „maličkosti“ ovlivňující emoční 

složku jedinců, ale i náročné životní situaci dotýkající se životních okolností.  

Co se týče objektivních faktorů spojených s pracovní činností, jedná se hlavně o 

pracovní podmínky, organizaci v práci a profesní perspektivu. 

 

2. Osobní faktory zátěže  

Osobnost je definována jako celek individuálně typický a ve svých rysech relativně 

stabilní [8]. Jelikož je každý z nás jiný, reaguje na stejné podněty odlišně. Ovlivňují to nejen 

prodělané zkušenosti, ale i biologické vlastnosti jako je věk, pohlaví, akutní stav aj. Další vliv 

mají sociální činitelé, mezi které řadíme vzdělaní, vliv okolního prostředí a zvyky.      

 

Vliv osobnosti 

Kebza a Šolcová [15] zmiňují autory Frankla a Madii, jejichž teorie tvrdí, že ke stresu 

je náchylnější ta osoba, která nenalézá ve svém životě smysl. Pociťuje pocity sebelítosti a 

s přehnanou precizností se zaměřuje na sebe a své kroky.  

Postoj člověka ke stresu, je velice odlišný. Projevuje se ve třech základních oblastech: 

- sociální; 

- somatické; 

- psychické. 

Jak bylo již uvedeno, stres se projevuje jak v tělesné, tak psychické složce. Jejich 

vzájemná spjatost má vliv na fyziologické funkce, které se mohou projevit v podobě nemoci. 
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Tím je možné do jisté míry prožívání zátěže zmírnit. Sociální oblast je dána v rovině 

prožívání, tedy vztahy na pracovišti, v partnerství a v rodině. Somatická složka závisí na 

genetických dispozicích, ale značný vliv mají i biologické zkušenosti, jako je životospráva a 

režim dne. Psychické dispozice jsou určeny osobností a jejími složkami- temperament, 

charakter, odolnost k zátěži, ale i zkušenosti [32]. 

V následující kapitole je uveden výčet stresových faktorů působících na profesní život 

hasiče.  
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3 Příčiny stresu v hasičské profesi 

Základní zdroje stresu lze dělit do dvou skupin: 

• vnější - vycházející z okolního prostředí, které na jedince působí (zaměstnání, 

rodinné zázemí, školské zařízení); 

• vnitřní - záleží na typu osobnosti (charakterové zvláštnosti, temperament, intelekt). 

 V následující kapitole se budeme zabývat vnějšími příčinami, se kterými se hasič setkává 

při plnění svého zaměstnání.  

Co se týče druhů faktorů a možností působení zátěžových situací, ani sami hasiči si 

nepřipouští, že by je některé z nich mohly jakkoli ovlivnit. Někteří prožívají stres vědomě, 

jiní o něm neví či se chtějí ve své mysli přesvědčit, že jich se to netýká. Jak již bylo sepsáno 

v předešlých kapitolách, ne všechen stres je negativní a do jisté míry může působit jako hybná 

síla pro efektivnější výkon. Avšak v době, kdy nejsme zcela schopni se s veškerým 

nahromaděným stresovým hormonem při zátěžových situacích vyrovnat, to vede k dlouho 

trvajícímu zklamání, nervozitě a takto ovlivněná osoba se vyhýbá běžným měřítkům chování. 

Nejen že tyto faktory mají vliv na psychickou stránku, ale zasahují i imunitní systém, 

fungování vnitřních orgánů a celkový fyzický stav. Na druhou stranu, když se vede rozhovor 

s hasiči, většina z nich jednoznačně tvrdí, že se jich osobně stres netýká a že jsou vůči němu 

odolní. Je pravdou, že při rizikových povolaní, k čemuž práce u HZS jistě patří, jsou 

jednotliví členové cvičeni pro většinu základních situací, do kterých se dostávají. Přesto je 

důležité mít na paměti, že právě samotní hasiči jsou vystavováni mnoha rizikovým a zároveň 

psychicky zatěžujícím faktorům. Dle Stanislava Švába pod záštitou Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB- TU Ostrava [29] je zmínka, že akutním stresem 

může být zasaženo až 85% nasazených záchranářů. Pozornost by tedy měla být věnována 

pohovorům mezi kolegy nebo s velitelem. Šváb [29] uvádí, že kladným dopadem seminářů o 

stresu a jeho zdolávání se zabývali hamburští hasiči, kteří si vzali na pomoc psycholožku, 

jejíž vliv na sbor byl velmi pozitivně ohodnocen.  
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3.1 Neznalost situace při výjezdu 

Výjezd jednotky k zásahu je podnícen ohlášením na Krajské operační a informační 

středisko (dále jen KOPIS). Ať se jedná o oznámení běžné populace, nebo o informaci 

předanou od ostatních složek Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), operátor na 

lince se snaží dozvědět co nejvíce informací o druhu a vlastnostech situace. Operátor je ve své 

profesi poučen o nutných otázkách, které má pokládat volajícím - od těch nejzákladnějších 

jako je místo mimořádné události, vlastnosti události (požár, dopravní nehoda), až po ty 

podrobné, které by mohly zasahujícím hasičům pomoci se jakkoli na vzniklou situaci 

připravit. Operátor na KOPISu také zjišťuje, z jaké strany je nejlepší k objektům přistupovat, 

zvláště pokud se jedná o síť jednosměrných silnic. To vše zadává na jednotlivé stanice, které 

odpovídají polohou nebo vybavením vzniklé mimořádné události (dále jen MU).  

Při rozhovoru na otázku: „Co je pro Tebe nejvíc stresující během zásahu?“, odpověděl 

tázaný hasič, cituji: „Mě konkrétně stresují nepřehledné situace - hlavně v noci. Vědomí, že na 

Tobě záleží něčí život a ty musíš makat na 100%. V těchto chvílích se snažím opravdu 

zachovat chladnou hlavu a promyslet, jak to provedu/ provedem.“ 

Přes veškeré odborné znalosti členů operačního střediska, zasahující hasiči zjistí 

přesný typ situace až na místě. Šváb [29] zmiňuje účinky akutního stresu projevujícího se 

v pocitech ohrožení vlastního života.  Při prováděném výzkumu v USA byly zjištěny 

nejčastější faktory stresující zasahující hasiče:  

• neznalost situace při výjezdu k zásahu; 

• práce s nebezpečnými látkami; 

• vyprošťování těžce zraněných nebo mrtvých osob; 

• vyprošťování zraněného nebo mrtvého dítěte; 

• zásahy s větším počtem mrtvých nebo zraněných osob. 

3.2 Časová tíseň 

Při vzniku MU2 je kladen velký tlak na časovou prodlevu během zásahu. Očekává se 

rychlý dojezd jednotek na místo vzniklé situace a jejich včasný, profesionální zásah. Hasiči 

v těchto chvílích nemají žádný čas na rozmyšlení. Je proto nutné co nejrychlejší dopravení ze 

stanic na místo. Díky profesionálnímu výcviku jsou jednotky plně připraveni k výjezdu, kdy 
                                                 
2Mimořádná událost je ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci definována jako škodlivé působení sil a 
jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo 
životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací 
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hlavním faktorem, kterého si můžeme všimnout na stanicích, je již připravený oděv a obuv u 

hasičských automobilů. V případě vyhlášení poplachu zkracuje takto předpřipravená část 

výstroje čas pro převlečení ze staniční uniformy.  

Při dojezdu jednotek se očekává rychlé a konečné rozhodnutí. Dopady rozhodnutí 

většinou není možné nijak změnit a možnost vzniku negativních následků přináší obavy ze 

špatného úsudku. Pokud by však prodleva v rozhodování trvala příliš dlouho, snižuje se šance 

pro záchranné práce3.  Rozhodovací proces je ovlivněn i faktem situace, kdy jednotka 

zasahující na místě má řádově pár minut na stanovení co nejefektivnějšího zdolávání 

vzniklých událostí, zatímco výše postavené orgány zjišťující adekvátnost zásahu, mají na 

prošetření realitně spoustu času. Výše nadřízenými orgány není myšleno HZS kraje, ale 

generální ředitelství hasičského záchranného sboru (dále jen GŘ HZS), které je součástí 

Ministerstva vnitra a plní úkoly na úseku požární ochrany uvedené v Zákoně č. 133/1985 Sb. 

o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů [61]. V dané situaci je to Oddělení kontroly 

zabezpečující realizaci kontrolního systému ředitelství. Organizuje a koordinuje kontrolu 

plnění úkolů HZS krajů, kontroluje plnění povinností stanovených právními předpisy, 

interními akty řízení a organizačními normami, nebo úkolů uložených na jejich základě 

pracovníkům. Hasiči jsou tak kontrolování dle zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů zejména v oblasti ochrany obyvatelstva a 

civilní ochrany, IZS a krizového řízení [62]. Hasiči jsou proškolováni a musí být na všechny 

okolnosti při výjezdu připraveni, musí být poučeni jak po praktické stránce, tak po stránce 

teoretické.   

3.3 Mlčení 
Švandová [30] popisuje, že jedním ze zjištěných stresujících jevů je i neochota či 

nemožnost sdílení myšlenek a pocitů. Většinou se v rámci kolektivu neprobírají vnitřní pocity 

a pocity slabosti. Přitom tato ventilace je nutná pro zvládání nahromaděných emocí. Tím 

může akutní stres odeznít a ohrožená osoba se vyhne možnosti vzniku chronického formy 

stresu.  

Sice existuje mnoho forem pro zdolávání vzniklých nepříjemných pocitů po působení 

zátěžové situace, ke kterým patří odreagování ve formě sportu, posezení v sauně aj. Přesto se 

                                                 
3Záchranná práce je definována ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. jako činnosti k odvrácení nebo omezení 
bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, 
majetku nebo životního prostředí, které vedou k přerušení jejich příčin 
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můžou pocity úzkosti, strachu hromadit do té doby, než si dotyčný s někým pohovoří o 

nepříjemných zážitcích, které mohou i na zvyklého a vycvičeného jedince mít nemalý vliv.  

Šváb [29] zmiňuje i možnost výskytu tzv. posttraumatického stresového syndromu, 

který je na příklad v USA dokonce v seznamu nemocí z povolání. Tento traumatický stresový 

syndrom je založen na výskytu významné stresové reakce, která se neřeší, osoba takto 

zasažená se uzavírá do sebe a s přibývajícím časem (déle než čtyři týdny) se zvyšuje riziko 

traumatu.  

3.4 Směnný provoz 

Služba u jednotek HZS je organizována dle denního řádu v podobě 10 až 11 směn v 

měsíci. Každá směna trvá 24 hodin. Hasiči jsou zařazeni v daných počtech do tří směn (A, B, 

C), kdy každá směna je spolu v práci 24 hodin každý třetí den4. Během školení a kurzů se 

směny mění v denní pracovní režim.  

Při směně je povinen každý hasič dodržovat pohotovost v případě vyhlášení poplachu. 

Na internetových stránkách společnosti Brain-soultherapy [36] je popsána důležitost 

pravidelného spánku. Většina lidí potřebuje kolem šesti hodin spánku denně, z čehož je 

nejdůležitější fáze hlubokého spánku. Nejdelší bdělost, která ještě neovlivní duševní výkon, je 

cca šestatřicet hodin. Po uplynutí tohoto času výkonnost klesá. Ve směnném provozu nejhorší 

situace nastává v době pracovní pohotovosti od 24.00 do 06.00, kdy v případě výjezdu 

nastává vytržení ze spánku. V případě často přerušovaného nebo nedokonalého spánku může 

přijít na řadu chronická únava, výskyt psychických poruch, zvýšená nemocnost. Dochází 

k urychlení průběhu některých onemocnění, například cukrovky, vysokého krevního tlaku, 

obezity nebo poruch paměti. Kvalitní spánek se nedá nahradit dvěma dny volna a je pro 

celkovou aktivitu a zdravý život nezbytný. Zátěž je zde pociťována nejen v neustálém 

psychickém i fyzickém tlaku, ale i v dopadech na osobní život, kdy se nejbližší okolí musí 

přizpůsobovat pracovním nárokům.  

Denní řád u HZS Plzeňského kraje je uveden v Příloze č. 3. 

3.5 Osobní prestiž 
Pro členy HZS jsou stanoveny služební hodnosti, které jsou podmíněny nejen výší 

vzdělání, ale v některých případech i dobou strávenou ve služebním poměru. Při pohledu na 

                                                 
4Hasiči ze směny A nastoupí do práce v pondělí ráno v 7:00 a odchází v úterý po střídání s další směnou v 7:00. 
Zbytek úterý a středu mají volno, do práce nastoupí znovu ve čtvrtek 
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zařazení do tarifní třídy dle Zákona 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů [63] vidíme požadavky na minimální stupeň vzdělání (Tab. 1). Již při 

výběrovém řízení pro profesi u HZS jsou kritéria, kterým nevyhoví každý, s čímž souvisí 

prestiž povolání v očích nejen veřejnosti.  

 

Tab. 1 Služební hodnosti u bezpečnostních sborů dle zákona 361/2003 Sb. 

Služební 
hodnost 

Minimální stupeň vzdělání Doba trvání 
služebního 

poměru 

Tarifní 
třída 

Hodnostní 
označení 

referent střední nebo střední s výučním 
listem               

- 1. rotný 

vrchní 
referent 

střední s maturitní zkouškou   - 2. strážmistr 

asistent střední s maturitní zkouškou   - 3. nadstrážmistr 

vrchní 
asistent 

střední s maturitní zkouškou 2 roky 4. podpraporčík 

inspekto
r 

střední s maturitní zkouškou 3 roky 5. praporčík 
nebo 

nadpraporčík 
vrchní 
inspekto
r 

střední s maturitní zkouškou/ vyšší 
odborné 

5 let 6. nadpraporčík 
nebo 

podporučík 
komisař vyšší odborné nebo vysokoškolské 

v bakalářském studijním programu  
6 let 7. poručík nebo 

nadporučík 
vrchní 
komisař 

vysokoškolské v bakalářském 
studijním programu 

7 let 8. kapitán nebo 
major 

rada vysokoškolské v magisterském 
studijním programu 

9 let 9. podplukovník 
nebo 

plukovník 
vrchní 
rada 

vysokoškolské v magisterském 
studijním programu 

10 let 10. plukovník 

vrchní 
státní 
rada 

vysokoškolské v magisterském 
studijním programu 

12 let 11. plukovník 

 

S touhou po osobní prestiži souvisí i obavy z možných postihů a trestů z důvodu 

nedosažení uspokojivých výsledků či porušujících služební povinnost. V těchto případech se 

nejedná o přestupek ani o jiný správní delikt. Přesto hrozí kázeňské tresty, jejichž možnost 

uložení může být do jisté míry působit stresujícím dojmem. Mezi kázeňské tresty se dle 

Zákona 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů [63] řadí 

písemné napomenutí, snížení základního tarifu až o 25 % na dobu nejvýše 3 měsíců, odnětí 
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služební medaile, odnětí služební hodnosti, pokuta, propadnutí věci až po zákaz činnosti. 

Během výkonu povolání, i když se jedná do jisté míry o zautomatizovanou činnost, visí tato 

neviditelná hrozba postihů a je pouze na každém jedinci, jak velkou váhu postihům za 

případné pochybení věnují. 

Mezi známé příčiny stresu není možné uvést všechny faktory. Nesmíme opomenout, 

kromě výše jmenovaných i vliv nedostatečného počtu hasičů, meteorologické podmínky 

zásahu, podmínky při zásahu, jako jsou stísněné prostory, snížená viditelnost, chemické a 

fyzikální vlastnosti přítomných látek. Pro většinu těchto situací je člen HZS proškolen, 

zúčastňuje se pravidelných cvičení. Je připraven jak po teoretické stránce, tak i praktické, kdy 

je učen k nezbytným dovednostem. Jeho práce obsahuje množství naučených chování, kdy 

hasič jedná dle zažitých rituálů a nad jednotlivými úkony nemusí pracně přemýšlet.  

3.6 Obtížné situace 
Dříve bylo povolání hasiče spjato se zásahem u hořících objektů. Nyní se jejich 

povolání zabývá více záchranou osob a zvířat, chráněním majetku, odklízením následků MU a 

prevencí před vznikem MU. Proto již nestačí umět pouze pár technických postupů, ale mnoho 

dalších dovedností, odborných znalostí a zažitých reakcí pro zvládání nebezpečných situací. 

Přesto, že zásah je soubor naučených a zažitých postupů, jejich vliv na vnímání a prožívání 

může mít nedozírné následky. Pro ilustraci je zde uvedeno několik běžných situací, které mají 

menší či větší vliv na psychiku hasičů- záchranářů.  

3.6.1 Zasahování s přítomností dětí 
Ať se již jedná o zařízení určené pro děti, nebo o zásah na místě, kde jsou hlavními 

aktéry děti, podle rozhovorů se samotnými hasiči se jich takové situace nejvíce dotýkají. 

Nezáleží na tom, zda sami děti mají, každý z nich si plně uvědomuje, že to může být jejich 

dítě, které třeba časem budou mít, jejich malý sourozenec, nebo už budoucí generace vnuků a 

vnuček, které jednou od svých odrostlejších dětí budou mít.  

Co se týče zásahu ve školách a zařízeních určených pro děti a mládež, jako jsou 

ústavy apod., musí se brát zřetel hlavně na spolupráci přítomných učitelů, hlavně v případě 

menších dětí. Sama z pohledu učitelky v mateřské škole vím, jak je komplikované děti 

seřadit, zvlášť pokud se jedná o problémovou situaci i sebemenšího rázu. Pouze tento fakt, že 

se může nějaké dítě při evakuaci zaběhnout, schovat, je stresující. 

Pokud dojde k výjezdu na místo, kde je nutné vyprošťování dětí, je to daleko větší 
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nápor na psychický stav zasahujícího hasiče. Při rozhovoru s hasičem (nyní již v důchodu), 

byl popsán výjezd na místo dopravní nehody a katastrofický následek této situace na jednoho 

z jeho kolegů. V havarovaném automobilu bylo zaklíněno živé dítě a vzhledem k požáru 

kolem nebylo možné se k dítěti přiblížit. Nápor na zasahujícího hasiče, který viděl před očima 

smrt malého dítěte, které se v tomto automobilu udusilo, byl tak velký, že se nedokázal se 

situací vyrovnat a spáchal sebevraždu.  

Nedávná událost havárie belgického autobusu ve Švýcarsku, který měl za následek 

dvacet osm mrtvých, přičemž  dvaadvacet z nich byly děti je mediálně popisována šéfem 

záchranářů švýcarského kantonu Calais, cituji: „Emoce byly znát na tvářích většiny z nás a 

nemohli jsme zadržet slzy“ [51]. Podle něj byla dramatičnost zásahu vystupňována především 

proto, že na místě bylo hodně dětí, cituji: „Všichni zúčastnění byli šokováni tím, co zažili“ 

[53]. 

3.6.2 Hromadné katastrofy 
Člověk je osobnost individuální a každý se chová jiným způsobem. Nikdo předem 

není schopen říci, jak by reagoval v určitých situacích. Při nehodách je velké riziko emočního 

šoku, který prožívají zasažené oběti. Mohou být v celkovém útlumu, nereagují na výzvy od 

zasahujících hasičů, nebo naopak se mohou vzpírat, podléhat úzkosti, nebo jakkoliv 

nepřiměřeně reagovat.  

V případech hromadných katastrof, ať se již jedná o silniční, železniční nehody, nebo 

o únik jakýkoliv nebezpečných látek, hasiči samotní zažívají velké zdravotní riziko bez 

ohledu na nápor na jejich fyzickou stránku. Téma, kterým se zabývá tato podkapitola, jsou 

neštěstí s velkým počtem obětí. Hasič si na hrozivě vypadající nehody dokáže zvyknout. Sami 

tvrdí, že po určité době si zvyknou na to vidět extrémně vypadající oběti, ale nářek a strach 

zraněných je dokáže pronásledovat po velmi dlouhou dobu.  

Při největším železničním neštěstí na Moravě, které se stalo 24. prosince 1953, se 

vinou opilého strojvedoucího srazily dva vlaky a zemřelo 106 lidí a dalších 80 bylo zraněno 

[40]. V takových případech je pro hasiče daleko horší než vidět mrtvé oběti pocit, že nemohou 

pomoci zaklíněným osobám. Jejich nářek, pláč a prosby o pomoc již nepředstavuje zažitý 

stereotyp, na který jsou připravováni, ale velmi stresující situace, se kterými se ne všichni 

dokáží vyrovnat.  
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3.6.3 Zásah v bytových prostorech 
Hašení v bytových prostorech je trénováno v podmínkách hasičských stanic. Jedná se 

o pravidelnou odbornou přípravu, která je předepsaná na 1x za 3 měsíce. Tento polygon 

(výcvikový systém) simuluje (velmi zdánlivě) požár. Jde o nácvik koordinace hasebního 

zásahu, spolupráce mezi hasiči a pozoruje se jejich chování při různých okolnostech (zvýšená 

fyzická námaha, špatná viditelnost, nedostatek vzduchu, stres). U každého hasiče se sleduje 

vstupní a výstupní tlak vzduchu v dýchacím přístroji, z čehož se pak vypočítává průměrná 

spotřeba vzduchu. Jako první se absolvuje ,,rozcvičovna", kde se hasič zadýchá, až poté 

následuje samotný zásah. Podmínky simulace bytu se mění, aby hasiči neměli zažitý průstup 

bytem.  

Riziko během zásahu v bytech spočívá v omezenosti prostoru a složitosti přístupu vůči 

nahromaděnému nábytku. Při provedení zásahu platí, že v případech, které nesnesou odklad, 

příslušník HZS ČR je oprávněn byt otevřít a vstoupit do něj. Musí mimo jiné zajistit 

přítomnost nezúčastněné osoby, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení. Po zásahu musí být 

vyrozuměna Policie České republiky (dle § 5 odst. 2 Zákona č. 283/2000 Sb., o Hasičském 

záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů). 

Při otázce, co pociťují hasiči při zásahu v bytech mi bylo řečeno, cituji: „Stres je v 

podobě neznámého prostoru, velkého zakouření (hoří tam plasty a další), nulová viditelnost 

(lezeš po kolenou, rukou prozkoumáváš prostor). Ono to možná vypadá jednoduše, ale když 

jdeš někam, kde nevidíš ani na krok, neznáš to tam, můžeš se dokonce i na 5m
2
 ztratit, nevíš, 

kam spadneš.“  
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4 Projevy 

Při reakci na stres procházíme určitými fázemi nejen v oblasti fyziologické, ale také 

v oblasti emocionální, kognitivní a behaviorální. Dovednost rozpoznat stres patří k pilířům 

pro jeho úspěšné zvládání. V následující kapitole je tedy uveden výčet základních příznaků. 

 

4.1 Tělesné projevy 

Stresová reakce je poplachová reakce organismu. Z fyziologického hlediska [7] v 

našem těle probíhají vegetativní reakce. Tyto reakce my sami nemůžeme nijak ovlivnit.  

Běžně se při stresu zrychlí dech, zvýší se tepová frekvence, svalové napětí je ve fázi stažení, 

zvýší se vylučování serotoninu, nadledvinky začnou produkovat adrenalin, noradrenalin a 

kortizon. Z jater se uvolňuje krevní cukr k okamžitému získání energie, z tukových tkání se 

začne spalovat tuk, z hypofýzy se vyplavuje adrenokortikotropní hormon 

(ACTH). ACTH působí na nadledvinky, které způsobují celou řadu humorálních 

změn. 

Při působení stresových faktorů se naše tělo začíná chovat podle stanoveného vzorce 

průběhu stresové reakce.  

Tyto stresové reakce lze rozdělit na tři fáze: 

1. fáze stresové reakce - poplachová reakce 

2. fáze stresové reakce - adaptační syndrom 

3. fáze stresové reakce - vyčerpání  

 

1.  fáze stresové reakce - poplachová reakce 

Působení podnětů, které náš organismus vyhodnotí jako stresové, se díky vlivu 

adrenalinu a noradrernalinu z nadledvinek aktivuje oblast mozku zvaná sympatikus, což vede 

k uvolnění energie. Dochází k vyplavení cukru, tuků a škrobů ze zásob do krve [27]. Cévy v 

trávicím traktu se stáhnou, aby krev byla k dispozici tam, kde je jí potřeba.  Zvyšuje se počet 

stahů srdce a stoupá krevní tlak, zrychlí se frekvence dýchání, dochází ke zblednutí obličeje 

[24]. 

 

2.  fáze stresové reakce - adaptační syndrom 

Druhá fáze je dlouhodobější než předchozí a jedná se především o zklidnění 
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organismu. Adaptační reakce nastává tehdy, když odezní první fáze poplachu. Neznamená to 

ale, že by muselo dojít k ukončení problému, či jeho odkladu. Nepříznivá situace může 

pokračovat i nadále, avšak organismus se snaží tělo chránit a překonat jakékoliv rušivé děje. 

Výrazně je zesílena útlumová složka. Přednostně jsou zajišťovány funkce působící na celkový 

útlum a zklidnění. Parasympatikus se aktivuje, hypofýza vyloučí adrenokortikotropní hormon 

stimulující kůru nadledvin k vytvoření kortizolu a kortizonu. To vše vede k mobilizaci 

energie. Kortizol a kortizon informuje hypotalamus o průběhu reakce, zda již stresující 

faktory odezněly. Pokud je tento signál slabý, nedostatečný, nebo mozek vlivem 

dlouhodobého otupění nereaguje, nastupují další impulzy pro udržení stresové reakce [27].  

 

3.  fáze stresové reakce- vyčerpání  

Pokud podnět, který vyvolává stresovou reakci, stále přetrvává a organismus nemůže 

použít účinné obranné mechanismy, hrozí selhání regulační a adaptační schopnosti. Dochází k 

psychosomatickým projevům, jako je únava, deprese a trvalá úzkost. Organismus už nemá 

zdroje energie, je vyčerpán nebo vážně poškozen, tedy může dojít až k úplnému vyčerpání a 

smrti [24]. 

Projevy tělesných příznaků lze tedy shrnout do několika bodů. Vznikají nepříjemné 

pocity: 

• bolesti hlavy; 

• bušení srdce 

• zrychlení dechu; 

• potíže s dechem; 

• nespavost; 

• mravenčení; 

• zácpa/ průjem; 

• závratě; 

• únava; 

• pocit „sevření“ v žaludku apod. 

Členové HZS vzhledem k fyzické zátěži mohou více vnímat tělesné projevy, zvláště 

pokud stresová reakce trvá delší dobu. Na tyto obtíže musí být brán zřetel, jelikož v takových 

situacích se často objevují potíže s dýcháním, které vzhledem k používání dýchacích přístrojů, 

mohou mít daleko horší následky. Tělo se během stresové situace připravuje na boj či útěk, 
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ale s ohledem na druh zátěže, nemá možnost se fyzicky s tímto problémem vypořádat. Jedinec 

začne zrychleně dýchat a dochází k narušení acidobazické rovnováhy. Oproti tomu se tělo 

brání, jelikož nedochází k žádné fyzické zátěži a omezí dýchání. Díky tomu vzniká pocit 

nedostatku vzduchu a samotnou vůli se snažíme opět usilovně dýchat. Následkem porušení 

přirozené rovnováhy mozek sám na chvíli dýchání pozastaví, aby nevznikaly křeče.  

Při otázkách, jak členové HZS vnímají zásah, popsali největší problémy v dýchání a 

termickém šoku. Tento stav popisují, cituji: „Několikrát jsem zažil pocit, že se nemůžu 

pořádně nadechnout a zároveň si nemůžu sundat masku - bylo by to ještě horší. V takové 

situaci je vhodný se zastavit... urovnat si to v hlavě, uklidnit se a pokračovat. Často je 

vhodnější uvážený pomalejší zásah než zbrklý, který se může v půlce přerušit, protože už 

vlastně nemůžeš.“ Během rychlé akce, kdy každá sekunda rozhoduje o životech obětí, ale 

může mít taktéž za následek ohrožení života samotného hasiče nebo jeho kolegy, není příliš 

čas nad celou situací přemýšlet. Přesto nastává chvíle, jak sami dotazovaní hasiči uvedli, kdy 

mají pocit dušení. Nemůžou popadnout dech a nasazení dýchacího přístroje, i když se jedná o 

profesionály, kteří jsou na jeho použití zvyklí, tento fakt pouze umocňuje. Zvlášť pro 

nováčky, kteří se s riziky práce teprve seznamují, může tento stav vyvolat úzkost až panický 

strach. I když nechybí odhodlání, nezbytné dispozice jako je pevný charakter5, vhodné 

projevy temperamentu6, intelektový potenciál, vlohy7, schopnosti8, rozhodující vliv pro 

profesionální chování mají navyklé způsoby jednání. Šváb na straně 8 [29] uvádí, cituji: „V 

kritických situacích při řešení mimořádných událostí mají významný podíl navyklé způsoby 

jednání. Vždy si však musíme uvědomit, že všechny způsoby chování získal člověk sociálním 

učením od lidí ze svého nejbližšího sociálního okolí.“ Veškeré vrozené vlohy, dispozice apod. 

jsou silně ovlivňovány okolím a zažitým jednáním. Hasič se musí „přizpůsobit“ a své chování 

do značné části změnit, aby byl schopen vykonávat své povolání co nejlépe. Hledá vhodné 

postupy, zabývá se nejen vlastními potřebami, ale potřebami celého družstva, přijímají jeho 

hodnotový systém. Díky tomu většina hasičů jedná dle svých slov „jako robot“. Nesmíme 

tento termín chápat tak, že by nevěděli, co dělají, ale týká se to spíš navyklého chování, které 

mají zažité. Proto je pro mnohé z nich těžké odpovědět, jak se cítí během stresu, jelikož si 

mnohdy tyto stavy ani neuvědomují, přestože je prožívají.  

                                                 
5Charakter- soustava vlastností, které umožňují řídit jednání člověka podle společenských (především morálních) 
požadavků 
6Temperament- souhrn vlastností, které určují dynamiku a intenzitu prožívání a chování 
7Vlohy - vrozené anatomicko-fyziologické vlastnosti organizmu, které jsou podmínkou pro vznik schopností. 
8Schopnosti- předpoklady, které předurčují míru úspěšnosti konkrétní činnosti jedince 
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Další problém při zásazích je termická zátěž pro organismus, kdy na sobě hasiči musí 

mít ochranné obleky. Teploty v těchto ochranných oblecích nošených při požárech nebo při 

přítomnosti nebezpečných látek9 dosahují velmi vysokých hodnot. Člověk není uzpůsoben na 

takové výkyvy teplot. Stačí zmínit pouze fakt, jak nebezpečné mohou být vysoké horečky, 

jelikož bílkoviny v těle se vlivem teploty sráží, což může způsobit smrt. V odborné přípravě 

jednotek PO se hovoří o fyzické námaze při zásahu ve spojitosti s dehydratací, cituji: 

„Praktickými pokusy se zjistilo, že hasič ztrácí 1 litr tekutiny během 20 minut zásahu!“ [54]. 

S tím souvisí popsaný stav mých kolegů a to jsou stavy termického šoku, kdy dochází 

k přehřátí organismu. Nejen že se dostavují pocity únavy, ale nastává již zmíněný pocit, že 

nemůžou dýchat, začnou se projevovat ostatní reakce spjaté se stresorem a v případě 

nevyhledání lékařské pomoci, může nastat zástava srdce.  

4.2 Psychické projevy 

Psychické příznaky se projevují jak v myšlení a chování, ale i v emocích.  

Praško [27] poukazuje na ulpívavé myšlenky. Jedná se o obavné myšlenky, dělání si 

starostí a předpovídající otázky, co by kdyby. Všechny tyto obavy vedou k nárůstu 

nepříjemných pocitů a vnímání vlastních negativních myšlenek. Může se objevovat porucha 

koncentrace, nerozhodnost a snížená sebejistota. 

U emocí se setkáváme s popudy jednání, kdy ke zvládnutí situace potřebujeme prvotní 

pokyn, jak se zachovat. Jako zástupce emočního prožitku lze uvést pocit nepohody jako 

napětí, vztek, úzkost. Patří sem i pokleslá nálada v doprovodu s negativními myšlenkami, či 

depersonalizace, kdy se osoba odcizuje od okolního světa, jako by neexistoval. Mohou se 

objevit prudké změny nálad od pocitu radosti po smutek a pláč, nebo naopak se projevuje 

neschopnost sdílení pocitů s druhými, ztráta empatie. Člověk může být nadměrně unavený a 

mít problémy se soustředěním. 

Chování je jasnou známkou, jak se dotyčná osoba vypořádává s náročnými životními 

situacemi. Bohužel stres často působí skrytě a stává se tak neviditelným protivníkem. Při jeho 

vnějších projevech lze sledovat vyhýbání se každodenním povinnostem, kontaktům s lidmi, 

zrychlení pracovního tempa, konfliktní chování apod. Praško [27] tyto projevy dělí na několik 

částí.  

Mezi dělení projevů stresu v chování patří zabezpečování, vyhýbání, zrychlení 

                                                 
9Nebezpečné látky představují určité nebezpečí pro živý organismus nebo životní prostředí  
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činnosti, projevy agrese a nervozita. 

Při zjišťování psychických projevů během a po zásahu příslušníci HZS uvádí 

především zrychlení činnosti. Faktor času je během této profese stěžejní a není čas zdlouhavě 

o čemkoli přemýšlet. Při vyhlášení poplachu nastoupí nejen fyzické příznaky, ale povolaný 

hasič si začne rychle v hlavě přemítat, jaké jsou naučené postupy pro zásah, co se může stát, s 

kým vyráží na výjezd. Důvěra mezi kolegy představuje jednu z hlavních rolí. Nejen že nesmí 

chybět sebevědomí a přesvědčení, že vím, co dělám, ale jednotliví členové si musí navzájem 

důvěřovat. Pokud se nemohou na sebe navzájem spolehnout, odráží se to v jejich psychice a 

následném výkonu.  
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5 Dopady 

V předchozích kapitolách jsme se seznámili s významem stresu jako takového, jak na 

nás může působit po všech stránkách, a uvedli jsme si, jaké jsou nejčastější faktory pro vznik 

stresových situací.  

Obecně lze konstatovat, že je možné pozorovat mnoho projevů poststresových reakcí 

jako odezvu na stresovou situaci neobvykle hrozivého nebo katastrofického rázu, zde je 

uvedeno jen pár zástupců:  

• problémy v zaměstnání- podrážděnost, agrese, šikana; 

• strach ze selhání v budoucích situacích- sociální dopad; 

• rodinné konflikty- ženy nejčastěji uváděly jako hlavní důvod rozvodu 

nedostatek komunikace, lásky a sdílených zájmů. Byly naopak ochotny 

tolerovat nevěru a mnohdy i násilí, muži nejčastěji uváděli jako důvod rozvodu 

obviňování ze strany manželky a špatně snášeli nevěru [10]; 

• požívání návykových látek- drogy, alkohol- „Řada stresových situací se 

kompenzuje alkoholem, alkohol sám je však stresorem. Vytváří se bludný kruh, 

navozená tolerance k alkoholu a závislost prohlubuje dopad stresových vlivů 

se zdravotními, psychickými a sociálními následky.“ podle Bartůňkové [4] na 

straně 67; 

• sexuální problémy- promiskuita, ztráta erekce- „Pracovně stresovaní muži 

mají horší parametry spermiogramu než muži bez těchto stresů.“ podle 

Bartůňkové [4] na straně 69; 

• sebevražedné myšlenky- dle deníku aktuálně.cz [37] je popsán případ z 23. 

července 2008, kdy osmatřicetiletý profesionální hasič z Plzně se v noci na 

středu pokusil o sebevraždu. Střelil se pistolí do hlavy. Záchranáři ho v 

kritickém stavu převezli do nemocnice. Muž svému zranění podlehl. Důvody 

jeho činu zůstaly v šetření. 

U hasičů a pomáhajících profesí obecně může dojít k syndromu vyhoření či 

posttraumatickým poruchám. Jedná se o zpožděné či déle trvající následky na stresové situace 

nebo dlouhodobě působící stresové faktory. Vzhledem k veliké zátěži ve svém povolání by se 

samotní hasiči měli zajímat o dodržování správného zázemí, zdravý životní styl, umění 

relaxace, správné návyky apod. V opačném případě můžou nastat různé posttraumatické 
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poruchy, nebo se objevit symptomy vyhoření, které vedou k nemožnosti vykonávat svoje 

zaměstnání na plný výkon.  

5.1 Trauma 
Psychické trauma popisuje Lucká a Koberle in Vodáčková et al. [33] jako stav, který 

vzniká působením jednoho extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresové situace. 

Popsaný stav má dané charakteristiky: 

-má vnější příčinu; 

-pocit ohrožení života, tělesné a duševní integrity; 

-pocit bezmocnosti; 

-je extrémně děsivý. 

Jak se liší psychické trauma od stresu samotného, je jednoduché. Příliš stresující 

události, které jsou pro nás citově zraňující, zanechávají dlouhodobější následky. My sami 

nejsme schopni se s nimi vypořádat v krátké době, jako je tomu u profesí, které se každý den 

potýkají s různými stresujícími situacemi, které se dají vyřešit během velmi krátké doby. Sami 

hasiči ví, jak se takové trauma může stát celoživotním strašákem. Oproti prožitému akutnímu 

stresu, který většinou odezní krátce po odeznění podnětů, působí trauma větší a dlouhodobější 

zátěž. U hasičů může být způsoben násobením akutních stresových reakcí. V případě pocitu 

vlastního selhání se tyto reakce stupňují. Nejedná se jen o akutní prožitky, ale i o dobu 

strávenou mimo pracovní dobu, kdy nahromaděná energie bez dostatečného odpočinku může 

také zapříčinit trauma. Psychologické trauma je typ poškození, které nastává v důsledku 

traumatické události. 

5.1.1 Období po traumatu  
Z rozhovorů se členy HZS se dá vyvodit, že značné množství z nich zvládá přímé 

působení stresu dobře. O to horší bývají dopady. Z mnoha důvodů si svůj problém nechávají 

pro sebe (nedůvěra v psychology, myšlenky na to, že to musí každý zvládnout sám, atd.) a ten 

může mít později horší následky. Hasiči mluví o své práci tak, jako by se jich skoro netýkala. 

Veškerou činnost dělají více či méně bezmyšlenkovitě, jejich chování je naučené (samozřejmě 

až po delší době strávené u HZS), mnohdy si ani nestihnout uvědomit, co může nastat. I když 

jsou si vědomi závažnosti situace, jejich bleskurychlá pomoc vyžaduje extrémně rychlé 

reakce a není čas na možné pochyby a vnitřní strach. Jak popisuje Kay Mary Porterfieldová 

[26], ti, kteří působí nezvykle klidným a vyrovnaným dojmem, nabývají velmi těžko duševní i 
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tělesné rovnováhy. Jsou proto nejnáchylnější k rozvoji oddálené posttraumatické stresové 

poruchy. Tento stav může trvat týdny i měsíce. Většinou se jedná o oběti, kterým nebyla 

poskytnuta dostatečná péče, rada, pomocná ruka, ale jedná se i o ty, kteří kolem sebe měli 

dostatek přátel, porozumění, přesto se nedokázali s traumatem vypořádat.  

Hlavním důvodem, proč je tolik problematické se svěřit svým blízkým, či odborné 

pomoci, je důvěra. Jedním z hlavních důvodů, proč hasiči nechtějí vyhledávat odbornou 

pomoc psychologa je chybějící důvěra. S cizím člověkem přeci nelze řešit naše niterné pocity, 

navíc jak může radit někdo, kdo o práci, kterou vykonávají, neví téměř nic. Kay M. 

Porterfieldová [26] se zaměřuje na různé vnímání těchto událostí. To, co jeden může brát jako 

krizi, jiný to samé vnímá již jako trauma. Tohoto dvojího vnímání jsou si vědomi i členové 

HZS a jejich nechuť cokoliv řešit po náročném zásahu pouze roste- dle rozhovorů kolikrát 

panuje obava, že jejich problém je pouze slabost a ostatní stejnou situaci vnímají jako nijak 

zatěžující. 

5.1.2 Reakce na trauma 
V první řadě projevy způsobené stresem uvedené v předchozích kapitolách se 

postupně, vlivem zmíněných faktorů, stávají reakcemi, které platí pro posttraumatické 

poruchy. Bezprostřední prožívání traumat je možné rozdělit na dvě odezvy. Při první dochází 

ke zostření smyslů, bdělost, vyšší citlivost na veškeré podněty. To umožní zrychlení myšlení. 

Naopak druhou možností je tzv. tunelové vidění, kdy dochází k vnímání jen toho, co je před 

námi a ne kolem nás. Často dochází i ke ztrátě pocitu bolesti vlivem vylučování endorfinů. 

Reakce na traumatickou událost se může objevit i později. Jedná se o opožděné či 

protahované reakce. Do hodiny nebo do čtyř týdnů po dopadu události se může objevit akutní 

reakce na stres v podobě zmrtvení, zúžení pozornosti až po panickou úzkost. Důležitá 

v případě akutní reakce na stres je fakt, že jde pouze o přechodnou formu [6]. Na rozdíl od 

posttraumatické stresové poruchy (dále jen PTSP), která má chronický průběh.  Lze sledovat 

s měsíčním i ročním zpožděním po události, která ji vyvolala.  

Traumatický stres postihuje několik oblastí lidského života: biologickou, emoční, 

psychickou oblast, chování a mezilidské vztahy. V následující části jsou popsány reakce ve 

výše zmíněných oblastech [26]. 

Tělesné následky jsou spojené s problémy se spánkem, únavou a zvýšenou 

dráždivostí. Někteří mohou onemocnět vředovou chorobou, mít problémy s vysokým tlakem, 

či začít trpět bolestmi svalů [26]. 
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V emoční oblasti existuje řada projevů od otupělosti, přes strach, zlost až po úzkost. 

Úzkost může být doprovázena potížemi se soustředěním a nadměrnou ostražitostí [2] . Oběti 

mohou trpět i vinou z přežití z toho, že unikl nebezpečí, ale ostatní lidé ne. Může dojít 

k rozvinutí agrese, či naopak ponoření do svého nitra a propadnout bezmoci.  

Myšlenky se často zaměřují pouze na traumatizující událost a je nemožné soustředit se 

na něco jiného. Také může dojít ke zhoršení krátkodobé paměti.  

Jak je zde zmíněno, vlivem emocí se chování osob mění. Jedná se o sebepoškozování, 

propadnutí alkoholismu, objevují se poruchy příjmu potravy aj. U lidí, kteří překonávají 

trauma, nemusíme leckdy samotné změny v chování ani poznat.  

V poslední řadě autorka Porterfieldová [26] poukazuje na oblast mezilidských vztahů, 

kdy se zasažené osoby mohou začít chovat pasivně, vyhýbat se svému okolí, ztratit důvěru 

v lidi. Zvláštní případ vyrovnávání se s traumatem je tzv. znovuprožívání. U hasičů se 

můžeme setkat s takovými jedinci, kteří chtějí za každou cenu vyjet k velkým případům a 

pomáhat, aby se dokázal vyrovnat s vlastním selháním, kdy se jim nepodařilo zasáhnout tak, 

jak by si představoval. 

Při výkonu služby hasiče mohou traumatizující události ovlivnit momentální i budoucí 

profesionální výkon hasiče, který může, ale také nemusí být schopen kritickou situaci 

zvládnout sám. Přibližně 86 % účastníků (všech, nejen záchranářů) po traumatizující události 

má dalších 24 hodin tělesné, poznávací a emocionální reakce (lhostejnost, vtíravé, neodbytné 

myšlenky a představy, izolaci, poruchy spánku, smutek). U dalších 22 % účastníků mohou  

tyto příznaky přetrvávat v příštích 6 měsících. U 4 % zasažených je nebezpečí vzniku 

posttraumatické stresové poruchy, která je definovaná jako nemoc se zabýváme v kapitole 

5.1.4  [47].  

5.1.3 Pomoc po traumatu 
Pro snížení účinku traumatu a ke snížení dopadajících dopadů slouží okamžitý 

rozhovor. V tomto případě se hasič nemusí obracet přímo na psychologa, který nemusí být 

přítomen ihned na místě, ale k této pomoci si může vybrat mezi vyškoleným hasičem, 

odborníkem na duševní zdraví či dokonce duchovním. Volba v tomto ohledu závisí pouze na 

něm. (akutní, posttraumatické...) Co se týče pomoci z nejbližšího okolí, nadřízený hasič by 

měl poskytnout určitý druh ochrany. Jeho vstřícný přístup bez zbytečných otázek co nejdříve 

po události, může ulehčit prožívanou situaci nejen samotnému hasiči, ale zaručí i otevřenou 

atmosféru v rámci celé jednotky.  
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Zasažený hasič by si měl nejdříve uvědomit svoji vlastní situaci, nevšímat si pouze 

negativních reakcí, ke kterým patří odmítání okolí, ale i možnosti, jak svůj problém řešit s 

někým, komu důvěřuje. I když se očekává, že hasič musí být na leccos zvyklý, přes veškerý 

výcvik a zkušenosti, je třeba mít neustále na paměti, že se přehlížená událost může vracet a 

způsobit daleko závažnější problémy, než kdyby zasažená osoba vyhledala ihned po situaci 

sebemenší pomoc znamenající pochopení.  

Jako pomoc může sloužit i nezávazné poklábosení mezi kolegy, avšak stále s 

vědomím, že každý jedinec reaguje na stejnou situaci jinak a nelze tak bagatelizovat něco, co 

zrovna nám nepřijde nijak zasahující. Pro jiné osoby ten samý problém může představovat 

nepřekonatelnou překážku, která může dlouhodobě působit na jejich psychický stav. 

Při pocitu odosobnění, bezmoci, paniky, výrazné úzkost bychom měli pomoci sami 

sobě. Pančochová [25] uvádí několik kroků, podle kterých postupovat:  

• zastav negativní a oslabující myšlenky, řekni si: „Stop! Klid! Zvládnu to! Budu 

v pořádku!“; 

• ukotvi se: postav se pevně na celá chodidla, pevně uchop nástroje, se kterými 

pracuješ, případně se opři, nebo posaď; 

• soustřeď se na své dýchání, opakuj si: „nádech, výdech, nádech…“; 

• opakovaně zatni a povol svaly končetin; 

• napij se vody, opláchni si obličej; 

• zaměř se na činnost, kterou provádíš, v duchu ji popisuj; 

• nestyď se požádat o pomoc, o vystřídání; 

• nenechej se zaskočit vlastními nečekanými emocemi, nebo tělesnými projevy 

(strach, pláč, nevolnost, třes apod.), jsou lidské a i záchranář je především člověk. 

 

Dále se Pančochová [25] zabývá několika body, které by měl mít hasič na paměti 

bezprostředně po události:  

• neizoluj se, mluv se svými kolegy, vzájemně si předávejte informace o události; 

• neobviňuj sebe, ani druhé (udělali jste, co jste mohli a jak nejlépe to právě šlo); 

• uvolni napětí, účinná je: sprcha, tělesná aktivita (práce, sport), relaxační 

cvičení, společenská hra, zpěv; 

neúčinný je: alkohol, černý humor, cynismus, agresivita; 

•••• doplň tekutiny (minerálka, čaj, džus…); 
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• promluv si s blízkou osobou (rodiče, partnerka, děti), zatelefonuj jim; 

• vzpomeň si, co ti jindy pomohlo v podobné situaci; 

• kontaktuj psychologa HZS, nebo člena týmu posttraumatické péče; 

      individuálně, nebo si vyžádej intervenci pro celou skupinu, která se traumatizující události 

účastnila. 

5.1.4 Posttraumatická stresová porucha 
Posttraumatická stresová porucha se projevuje jako panický strach, úzkost či 

bezmocnost. Během projevů je možné sledovat řadu příznaků, které tento jev doprovází. 

Obvykle se rozvíjí po emočně těžké, stresující události, která svojí závažností přesahuje 

obvyklou lidskou zkušenost a bývá traumatickou pro většinu lidí. Příznaky PTSP se obvykle 

objevují do tří měsíců po traumatu, ale mohou se objevit i po letech. Především se jedná o 

velký zásah do života lidí v podobě traumat jako je násilí, zneužívání, katastrofy atd. V této 

práci se zabýváme profesí, která se každý den zabývá velkými či malými katastrofami a i přes 

veškerou trénovanost a připravenost není možné jen tak mávnout rukou a říct, že přeci 

profesionál tlak ve své práci musí zvládat. Mějme na paměti, že PTSP může propuknout i u 

rodinných příslušníků osob, které delší dobou tímto onemocněním trpí [26]. 

Dle Lucké a Kobrleho  in Vodáčková et al. [33]  se PTSP projevuje hlavně v: 

• tendenci k znovuprožívání traumatu; 

• tendenci vyhnout se myšlenkám a pocitům, které jsou spojeny s traumatickou 

událostí; 

• přetrvávajících projevech zvýšené dráždivosti. 

Při vnímání traumatizujících podnětů, vlastní obranné mechanismy, které mají zvládat 

běžnou situaci, postupně selhávají. Mluvíme zde již o akutní reakci na stres doprovázeny 

fyziologickými změnami a reakcemi v chování a prožívání. Hlavní pilíře těchto reakcí jsou 

obranné a ochranné reakce, které mobilizují všechny rezervy traumatizované osoby [33]. 

Porterfieldová [26] se ve své publikaci zmiňuje o počátcích bádání objevování 

psychického traumatu a vymezení jeho příčin. V počátcích šlo o projevy emočních poruch u 

znásilněných žen, které zkoumal Sigmund Freud. Později se psychologové začali zajímat o 

různé neurózy (jak je pojmenoval S. Freud) u vojáků během války i po ní. Jejich výzkumy 

potvrdily shodnost problémů a vykazování, dříve mylně nazývaných, depresivních, 

asociálních až schizofrenních poruch. Jak se ukázalo, šlo o PTSP a prožívání traumatu 

samotného.  
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Dle odborníků na prožívání traumat má vliv v první řadě věk, citlivost mozkových 

receptorů a již jednou prožité trauma- lidé, kteří si prožili nějaké trauma v dětství, jsou 

náchylnější k prožívání stresu ve formě traumat i v dospělosti [26]. Přesto se stále jedná jen o 

dohady a nelze s přesností říct, proč dva stejní lidé se stejnými predispozicemi vnímají 

prožitou situaci odlišně. Je možné pouze poukázat na přikládání důležitosti jednotlivým 

reakcím, které každý z nás vnímá individuálně.  

Vliv na možnost vzniku traumat má i druh situací. Pokud se budeme zabývat 

zaměřením na profesi hasiče a možné situace, se kterými se během výkonu své služby mohou 

setkat, budeme hovořit o těchto vlivech: 

• náhlost vzniku bez předchozího varování; 

• bezprostřední blízkost události; 

• kontakt se smrtí, zvláště se zmrzačenými těly; 

• tma; 

• délka trvání události; 

• četnost výskytu události; 

• stupeň aktivity či pasivity, kterou událost vyvolala; 

• stupeň sebekontroly při opakování [26]. 

5.2 Syndrom vyhoření 

Tento termín vychází z anglického termínu burn-out-syndrom. Většinou se setkáváme 

s tímto termínem u lidí, kteří své povolání vykonávají zcela mechanickým, chladným a 

neosobitým způsobem. Pokud se projeví účast a cit, mají pocity bolesti, bezmocnosti a 

beznaděje [26]. 

Kde se vzal a co znamená tento burn- out syndrom? Pojem burn- out zavedl 

psychoanalytik Herbert J. Freudenberger v roce 1974. kdy se zabýval příběhy pracovníků 

zasažených syndromem vyhoření, kteří pracovali v alternativním léčebném zařízení [46]. 

Syndrom vyhoření se týká lidí, kteří vykonávají některou z tzv. „pomáhajících“ profesí 

založených na kvalitním a fungujícím vztahu mezi pracovníkem a lidmi, kterým je 

poskytována pomoc. K těmto povoláním jistě profese hasiče patří. Lidé vykonávající takový 

druh profese jsou vystavováni nerovnováze mezi emočním příjmem a výdejem. Avšak pro 
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rozvinutí syndromu je nezbytná vrozená dispozice, ke kterým se řadí emoční labilita10, 

neschopnost vhodné relaxace apod. [19].  

 

Příznaky syndromu vyhoření: [9] 

1. tělesné vyčerpání- chronická únava, slabost, vyčerpání, náchylnost k úrazům, 

pocity nevolnosti, poruchy spánku; 

2. emocionální vyčerpání- pocity beznaděje, sebevražedné myšlenky, 

neschopnost nalezení východiska, podrážděnost, nervozita; 

3. duševní vyčerpání- dehumanizace11 postoje ke klientům, negativní postoje 

k vlastní osobě, pocity zklamání, rozčarování, ztráta iluzí, idejí, nadějí a plánů; 

4. sociální vyčerpání- útlum až ztráta empatického cítění, nechuť k vykonávané 

profesi, nárůst konfliktů v soukromí, nedostatečná příprava vykonávanou profesi. 

 

Důvody syndromu vyhoření: [13] 

• ztráta ideálů- oddálení cílů, ztráta smysluplnosti práce; 

• závislost na práci- neustálé pracovní zatížení; 

• teror příležitostí- neschopnost odmítnout nové nabídky, špatný odhad 

vlastních možností. 

Další důvody uvádí Kebza a Šolcová [15], které jsou rostoucí nároky, chronický 

dlouhotrvající stres, pocit bezmoci, časový faktor, emocionální zátěž, fyzická zátěž a 

přetížení, nízké sebehodnocení, nedostatek uznání, hodnocení profese, pocit bezmoci a 

beznaděje a negativní vztahy na pracovišti. 

V dynamice průběhu procesu vyhoření je možné rozlišit pět stádií, které uvádí Hennig 

a Keller [9]. V první fázi, při vstupu do nového zaměstnání, je nadšení. Objevují se velké 

plány, naděje a nerealistická očekávání. Toto stádium je spjato s neefektivním výdejem 

energie a dobrovolným přepracováním.  

Následuje stagnace, kdy počáteční nadšení postupně vyhasíná. Dochází k vystřízlivění 

a uvědomění si, že některé plány jsou nerealizovatelné. Objevují se jiné priority kromě 

vykonávané práce, na které vzhledem k plnění profese, není dostatek času.  

                                                 

10
Psychická labilita je chápána jako nestálost, kolísavost 

11Dehumanizace- nedostatečné vědomí podstatných znaků ostatních lidí a nedostatek lidskosti v interakci s nimi 
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Stagnace pomalu přechází do stádia frustrace, kdy se je pozornost věnována smyslu 

práce. Na řadu přichází zklamání z vykonávané profese. V této fázi se mohou objevit první 

emocionální a fyzické obtíže. Vyskytují se i problémy ve vztazích mezi pracovníky či 

nadřízenými. 

Stádium stagnace přechází v apatii, tedy v určitou snahu nic nedělat, příliš se 

nenamáhat. Dochází k neuspokojení potřeb a možnost na změnu je v nedohlednu. Spíše jde o 

„přetrpění“ pracovní doby a plnění pouze nutných a nezbytných úkolů. Poslední fáze syndrom 

vyhoření představuje úplné vyčerpání psychických i fyzických sil organismu.  Dochází 

k odosobnění a značné dávce cynismu. 

Příslušníci HZS jsou denně podrobeni očekáváním a nárokům. Jak již bylo zmíněno, 

Šváb [29] se zmiňuje o nezbytných předpokladech, které musí mít hasič ještě před vstupem 

do služebního poměru. Vlivem okolí se přizpůsobuje a získává zažité návyky. Tlak, který je 

na něj kladen je tedy nejen ve vysokých nárocích, odpovědnosti vůči prestiži povolání, ale 

žádá se po něm i jisté podvolení se vůči ostatním a tím potlačení emocí v rámci pracovních 

vztahů. Odpovědnost záchrany života leckdy převyšuje vlastní potřeby a jednotliví členové 

jsou ochotni podstoupit vysoká rizika i s vypětím všech sil. Těmito zásadami a přístupy se 

povolání hasič řadí zaměstnáním s vysokým rizikem vzniku syndromu vyhoření.  

5.2.1 Obrana proti syndromu vyhoření 
První z jasných možností, jak se v případě již vzniklého burn - out syndromu bránit, je 

odborná pomoc. Poradce dokáže jasně vymezit problémy a podá cenné rady, jak s nimi 

naložit. Kromě poradce se nabízí rehabilitace a vysvětlení relaxačních technik, které mohou 

život v mnohém ulehčit.  

Někteří lidé se však v takovém případě cítí špatně a vinní se za vzniklou situaci sami. 

I tehdy existuje pomoc. Stejně tak, jako je to s problémy s užíváním návykových látek, první 

krok tkví v tom přiznat si problém. Pokud jedinec trpící syndromem vyhoření cítí bezmoc, 

nevidí cíl v tom, co dělá, měl by si přiznat, že je něco v nepořádku. Pokud dospěje do 

prvního, nejdůležitější kroku, měl by určit, co za tímto problémem stojí. Pokud je to 

nedostatek volného času, chce to změnu harmonogramu, v případě přetížení je to nezbytnost 

použití relaxace. Poté stačí získat určitý odstup- dovolená, využití koníčků apod. Hlavní 

hledisko je změna. Nemusí se přímo jednat o tak radikální změnu, jako je hledání nového 

místa, ale každý by měl začít sám u sebe. Pokud situace došla až tak daleko, že veškerý elán a 
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nadšení pro věc vyprchalo a člověk je „vyhořelý“, měl by nabrat nové síly a získat přirozenou 

rovnováhu zpět [16]. 
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6 Psychická a fyzická příprava 
Zvládání stresu každý řeší po svém. Většinou existují tři základní přístupy, jak se 

s těmito situacemi vypořádat. Praško [27] uvádí ve své publikaci tyto přístupy:  

• ústupový- pasivní přístup jedince, ve kterém věří, že se situace sama vyřeší bez 

vlastní iniciativy; 

• únikový- většinou si jedinec hledá náhražky v podobě alkoholu, denního snění, 

kouření, bezcílné sledování TV apod.; 

• snažení o řešení- aktivní přístup, kdy má jedinec na výběr z několika situací 

např. změna dosavadní situace (přestat kouřit, změna pracovního místa), 

nácvik dovedností, jak danou situaci zvládat (plánování času, učení relaxace, 

psychologické pohovory), změna pohledu na řešenou situaci (snaha najít jiné 

perspektivy- vše zlé je k něčemu dobré). 

Pokud již nastal nějaký problém a nelze se tedy na něj předem připravit, měli bychom 

si uvědomit správné kroky v našem postupu. První krok je určení problému, dalším krokem je 

strategie pro řešení problému a hned v poslední řadě je to časový harmonogram, podle 

kterého postupovat. Pro mnohé z nás je obtížné určit tzv. spouštěče problému. Mnohdy si 

sami nepřipustíme velmi dlouhou dobu hlavní iniciátor našich nepříjemných pocitů a obav.  

Dalším důležitým faktorem pro zvládání stresu jsou volnočasové aktivity, které mají 

na nakládání s problémovými situacemi velký podíl. V Příloze č. 4 je uvedena tabulka se 

seznamem příjemných aktivit, kde si každý může udělat stručný přehled o tom, co mu je více 

či méně příjemné.  

Staša Bartůňková [4] uvádí dvě možnosti preventivního opatření před stresem: 

1. primární prevence 

2. sekundární prevence 

 

U primární prevence uvádí základní antistresové techniky:  

• eliminace stresoru; 

• dostatečný odpočinek; 

• nácviky hlubokého dýchání; 

• vizualizace pocitů vedoucích k relaxaci; 
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• různé formy meditací; 

• autogenní relaxační techniky (Schultzův autogenní trénink, uvolnění svalů dle 

Jacobsona); 

• jóga; 

• aktivní cvičení; 

• relaxační masáže. 

 

Sekundární prevence využívá:  

• farmak; 

• psychoterapeutické antistresové techniky; 

• kinezioterapie12. 

Při využití v praxi je možné využít několik možností nejen ze zde nabízeného výčtu. 

Přesto by měli být hasiči obeznámeni s technikami, které se jim naskýtají a měli by být učeni 

k jejich zvládání. Proto si vybrané příklady uvedeme.  

6.1 Techniky zvládání stresu 
Šváb uvádí možné opatření, jak mohou hasiči zmírňovat následky stresu. Především 

dbá na tělesné a duševní zdraví, pravidelnou životosprávu s nutnou dávkou pravidelnosti. 

K uvolnění napětí se nabízí spousta možností, které slouží nejen k regeneraci těla, ale 

především k osvěžení mysli. 

6.1.2 Tělesné cvičení 
Studie ukazují, že lidé, kteří pravidelně cvičí, jsou více odolní vůči onemocněním při 

vystavení stresové situaci. Cvičení tedy slouží jako mechanismus pro zmírnění stresu. Je 

dokázáno jeho pozitivní působení pro:  

• snížení hladiny noradrenalinu uvolněného při stresové reakci; 

• zvýšení obranyschopnosti proti infekcím; 

• snížení negativních účinků stresu (potlačení dělení buněk, snížení hladiny 

cytokinů13) (Joshi, 2007). 

                                                 
12Kinezioterapie- léčba pohybová ( Hartl, Hartlová, 2005) 
13Cytokin- látky bílkovinné povahy produkované buňkami a sloužící k jejich vzájemnému ovlivňování a 
předávání informací; využívají se v imunitním systému, k regulaci buněčného růstu apod.  
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6.1.3 Relaxace 
Během relaxace dochází v lidském organismu k regeneraci, snižuje napětí v těle. Vede 

k uvolnění, zvyšuje odolnost proti stresu, umožňuje připravení energie pro zvládání 

nadcházejících situací, je vhodné pro zvýšení pozornosti. V neposlední řadě zvyšuje pocit 

sebedůvěry a působí blahodárně na psychický stav a tělesné funkce [27]. Velkou roli hraje 

v pomoci pro rychlé učení z nové situace, tedy připravuje organismus na nové situace, 

s kterými se hasiči (především nováčci) setkávají.  

V zásadě lze relaxační metody rozdělit do šesti typů relaxace [34]: 

1) relaxace postoje a polohy těla - protahovací cvičení; 

2) relaxace kosterních svalů – technika progresivní svalové relaxace nebo 

masáže (dle Jacobsona); 

3) relaxace dýchání - pránájáma v józe, Tai chi, Čhi-kung; 

4) relaxace zaměřením na specifickou část těla a tělesný proces – autohypnóza; 

5) relaxace emocí- bdělé snění; 

6) relaxace pozornosti – biologická zpětná vazba. 

K relaxaci jistě patří léčebné účinky vody a sauny. Tyto dva zástupci jsou uvedeny 

především proto, že se s nimi hasiči mohou setkat na stanicích (samozřejmě varianta saun a 

bazénů je závislá na finančních prostředcích stanice). Voda přispívá k celkovému uvolnění 

svalstva a k odstranění napětí. Čistící účinky sauny zvyšují vylučování odpadních látek [22].  

V Plzni na stanici Košutka mají hasiči k dispozici jak saunu, tak i bazének. Jejich 

využívání je k dispozici během volnočasových aktivit.  

6.1.4 Masáž 
Na zkoumaném vzorku lidí byl dokázán účinek masáží na snížení hladiny adrenalinu a 

glukokortikoidů a jejich blahodárný vliv na spánek. Masáží lze i dočasně ztišit pulzující 

bolest. V návaznosti na relaxaci umožňuje také lepší soustředění na následnou činnost, 

z čehož vyplývá její pozitivní vliv [14].  

Souvislost mezi působením stresu a bolestmi zad patří ke známým faktům. Tato cesta 

funguje i obráceně a přesto, že jedinec netrpí žádnými zřetelnými bolestmi, může se touto 

cestou připravit na náročné situace, nebo se zbavit tenze, která je způsobena dlouhodobým 

psychickým napětím [34].  
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6.4.5 Dýchání  
Ve většině odborné literatury je valná část zabývající se technikami pro zmírnění 

stresu, věnována právě nácviku správného dýchání.  

Proč je nácvik správného dýchání tak důležitý? Díky němu lze aktivovat relaxační 

reakci v podobě mimovolné tělesné funkce [14]. 

Díky nácvikům dýchání lze regulovat krevní tlak, pomáhá zklidnit organismus při 

strachu, či obnovit vnitřní rovnováhu [14]. 

6.2 Výcvik 
Během výjezdu není čas na to, aby hasič přemýšlel nad vzniklou situací. Navíc i 

přesto, že se dozví několik stěžejních informací o místě zásahu, při příjezdu může být situace 

úplně jiná, než si představovali. Ministerstvo vnitra- GŘ HZS ČR v Bojovém řádu jednotek 

PO v jednotlivých metodických listech popisuje činnosti při jednotlivých zásazích, dle 

kterých by měli jednotky PO postupovat.  

Jednou ročně se taktéž provádí fyzické testy podle Sbírky interních aktů řízení GŘ 

HZS ČR. V Příloze č. 5 je uveden výňatek z Pokynu generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru ČR ze dne 30. 12. 2008, kterým se stanovují požadavky na 

tělesnou zdatnost občana při přijímání do služebního poměru příslušníka Hasičského 

záchranného sboru České republiky a na tělesnou zdatnost příslušníka Hasičského 

záchranného sboru České republiky pro výkon služby na služebním místě, na které má být 

ustanoven a organizace zkoušek tělesné zdatnosti a tělesné přípravy. Hasiči uvádí, že jedním 

z hlavním faktorů pro zvládání vzniklých situací jsou prožité zkušenosti, kdy ví, jak mají 

postupovat. Získávají nejen nutnou dávnou sebevědomí, ale jejich prožité situace jim 

umožňují vnímat nadcházející události s určitým algoritmem postupů. Tento zažitý algoritmus 

umožňuje rychlý zásah a snížení negativních vlivů působících na osobu hasiče.  

Výcvik v tomto ohledu hraje důležitou úlohu pro zvládání stresových situací, zvýšení 

koncentrace a eliminaci obav.  

Pokud se nejedná pouze o přípravu, ale o zvládání přetrvávajících příznaků nebo 

nově vzniklých, jako jsou nespavost, děsivé sny, neodbytné tíživé myšlenky, pocity 

znovuprožívaní traumatu, snaha vyhýbat se některým činnostem či místům připomínajícím 

traumatickou událost, přehnané reakce na jinak běžné podněty, pocity oddělenosti od 

ostatních lidí, neschopnost prožívat kladné emoce, je nezbytné kontaktovat  člena týmu 

posttraumatické péče (dále jen TPP), psychologa HZS, jiného odborníka na duševní zdraví, 
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lékaře, tel. linku pomoci v krizi [25]. 

6.3 Psychologická služba Hasičského záchranného sboru ČR  
Psychologická služba HZS ČR vznikla 1. ledna 2003, z čehož prvotní koncepce této 

služby byla sepisována od roku 2001. Poslání psychologické služby se týká posttraumatické 

péče přímo u příslušníků HZS ČR, ale zabývá se rovněž lidmi, kteří se stali oběťmi 

mimořádných událostí. Psychologové HZS ČR nabízí i další odborné služby v pracovní i 

osobní problematice (vztahové poradenství, traumaterapie) nejen příslušníkům a 

zaměstnancům, ale i jejich rodinným členům. Využívání poradenských služeb je uvedeno na 

Obr. 2.  

Náplň práce služby je koncipována do tří pilířů, z čehož první pilíř se právě zabývá 

posttraumatickou péči u HZS pro samotné příslušníky, druhý pilíř je rovněž spojen s 

povoláním hasičů, a tím je zabezpečení podkladů pro personální práci a výkon služby, a v 

poslední řadě, třetí pilíř se týká již výše zmiňované pomoci obětem mimořádných událostí. 

Nyní si jednotlivé pilíře přiblížíme.  

 

 

 

Obr. 2 Graf četnosti poradenských služeb a intervencí [55] 
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6.3.1 Zajištění posttraumatické péče o příslušníky HZS ČR 
Stres působí na hasiče, jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, po celou dobu 

služby. Jeho vliv na jedince je dán nejen samotnými dispozicemi jednotlivců, ale také 

dostatečnou přípravou a prožitými zkušenostmi. Jedna z možností, jak toto nepříznivé 

působení rizikového povolání alespoň zmírnit, pokud není možné jim předcházet, je zřízení 

Psychologické služby.  Psychologická služba HZS ČR se skládá z psychologů sídlících na 

krajských ředitelstvích. Kromě psychologů, kteří nejen že poskytují stálou pomoc a hasiči se 

na ně mohou obrátit se svými problémy, jsou zřízeny týmy posttraumatické péče složené z 

vycvičených příslušníků a zaměstnanců. Posttraumatická péče řízena dle Pokynu generálního 

ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 25. 7. 2008 č. 30/2008, kterým se zřizuje 

systém poskytování posttraumatické péče příslušníkům a občanským zaměstnancům 

Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří prožili traumatizující událost 

v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů a stanoví se postup při 

posttraumatické péči o oběti mimořádné události. V případě náročných situací je rovněž 

povolán psycholog přímo na místo zásahu. Tato část náplně povolání psychologa HZS ČR je 

stanovena Pokynem GŘ HZS ČR a GN MV č. 32/2006, kterým se stanovují podmínky pro 

povolávání psychologa Hasičského záchranného sboru ČR do výkonu služby v operačním 

řízení. Poskytnutí posttraumatické péče příslušníkům a zaměstnancům HZS ČR v letech 2003 

- 2009 je uvedena na Obr. 3. 

Náplň psychologa na pilíři posttraumatické péče: 

• poskytování psychologické pomoci k odstraňování pozásahového stresu 

příslušníků HZS ČR; 

• provádění školení a výcviků ke zvýšení psychické odolnosti a sociální 

kompetence řídících a výkonných pracovníků, participovat na odborné 

přípravě příslušníků HZS ČR [51]. 
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Obr. 3 Graf poskytované posttraumatické péče [55] 

 

6.3.2 Zabezpečení podkladů pro personální práci a výkon služby  
Odvětví zabezpečení podkladů se především zabývá psychodiagnostickým vyšetřením 

uchazečů o zaměstnání. Jedná se o psychologické testy, dotazník a pohovor. Psychologické 

vyšetření pro vstup k HZS ČR zahrnuje tři části: výkonovou, osobnostní a rozhovor 

s psychologem. V rámci této oblasti se psychologická pracoviště podílejí na vyšetření 

uchazečů v rámci výběrových řízení.  

Dále jsou součástí různých školení a přednášek  HZS krajů.  

Hlavní úkoly jsou koncipovány v těchto úkolech:  

• provádět ověřování osobnostní způsobilosti nových uchazečů o službu u HZS 

ČR podle Zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů; 

• provádět psychodiagnostická vyšetření hasičů z povolání, kterým má být 

svěřeno řízení vozidel s právem přednostní jízdy, stanovená ve Vyhlášce č. 

226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany při výběrových 

řízeních na vyžádání ověřovat osobnostní způsobilost příslušníků HZS ČR pro 

zařazení do řídících a speciálních funkcí; 
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• podle zadání služebního funkcionáře provádět psychologická vyšetření 

a poskytovat odborná stanoviska při rozhodování v personálních otázkách 

[51]. 

6.3.3 Pomoc obětem mimořádných událostí  
Pro osoby zastižené v rámci působení MU je poskytnuta pomoc z řad členů týmu 

posstraumatické péče. Vzhledem k neustálému nasazení jednotlivých příslušníků během 

výkonu služby je zajištěna jejich včasná intervence na místo zásahu.  

Definovaná náplň práce v tomto odvětví je: 

• poskytovat psychickou pomoc obětem nehod a katastrof, podílet se na přípravě 

zdrojů psychosociální pomoci v regionu a koordinovat jejich využití při 

mimořádných událostech většího rozsahu; 

• podle potřeby, související s výkonem služby, poskytovat psychologické služby 

rodinám příslušníků HZS ČR [51]. 

Pro zrekapitulování celé působnosti psychologické služby a její pomoci hasičům jsou 

sepsány následující povinnosti psychologů a asistentů psychologů Hasičského záchranného 

sboru České republiky:  

• nabízejí pomoc v těžkých profesních i životních situacích; 

• poskytují psychologické poradenské služby v oblasti vztahů k sobě i druhým; 

• vyučují v odborných učilištích požární ochrany a provádí výcviky s 

psychologickou problematikou;  

• publikují odborné texty, články i propagační materiály; 

• vybírají uchazeče do služebního poměru příslušníka HZS ČR, hasiče do 

specializovaných funkcí HZS ČR, účastníky výběrového řízení; 

• spolupracují se státními a nestátními organizacemi a každým, kdo projeví 

zájem [41]; 

• zajišťují podklady pro personální práci; 

• poskytují posttraumatickou péči hasičům, kteří se zúčastnili zvlášť náročného 

zásahu, utrpěli zranění, způsobili dopravní nehodu, apod. Poskytují tuto péči i jejich 

rodinám; 
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• poskytují krizovou intervenci a psychickou pomoc účastníkům a obětem 

mimořádných událostí; 

• připravují a vedou odborná školení a kurzy; 

• koordinují činnost týmu (viz TPP) a zajišťují jeho další vzdělávání; 

• na vyžádání provádí analýzy a výzkumy; 

• účastní se výcvikových a vzdělávacích aktivit v zájmu zvyšování odbornosti 

[48]. 

V rámci prevence je uvedena tabulka zabývající se doporučením, jak předcházet zátěži 

na úrovni organizace a úrovni jedince v Příloze č. 6.  

V následujících podkapitolách se budeme zabývat pomocí, která následuje po vzniku 

traumatizujících události, zatímco doteď jsme probírali možnosti pro připravení na jejich 

vznik. Pro běžnou populaci v případě vzniku MU existují kroky, které platí pro pomoc od 

laické populace po odborníky. Hovoříme o základní první pomoci technické, zdravotní, 

psychické [6]. Jelikož se tato práce zabývá hasičskou profesí, budeme brát v úvahu, že se 

jedná o vycvičené profesionály a potřebují především pomoc psychickou.  

6.4 První psychická pomoc  
Soňa Pančochová [25] ve své příručce uvádí kroky pro první psychickou pomoc.  

6P První psychické pomoci  

1. Přibliž se 

Najdi odvahu, zasaženého oslovit (na projevení lidskosti nemusíš být 

odborník). Představ se. 

2. Podepři 

Zajisti bezpečí. Odveď zasaženého z exponovaného místa. Posaď ho, opři o zeď, 

podepři svým tělem, stabilizační pozici. Chraň lidskou důstojnost zasaženého. 

3. Připomínej realitu 

       Oslovuj (jménem, příjmením, titulem). Ptej se, zda ví, co se stalo, kde se 

nachází. Poskytuj potřebné informace, pomáhej zorientovat se v situaci. Zaměřte se na 

dýchání – i slovně: „klidný nádech- výdech“. 

4. Podpoř 
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Podpoř projevení emocí. Uklidni zasaženého, že jeho prožívání a projevy jsou 

v takových náročných situacích normální, projev důvěru v jeho schopnosti situaci 

zvládnout. 

5. Pečuj 

       Zjišťuj potřeby, nabízej vodu, přikrývku, kapesník, umožnění vykonat intimní 

potřebu. Naslouchej (neboj se i mlčet). Citlivě poskytuj tělesný kontakt. 

6. Předej 

      Nemusíš zvládat vše sám. Předej zdravotníkům, příbuzným, kamarádům, 

sousedům. Pokuste se společně najít kontakt např. v mobilu. 

První psychická pomoc znamená poskytnutí pomoci bezprostředně po události 

(informace, tekutiny, teplo, tišení = práce s emocemi) s důrazem na informace, naslouchání a 

podporu [50]. Poskytuje se ihned při zásahu, při prožívání akutní situace.  

6.5 Krizová intervence 
Jedná se o součást krizové pomoci, jejímž cílem je stabilizace osobnosti po psychické 

stránce. Tato pomoc se snaží o návrat na předkrizovou úroveň až po změnu, kdy se zasažená 

osoba stane lepší než před setkáním. Techniky a metody krizové intervence spočívají od 

několika minutového sezení až po hodinové rozhovory, které se mohou opakovat zhruba v 

osmi sezeních [5]. 

 Krizová intervence se snaží o zmapování krizových situací a zastavení ohrožujících 

vlivů působících na prožívání jedince. Především se jedná o pomoc řešit problémy a nalézt 

možnosti k překonání krize s ohledem na minulost i budoucnost zasažené osoby [5]. 

Možnost krizové intervence je poskytována pouze psychology. Hasiči mohou tímto 

způsobem vyřešit i svoje soukromé problémy, pokud nenacházejí v této životní krizi jiné 

východisko.  

 

Krize 
Pojem krize se vymezuje od 60. let jako proces, zabývající se reakcí na situaci, kterou 

nemůže jedinec řešit obvyklou cestou, jakou je zvyklý řešit běžnou zátěž [5]. 

Mezi zdroje krize patří ztráta, zátěž, změna nebo volba. Akutní průběh krize trvá 

zpravidla do 6 týdnů, poté většinou dojde k uklidnění. Přesto nelze příznaky krizového stavu 

jedince bagatelizovat, jelikož hrozí riziko sebevražd apod. V tomto stavu oběť prožívá úzkost 

nebo depresi. Není schopna řešit vzniklou náročnou situaci [5]. 
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6.6 Posttraumatická péče 
Posttraumatická péče (dále jen PP) se zabývá preventivní psychologickou službou 

určenou pro příslušníky HZS ČR, kteří se zúčastnili náročného zásahu, utrpěli zranění při 

zásahu, nebo způsobili dopravní nehodu. Týmy posttraumatické péče (dále TPP) se snaží o to, 

aby se ze stresové situace nevyvinula posttraumatická stresová porucha, jelikož prožití 

traumatizující události může mít negativní dopad při výkonu povolání [47].  

Psychologická služba Hasičského záchranného sboru České republiky má k dispozici 

omezený počet psychologů přidělených na GŘ HZS ČR a v rámci jednotlivých krajů. Pro 

největší možné pokrytí v oblasti péče o hasiče a prvotní pomoc obětem MU byly zřízeny 

Týmy posttraumatické péče u jednotlivých Hasičských záchranných sborů krajů. Aby mohly 

týmy vzniknout, musí být nejprve proškoleny a vycvičeny.  Kvůli počáteční nedůvěře vůči 

nadřízeným i psychologům dané organizace, jsou TPP postaveny na vizi tzv. kolegiální 

pomoci [52]. Personální obsazení týmů se tedy odvíjí na bázi dobrovolné činnosti. Jsou 

oslovováni příslušníci a zaměstnanci jednotlivých krajů.  

Z anketního šetření prováděného v roce 2008 mezi příslušníky HZS ČR vyplynulo, že 

možnost využít pomoci psychologa je vnímána jednoznačně pozitivně (Obr. 4). 

 

 

Obr. 4  Anketní šetření v koncepci psychologické služby HZS ČR [55] 

 

 V následující tabulce jsou uvedeny příklady, při kterých jsou povolány TPP. 
 
Tab. 2 Traumatizující události u příslušníků HZS14 
Příslušník HZS ČR zažije:  Příslušník HZS ČR utrpí:  Příslušník HZS způsobí:  

                                                 
14Dle tabulky In: Akutní a posttraumatické stresové reakce po mimořádných událostech při výkonu služby 2004, 
s.9. 
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úmrtí, nebo těžké zranění 
jiných osob jako přímý 
svědek události 
(především u dětí nebo 
kolegů 

těžké ohrožení života, nebo 
tělesné nedotknutelnosti 

 smrt, nebo těžké zranění 
někoho jiného 
 

např.: 

- obzvlášť tragické události 
- nehody s množstvím obětí 
- extrémně vypadající oběti 
- katastrofy 
- velké škodní události 
- svědek sebevraždy 
- selhání záchranné mise 

např.: 

- vážná dopravní nehoda 
- přehřátí, poleptání 
- ozáření, intoxikace 
- infekce 
- zasypání, zavalení 
- popálení 

např.:  

v důsledku 

- dopravní nehody 
- chybného rozhodnutí 
 

 
O poskytnutí posttraumatické péče může požádat: 

• každý příslušník HZS ČR již v průběhu traumatizující události, nebo v 

kterékoliv době po jejím ukončení přímo některého člena týmu, koordinátora, 

operačního důstojníka, služebního funkcionáře atp. ; 

• služební funkcionář je oprávněn požádat o poskytnutí posttraumatické 

péče příslušníkovi kdykoliv, především v časové návaznosti na traumatizující událost 

[47]. 

Složení TPP je na Obr. 5.  

PP se doporučuje samotným hasičům, nebo může probíhat v rámci týmu (v případech 

hromadných katastrof apod.). Uchazeči o členství v týmu PP absolvují odbornou přípravu 

formou výcviku. Tento výcvik je v rozsahu jednoho týdne. Náplň školení je uvedena v Příloze 

č. 7.  V rámci požadavků stanice mohou psychologové provést odbornou přípravu týkající se 

zvládání stresu.  

V případě poskytnutí posttraumatické péče po vzniku závažných situací se provádí 

skupinový rozbor do osmi hodin po zásahu, nebo se provádí v rozmezí od druhého dne po 

zásahu až po šestý den.  
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Decentralizované týmy-kraje 

 

Obr. 5 Plánovaná dostupnost a složení týmů PP pro jednotlivé kraje15 
 

6.6.1 Anonymní telefonní linka pomoci v krizi 
Anonymní telefonní linka pomoci v krizi (Obr. 6) slouží hasičům a policistům, 

zaměstnancům Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky, 

Ministerstva vnitra a jejich rodinným příslušníkům, popřípadě dalším blízkým osobám. Tato 

telefonní linka byla zřízena 8. září 2003. Linka poskytuje rady, informace, zaručuje 

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

Představuje psychickou podporu profesionálního vycvičeného týmu. Linka funguje 24 hodin 

denně 7 dní v týdnu [52]. 

 

 
 

Obr. 6 Anonymní linka pro pomoc v krizi [56] 

                                                 
15Dle obr. 4 in Baštecká 2005, str. 248.  
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7 Shrnutí teoretické části 
V teoretické části byly uvedeny nezbytné pojmy k tomu, abychom pronikli do 

problematiky stresu v hasičské profesi. S použitím literatury a z rozhovorů s hasiči jsme se 

snažili najít příčiny a dopady stresu. V další kapitole byly uvedené nabídky pro prevenci 

zátěžových situací a zmírnění působení negativních dopadů. V tomto ohledu jsme došli 

k názoru, že i když existuje mnoho postupů, jak se připravit resp. jak snížit důsledky 

stresujících situací, měla by existovat cílená služba informující hasiče o působení faktorů na 

jejich psychický stav.  

Lékaři, záchranáři jsou připravováni na možné katastrofické scénáře v rámci jejich 

profesí. U hasičů je spíše brán zřetel na odborné znalosti a naučené postupy zásahu. Často je 

opomenuta psychická stránka samotných hasičů, kteří mají k budoucímu povolání přistupovat 

profesionálně a nepřipouštět si jejich vlastní zranitelnost. V tomto ohledu vidím největší 

problém, i když jsem si vědoma, že profese u HZS ČR je už i tak sama o sobě náročná a není 

čas ani prostor na další školení a přípravu pro zvládání zátěžových situací. Je očekáváno 

zažité chování s tím, že si negativní vlivy nesmí hasič připouštět, ale už nikoho nezajímá 

individualita člověka a jeho rozdílná schopnost vnímání. 
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8 Empirická část 
 V teoretické části jsme se seznámili s důležitými pojmy vztahujícími se k zátěžovým 

situacím a alternativami pro předcházení stresovým faktorům u příslušníků HZS. Nyní nám 

zbývá zjistit názory a postoje samotných hasičů na probíranou problematiku.  

V empirické části se budeme zabývat jednotlivými kroky výzkumu.  

Náplň výzkumu: 

1. vymezení výzkumných problémů  

2. stanovení cílů výzkumu 

3. volba výzkumné strategie 

4. definice pracovních hypotéz 

5. návrh výzkumné metody 

6. stanovení výzkumného vzorku a volby metody výběru 

8.1 Vymezení výzkumných problémů  
Při stanovení tématu bakalářské práce se její charakteristika upínala k porovnání 

zvládání stresových situací u dvou skupin respondentů: s poskytovanou a bez poskytované 

psychologické přípravy. Od toho se odvíjí i vymezení základních problémů. Prvním z nich je 

zřejmý nedostatek důvěry k psychologům pracujícím v působnosti HZS ČR. Možnostmi pro 

získání větší důvěry a důvody, proč u některých příslušníků chybí, se bude výzkum zabývat v 

první řadě. 

 Další otázkou je dostatečnost přípravy, kterou poskytuje psychologická služba. Řeč je 

o odborných školeních, odborné přípravě (viz kap. 6.6) a možnostech, které nabízí 

psychologické poradny. V rámci prevence, jak jsme již popisovali v 6. kapitole, se nabízí 

různé metody a techniky zvládání stresu. Zda a jakou měrou jich hasiči využívají, budeme 

zjišťovat pomocí našeho výzkumu.  

Předposlední otázkou, kterou se budeme zabývat, je, zda by hasiči uvítali kurzy již v 

začátcích jejich nástupu do pracovního poměru. V těchto kurzem by byli připravováni 

podobným způsobem jako záchranáři, kteří jsou poučeni nejen teoreticky, ale jejich příprava 

spočívá i v praktické přípravě např. na modelových situacích, do kterých se mohou dostat, 

pomocí fotografií apod.  

 Posledním bodem výzkumu jsou výsledky, kterých dosahují psychologické služby. 
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Náplň jejich práce je rozsáhlá, ale nás bude prioritně zajímat pomoc hasičům a jejich působení 

na zvládání stresu a zátěžových situací.  

8.2 Stanovení cílů výzkumu 
Hlavním cílem této práce je zjištění, jak jsou příslušníci připraveni na zátěžové situace 

a stresové faktory. V rámci výzkumu je stěžejním bodem otázka, jak jsou hasiči spokojeni s 

nabízenými službami pro předcházení, uvolnění stresu a jeho následného odbourávání.  

 

8.3 Volba výzkumné strategie 

Při volbě výzkumné strategie je nezbytné stanovit si míru složitosti a komplexnosti. 

Jelikož analytické šetření není v tomto ohledu vhodné, byl zvolen empirický výzkum, kterým 

lze zkoumat jevy konkrétní reality. Pro zjištění daných otázek se nejvhodnějším zdál 

kvantitativní výzkum, který představuje snazší vyhodnocování. Jeho zápornou vlastností je 

však výpovědní hodnota, která nikdy nemůže dosahovat úrovně kvalitativního výzkumu.  

 

8.4 Definice pracovních hypotéz 

Záměrem této práce je zjištění úrovně psychologické služby vzhledem k přípravě 

jednotek požární ochrany na zvládání budoucí profese v rámci psychické odolnosti. Pokud 

chceme zjistit názory příslušníků HZS a jejich postoje k fungování psychologické služby z 

hlediska využití samotnými příslušníky, musíme si stanovit hypotézu, ke které bude naše 

práce směřovat. 

Na základě tohoto vymezení lze stanovit hypotézu:  

Přestože psychologická služba u HZS existuje a splňuje požadavky své náplně, 

nováčci – hasiči v jednotkách PO - nejsou dostatečně připraveni na stresové situace, se 

kterými se v počátcích výkonu svého povolání setkávají. 

 8.5 Návrh výzkumné metody 

Při vhodné volbě výzkumné metody byla prvotní vize vedoucí ideje spolu s 

formulovanou hypotézou. Proto bylo nutné hledat odpověď na otázku, jakou metodou lze 

dospět k objasnění těchto dvou faktorů ve vzájemné závislosti. Dalším, a velmi omezujícím 

faktorem, jsou reálné podmínky, které výzkum eliminují. Patří k nim využití v praxi, časový 

faktor, pracovní podmínky atp. Další bod pro správnou volbu metody je její správné použití 

vzhledem k její vhodnosti a možným námitkám vůči jejímu použití. Poslední kritériem při 
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volbě metod jsou mé zkušenosti a znalosti.  

S ohledem a vymezením všech kritérií byla zvolena metoda dotazníku, který slouží k 

poměrně rychlému získávání informací. Byly použity především uzavřené otázky, které 

zjišťovaly postoje a názory z předem definovaných odpovědí. Dotazník byl obohacen i o 

otevřené otázky, u kterých se očekávala odpověď vlastními slovy, avšak tyto položky nebyly z 

větší míry vyplněny.  

Otázky v dotazníku byly nejprve probrány s vedoucí práce a poté s psycholožkou HZS 

Plzeňského kraje. Následně byly odeslány na stanice v rámci celé ČR, konkrétně na tyto 

kraje: 

• Plzeňský 

• Karlovarský 

• Středočeský 

• Jihočeský 

• Moravskoslezský 

• Jihomoravský 

• Praha 

Dotazník byl vytvořen na základě mého subjektivního hodnocení dané problematiky a 

znalostí z psychologie. Jelikož byl dotazník zaslán emailem, instrukce byly popsány v těle 

emailu, i v hlavičce dotazníku. Mezi vstupní identifikační informace patřil název dotazníku, 

úvodní informace a následné instrukce pro správné vyplnění odpovědí. Respondenti mohli 

dotazník vyplňovat online na zadané adrese, nebo v připojené příloze. Tato dvojí možnost 

byla zvolena s ohledem na individuální potřeby respondentů.  

Mezi populační položky byly zařazeny informace týkající se věku, délky pracovního 

poměru u HZS, nejvyššího dosaženého vzdělání a kraje, ve kterém oslovení respondenti 

pracují.  

Věcné položky vycházely z výzkumných problémů, které nás měly dovést k cíli 

bakalářské práce. V první řadě se zde v rámci celého dotazníku objevovaly otázky zabývající 

se důvěrou. Týkaly se otázky důvěry vůči psychologům, ale i důvěry mezi kolegy a následné 

řešení zátěžových situací. Toto bylo zjišťováno prostřednictvím otázek typu - s kým a jestli 

vůbec mají hasiči potřebu ventilovat své pocity po náročném zásahu. Ke zjištění, jaké náročné 

situace již hasiči prožili a které jim připadají nejvíce náročné, sloužily další otázky. Tento 

krok měl za cíl zjistit co nejvíce informací o respondentech. Na těchto základech byly taktéž 
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položeny otázky zabývající se vlastním názorem hasičů, jak by si oni sami představovali 

zlepšení služeb psychologické služby. Samozřejmě nemohl být opomenut vliv celkové 

spokojenosti s prací u HZS. 

Další skupina otázek byla pokládána tak, abychom zjistili co nejvíce informací o tom, 

jak je možné hasiče připravit na budoucí situace v jejich povolání. Hlavním problémem se 

jeví nedostatek důvěry k psychologům pracujícím v působnosti HZS ČR. Možnostmi pro 

získání větší důvěry a důvody, proč u některých příslušníků chybí, se bude výzkum zabývat v 

první řadě.  

S touto výzkumnou částí dotazníku souvisí účinnost nabízených a prováděných 

příprav psychologické služby. Proto byly pokládány otázky nejen na to, jestli a v jaké míře 

jsou využívané, ale především nás zajímalo, jaký vliv mají pro budoucí situace v hasičské 

profesi a jak moc mohou hasičům pomoci. 

Předposlední výzkumný soubor otázek se zabýval možnostmi kurzů a modelových 

situací, které by měly představovat větší zasvěcenost do dané problematiky nabízených 

stresorů během výkonu povolání u HZS. Tyto otázky sloužily jako jedno z možných řešení, 

jak by se dala situace prevence zátěžových situací řešit.  

V poslední řadě byl dotazník proložen různými otázkami zjišťujícími reálné výsledky 

pomoci poskytnuté hasičům, kteří se již dostali do kontaktu s psychologem. 

Otázky nebyly voleny postupně, dle jejich záměru, ale byly různě promíchány, 

abychom mohli do jisté míry použít lži skóre a vyhnout se zkreslování informací. 

Po online vyplnění byly dotazníky uloženy do systému, nebo byly zaslány na email. Poté 

došlo k vyhodnocení došlých dotazníků.  

8.6 Výzkumný vzorek a volby metody výběru 

Jediným kritériem pro výběr respondentů byla podmínka, že se musí jednat o 

profesionální hasiče, kteří jsou v přímém pracovním poměru u HZS. Vzhledem ke 

stanoveným cílům neměl vliv na vyhodnocení ani rodinný stav, ani funkční zařazení. Naopak 

mnou zvoleným hlediskem byl především věk respondentů a délka služby. K rozhodujícím 

faktorům taktéž patřilo zjištění, zda se dostali již do nějaké situace, která byla vzhledem 

k jejich osobnímu hodnocení nějak psychicky náročná. Díky tomu bylo možné objektivně 

hodnotit získané odpovědi. Ovšem výskyt prožitých stresujících situací byl zjišťován až 

v průběhu dotazníku.  
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Byli oslovováni hasiči různého pracovního zařazení v různých krajích, tím pádem 

nemusel být prováděn náhodný výběr, ale pro zajištění rysů reprezentativnosti postačil výběr 

záměrný, který se řídil základními znaky souboru, které již byly uvedeny v úvodu této 

podkapitoly. Přesto soubor hasičů netvoří reprezentativní soubor vzhledem k absenci dalších 

kritérií a počtu vrácených dotazníků. K vytvoření takového souboru by musela být více 

specifikovaná charakteristika vzorku respondentů a výzkum by musel být prováděn v delším 

časovém odvětví s více oslovenými osobami, které by splňovaly základní podmínky výběru. 

Kompletní dotazník je uveden v Příloze č. 8. Šetření bylo formulováno do 24 otázek 

s nečíslovanými otázky týkající se věku, délky odsloužených let u HZS, nejvyššího 

dosaženého vzdělání a kraje, ve kterém hasiči pracují 

U věkového složení respondentů převládala kategorie 20 – 30 let (60%). Vzorek 

dotázaných v kategorii s délkou doby ve služebním poměru je rovnoměrně zastoupen u 

zvolených kategorií mimo kategorie do 5 let, která obsahuje oproti ostatním kategoriím 

zhruba dvojnásobný počet respondentů.  V další kategorii, dosažené vzdělání, se projevil 

nedostatek mého výzkumu, o kterém jsem se zmiňovala v úvodu podkapitoly 8.6. Nejvíce 

odpovědí je od respondentů s středním odborným vzděláním. Jelikož byl dotazník rozesílán 

na různé stanice v různých krajích, aby bylo možné zjistit shody a rozdíly ve fungování 

psychologické služby, setkáváme se  se šesti kraji v rámci organizačních složek HZS. 

Výsledky jsou zaznamenány v Tab. 3.   

 

Tab. 3 Charakteristika souboru 
 celkem procent 
věk  28 100 

20 - 30 17 60,7 
30 - 40 9 32,1 
40 - 50 1 3,6 
50 a více 1 3,6 

délka odsloužených let 28 100 
do 1 roku 6 21,4 
do 5 let 11 39,3 
do 10 let 5 17,9 
10 a více 6 21,4 

nejvyšší dosažené vzdělání 28 100 
ZŠ 0 0 
SŠ - gymnázium 2 7,1 
SŠ - odborná s 
maturitou 

25 89,3 
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SOU 0 0 
VŠ/ VOŠ 1 3,6 

kraj 28 100 
Plzeňský 8 28,6 
Karlovarský 2 7,1 

Středočeský 1 3,6 

Jihočeský 2 7,1 

Moravskoslezský 8 28,6 

Jihomoravský 2 7,1 

Praha 5 17,9 

 

V následující části je rozbor zpracování údajů získaných z dotazníkového šetření. 
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9 Vyhodnocení  

9.1 Zpracování údajů 
Všichni respondenti prožili stresovou událost (Tab. 4). 

 
 Tab. 4  Stresové situace u HZS16 
Do které z následujících situací jste se 

dostal? 

 

zasahování s přítomnosti dětí 20 

hromadné katastrofy 9 

zásah v bytových prostorech 27 

náročné vyprošťování 23 

žádná z nabízených 2 

 

Drtivá většina z nich, 71 % respondentů, uvádí jako nejvíce stresující situaci 

zasahování s přítomnosti dětí. Dalších 25 % uvádí jako nejvíce stresující hromadné katastrofy. 

Jeden dotazník odpověď na nejvíce stresující událost postrádal. Výsledky lze tedy 

sumarizovat, přestože obsahovaly dvě nejčastější varianty odpovědí, jelikož i při hromadných 

katastrofách mohou  být zasažené i děti. Proto vychází ze šetření našeho výzkumu, že nejvíce 

stresová situace, z pohledu hasičů, jsou takové, při kterých jsou zasaženy děti (Graf  1).  

1. Která z uvedených situací Vám přijde nejvíce 
stresující?

20; 74%

7; 26%

0; 0%

0; 0%

zasahování s
přítomností dětí

hromadné katastrofy

zásah v bytových
prostorech

náročné vyprošťování

 

Graf 1 Hodnocení stresujících situací 

                                                 
16 Respondenti měli možnost zvolit více možností, aby bylo možné zjistit, do kterých situací se již dostali 
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Odpověď na otázku, zda by se příslušníci obrátili na psychologa s prosbou o pomoc, 

pokud by nastal závažnější problém, respondenti odpověděli v 11 % určitě ano, 21 %spíše 

ano, 36 % spíše ne, 21 % určitě ne. Zbylí dotázaní si nebyli jisti s odpovědí. I přesto, že 

všichni tázaní nějakou stresovou situaci zažili, pouze dva tvrdí, že nastala situace, kdy sami 

vyhledali psychologa, jak můžeme vidět v Tab. 5. 

 

Tab. 5 Vyhledávání  psychologické péče 
Pokud byste měl nějaký 

závažnější problém, obrátil byste 

se s prosbou o pomoc na 

psychologa? 

Počet 

odpovědí 

Nastala taková situace, 

kdy jste psychologa sám 

vyhledal? 

Počet 

odpovědí 

určitě ano 3 ano 2 

spíše ano 6 ne 22 

spíše ne 10 ne a ani bych ho nevyhledal 4 

určitě ne 6   

nevím 3   

 

S těmito výsledky nejsou v souladu   odpovědi na otázku, zda je práce psychologa u 

HZS důležitá, kdy 15 osob se více či méně přiklání ke kladnému hodnocení tohoto povolání 

(Graf 2). 

 

2. Myslíte si, že je práce psychologa důležitá?

4; 14%

11; 39%
10; 36%

3; 11%

ano

spíše ano

spíše ne

ne

 

Graf 2 Vliv psychologa na práci hasiče 
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Jestli však tento názor pramení ze znalosti věci o tom, co vše je náplní psychologů se 

dozvídáme při otázce týkající se splňování tří pilířů psychologické služby (Graf 3), kdy je 

vidět, že sami hasiči nejsou příliš seznámeni s touto terminologií.  

3. Myslíte si, že psychologická služba HZS splňuje 
náplň tří pilířů?

10; 36%

5; 18%

13; 46% ano

ne

nevidím do toho

 

Graf 3 Náplň psychologické služby 

 

Tato hypotéza je podložená odpověďmi na otázku: „Je pro Vás psychologická služba 

důležitá pro zvládání zátěže“, z čehož plyne, že převyšující názor na tyto služby se týká 

názoru zaměřenosti psychologické pomoci spíše pro běžnou populaci, nežli orientovanost na 

příslušníky HZS (Graf 4).  

 

4. Je pro Vás psychologická služba důležitá pro 
zvládání zátěže?

3; 11%

11; 39%11; 39%

3; 11%

ano, cením si možné

pomoci po zásahu a

přípravy

ano, když někdo

potřebuje, může jí využít

ne, spíše je určená pro

oběti MU

ne, myslím, že si každý

dokáže pomoct jinak

 

Graf 4 Nutnost psychologa ke zvládání zátěže 
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Z dosud zjištěného vyplývá, že všichni respondenti prožili při výkonu svého povolání 

stresovou situaci, kterou se snaží nějakým způsobem řešit, nejčastěji v rámci pracovního 

kolektivu. Potvrzují to odpovědi, zda hasiči potřebují ventilovat své pocity po náročném 

zásahu, kdy v 72 %  shodně uvedli, že problematický zásah proberou s kolegy (Graf 5) 

5. V případě náročného zásahu potřebujete své 
pocity ventilovat?

20; 72%

2; 7%

0; 0%

6; 21%

ano, probereme to s

kolegy

ano, vypovídám se doma

ne, ale chtěl bych si s

někým popovídat

ne, nepotřebuji o tom

mluvit

 

Graf 5 Nutnost verbální komunikace po náročném zásahu 

 

Pomoc psychologa nevyužijí z různých důvodů. Hlavní důvod je strach z problémů v 

zaměstnání. Problém důvěry psychologům v působnosti HZS není zřejmě v nepotřebě 

psychologické pomoci příslušníkům HZS, ale v nastoleném systému hodnocení práce hasičů, 

kteří se podílejí na zásazích. Důvěra však nezáleží pouze na působení psychologů na stanicích 

či při zásazích. Z průzkumu vyplývá, že 13 respondentů uvádí v obou případech, že by 

nechtěli psychologa ani na stanici a ani u zásahu (Tab. 6). Můžeme však jen uvádět hypotézy, 

zda je to kvůli ztrátě anonymity z případného bližšího seznámení s psychologem, či tato 

nechuť pramení z jiných míst. Avšak lze říci, že v pracovních podmínkách, kdy je psycholog 

součástí týmu má mnohem lepší vztahy s ostatními zaměstnanci. Na druhé straně tím ztrácí na 

profesionalitě a opět se zde odráží neochota konzultovat své problémy na profesionální úrovni 

se svým blízkým kolegou, v tomto případě s psychologem, který by byl přítomen stále u 

hasičů. 

 

Tab. 6  Stálá přítomnost psychologa  
Chtěl byste, aby byl 

psycholog kdykoliv 

k dispozici na stanici? 

Počet 

odpovědí 

Chtěl byste, aby byl 

psycholog kdykoliv 

k dispozici při zásahu? 

Počet 

odpovědí 



64 

psycholog v našem kraji 

je k dispozici na stanici 

3 psycholog v našem kraji jezdí 

na zásahy s námi 

1 

ano, získal by tak větší 

důvěru 

6 ano, získal by tak větší důvěru 7 

ano, aspoň uvidí, jak to u 

nás vypadá 

1 ano, aspoň uvidí, jak to u nás 

vypadá 

2 

ne, ztratil bych tím svou 

anonymitu 

2 ne, ztratil bych tím svou 

anonymitu 

0 

ne 15 ne 16 

nevím 1 nevím 2 

 

Z odpovědí na položené otázky jasně vyplývá obava, že případná návštěva psychologa 

se objeví v hodnocení jednotlivců a odrazí se v eventuelních problémech v zaměstnání, což 

můžeme vidět v Grafu 6 (přeložení, ztráta zaměstnání) .  

6. Pokud byste měl obavu řešit 
jakýkoliv svůj problém s psychologem 

u HZS, z jakého důvodu by to bylo?

6; 21%

3; 11%

5; 19%5; 19%

5; 19%

3; 11%

ne, nemám obavu

strach ze ztráty

zaměstnání

obava z přeložení do

jiného služebního

zařazení
ztráta anonymity- dozví

se to kolegové nebo můj

nadřízený
psycholog nezná

situace, do kterých se

dostáváme při zásahu
jiný

 

Graf 6 Důvody odmítnutí psychologické pomoci 

 

Pro zvládání budoucích situací, které mohou představovat vznik stresové odezvy je 

důležitá prevence v podobě různých příprav. Jestli jsou tyto služby nabízené a využívané jsme 

řešili v další části. S možností preventivních opatření a pomoci pro výkon povolání hasiče 

souvisí, zda tato školení, kurzy a jiné přípravy mají kladnou odezvu od příslušníků s výsledky, 

že se jim touto cestou dostalo předpokládané pomoci v budoucích situacích.  

Z průzkumu vyplývá, že preventivní psychologické přípravě je věnována minimální 
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péče. Přesto názory oslovených hasičů jsou takové, že psychologická příprava v rámci 

prevence i následného vyrovnání se se zátěžovými situacemi je důležitá. Vzhledem k malému 

počtu odpovědí však nelze s přesností říct, jak velký by byl zájem o tyto služby (Tab. 7) . 

 

 Tab. 7  Využití preventivní psychologické přípravy 

Zúčastnil jste se již 

výcviku v poskytování 

posttraumatické péče? 

 

Počet odpovědí *Chtěl byste této 

pomoci využít? 

Počet odpovědí 

ano 5 ano 6 

ne 22 ne 7 

Zúčastnil jste se již 

výcviku první 

psychické pomoci?  

Počet odpovědí *Chtěl byste této 

pomoci využít? 

Počet odpovědí 

ano 5 ano 7 

ne 22 ne 8 

 

Z výsledků rovněž vyplývá (Graf 7), že hasiči nevyužívají preventivních opatření pro 

vypořádání se se zátěžovými situacemi, které mohou sami používat. Jestli je důvodem 

nedostatečné obeznámení se s preventivní péčí, nebo neochota využívat jiné metody než 

využívání sportovního vybití, by byla otázka dalšího šetření. 

7. Při zvládání zátěže se odreaguji pomocí

0; 0%

0; 0%

1; 4%

19; 68%

2; 7%

6; 21%

sauna

masáž

vydýchání se

sport

vypovídání se

jiný

 

Graf 7 Vypořádání se zátěží 



66 

 

Školení a kurzy v začátcích výkonu práce u HZS jsou hodnoceny jako přínosné, 65 % 

dotazovaných hodnotí kurz jako cennou pomoc hlavně nováčkům. Tyto hodnoty můžeme 

vyčíst z následujícího grafu. 

8. Školení a kurzy v začátcích výkonu práce u HZS 
se Vám jeví jako

18; 65%
6; 21%

2; 7% 2; 7%

cenná pomoc- hlavně

nováčkům

k ničemu, musím si vším

projít prakticky

ztráta času

nevím

 

Graf 8 Názor na školení 

 

Proškolení v podobě videí fotek a modelových situací je hodnoceno taktéž pozitivně. 

Ze zúčastněných (17 respondentů) 39 % hodnotí toto proškolení tak, že mu pomohlo 

zvládnout budoucí situaci (Graf 9). Z toho lze usoudit, že proškolení v podobě modelových 

situací pomáhá připravit na zvládnutí stresových událostí. 

9. Zúčastnil jste se proškolení v podobě videí, 
fotek a modelových situací před nástupem 

do praxe?

11; 39%

7; 25%
0; 0%

10; 36%

ano, pomohlo mi to

zvládnout budoucí

situace

ano, ale v budoucí

profesi mi to

nepomohlo

ne, už tak jsem příliš

zatížen informacemi

ne

 

Graf 9 Účast na modelových situací v rámci HZS 

 

Obecně lze říci, že hasiči nejsou spokojeni se současným systémem psychologické 
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pomoci pod působností HZS. Toto tvrzení je podloženo odpověďmi respondentů. Na jedné 

straně je kladně hodnocen přínos prováděné psychologické přípravy a modelových situací, na 

druhé straně je z odpovědí cítit odpor proti individuálně poskytované psychologické 

pomoci.Tento stav zřejmě vyplývá z nesprávně nastaveného zařazení psychologů do struktury 

HZS.  

9.2 Diskuze výsledků 

Na začátku výzkumu jsme si uvedli několik problémových otázek, z kterých 

vycházela naše hypotéza. Vzhledem k malému počtu respondentů nebyla použita žádná 

statistická metoda a pro vyhodnocení hypotézy sloužily pouze odpovědi z dotazníků.  

Naše hypotéza o tom, že psychologická služba u HZS existuje a splňuje požadavky 

své náplně, přesto  nováčci – hasiči v jednotkách PO nejsou dostatečně připraveni na stresové 

situace, se kterými se v počátcích výkonu svého povolání setkávají, se potvrzuje. Jak můžeme 

z vypracovaných odpovědí vidět, systém přípravy je v tomto ohledu velmi zanedbáván.  

Otázkou zůstává, na kolik by takovou přípravu příslušníci uvítali, jelikož z našeho 

výzkumu toto tvrzení nelze plně podpořit vzhledem k nedostatečné reprezentativnosti vzorku.  
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Závěr  

Výzkum byl proveden na malém počtu respondentů, což mělo značný vliv na 

výsledky měření a jejich přesnost. Závěry jsou tedy zřejmě zkreslené. I přes skutečnost, že se 

jedná o malý vzorek, mohu konstatovat, že některé výsledky budou mít platnou výpovědní 

hodnotu.  

Objektivní výsledky by byly z výzkumu, který by zahrnoval vzorek minimálně 30 % 

příslušníků HZS, s rozšířením o další aspekty na dopad stresu na kvalitu jejich práce. 

   Výzkumem jsem se snažila zjistit, jak jsou příslušníci HZS připravováni na 

zvládnutí stresových situací a zda je tato příprava dostačující.   

Hypotézu, kterou jsem vyslovila v kapitole 8.4 jsem si výzkumem potvrdila. 

    Z výsledků rovněž vyplývá, že hasiči nevyužívají preventivních opatření pro 

relaxaci (sauna, masáže atd.). Jestli je důvodem nedostatečné seznámení s preventivní péčí, 

nebo neochota využívat jiné metody než je sportovní vybití, by byla otázka dalšího šetření. 

  Velký otazník visí nad prováděnými formami psychologické pomoci příslušníkům 

HZS a nad hodnocením psychologické pomoci samotnými hasiči. Většina z nich oceňuje a 

kladně hodnotí kolektivní formy přípravy (psychologická příprava v rámci nástupu do 

služebního poměru, školení v podobě modelových situací, …), na druhé straně individuální 

psychologickou pomoc odmítají. Možné důvody pro tuto disproporci je obava hasiče, že se 

návštěva psychologa negativně odrazí , na náhledu kolegů na „spolehlivost“ při zásahu, na 

jeho pracovním hodnocení, která vede až k obavám o ztrátu zaměstnání. 

 Jsem si plně vědoma, že se psychologická služba skládá z profesionálů, jejichž náplní 

je pomoc právě pro příslušníky HZS, ale vzhledem k těmto faktorům si myslím, že právě zde 

pramení neochota a nedůvěra ventilovat své pocity osobám k tomu určeným a raději si své 

problémy řeší v rámci kolektivu. Zde se nabízí další otázka, zda by pro odbourání těchto 

bariér neposloužila změna pracovního zařazení psychologů, kteří by se stali plnou součástí 

stanice jako součást zdravotní péče. S touto vizí, která do jisté míry funguje na oslovených 

stanicích, souvisí druhý pól věci, kdy psycholog musí neustále vystupovat v roli nezávislé 

osoby. 

Tuto vizi mám i proto, že se domnívám  a odpovědi respondentů to potvrzují, že hasiči 

mají k psychologům určité výhrady také proto, že se domnívají, že člověk, který nezažil 

stresovou situaci na „ vlastní kůži“  nedokáže pochopit jejich pocity a psychické stavy. 
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Na základě odpovědí respondentů soudím, že psychologická příprava nově 

nastoupivších hasičů je na velmi nízké úrovni.Konstatuji, že nováčci, kteří nastoupili k HZS, 

se ocitli v situacích, s kterými přišli do styku, jen ve zcela výjimečných případech. Během 

vstupního kurzu jsou na stresové situace pouze okrajově upozorněni nikoliv systematicky 

připravováni na jejich zvládnutí.Uvědomuji si, že nelze připravit člověka na tyto situace 

v plném rozsahu, že schopnost člověka zvládat stresové situace je individuální a mění se 

v čase. 

Z našeho výzkumu je tedy patrné, že stále existuje mnoho nezodpovězených otázek, 

jak by se dala změnit příprava příslušníků HZS na zvládání stresových situací při výkonu 

povolání, přestože bylo vysloveno spousta hypotéz, které by žádali zpětnou odezvu v řadách 

hasičů. 
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Příloha č. 3  
Jana Anastázie Hladíková 
Problematika zátěžových situací a předcházení stresovým faktorům u příslušníků HZS 
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Příloha č. 4  
Jana Anastázie Hladíková 
Problematika zátěžových situací a předcházení stresovým faktorům u příslušníků 
HZS 
 
Jak často jsem tuto událost zažil (a) v průběhu posledního měsíce? Odpověď dle frekvence 

(častosti) a jejího výskytu (F):  

0- nestalo se to v posledních 30 dnech ani jednou 

1- stalo se to několikrát (1-6x) za posledních 30 dnů 

2- stávalo se to často (7 a vícekrát) v posledních 30 dnech 

Zapište skóre každé položky do sloupce (F). Nyní odpovězte na otázku: Jak příjemná, 

potěšující nebo odměňující byla v posledním měsíci každá z prožitých událostí?  

Posouzení každé události na stupnici příjemnost- sloupec (P):  

0- nebylo to příjemní nebo to bylo neutrální či nepříjemné 

1- bylo to trochu příjemné 

2- bylo to velmi příjemné 

Pokud se událost vyskytla vícekrát, uveďte, nakolik byla průměrné příjemná. Pokud se 

událost nevyskytla v posledních 30 dnech, odhadněte a napište, jak hodně by vám byla 

příjemná, kdyby se přihodila. Zapište skóre do sloupce (P).  

1.Spočtěte frekvenci- součet sloupce (F) a dělte 320. To je vaše průměrné frekvenční skóre. 

Porovnejte si skóre s průměrným skórem jiných lidí vaší věkové kategorie. Pokud je vaše 

skóre rovno nebo nižší než dolní hranice průměru, znamená to, že zažíváte méně příjemných 

aktivit, než je obvyklé pro lidi ve vašem věku.  

Věková skupina Průměrné skóre 

Frekvence 

Průměrné skóre 

Příjemnosti 

Průměrný násobek 

obou skóre 

20-39 

40-59 

60 a více 

0,63- 1,03 

0,57-0,97 

0,50-0,90 

0,86-1,36 

0,82-1,22 

0,78-1,18 

0,99-1,19 

0,92-1,12 

0,86-1,06 

 

2.Spočtěte příjemnost- součet sloupce (P) a dělte 320. Tento průměr ukazuje o možnostech 

v prožívání příjemnosti aktivit. Pokud je nízký (roven nebo nižší než dolní hranice průměru 

v tabulce), znamená to, že je v současné době relativně málo aktivit, které by mohly být 

zdrojem radosti a uspokojení.  

3.Spočtěte součet vynásobených skóre pro každou položku a zapište ho do sloupce (F x P). 
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Pak sečtěte všechny vynásobené hodnoty a výsledek dělte 320. Průměrný výsledek je 

pravděpodobně nejdůležitější ukazatel. Ukazuje, jak velké uspokojení a radosti jste prožívali 

ve svých aktivitách v posledním měsíci.  

Pokud je vaše vynásobené skóre nízké, existují 3 možné vzorce, které mohou vytvářet nízké 

skóre:  

§ Vzorec 1- Nízká frekvence/ nízká příjemnost- neděláte mnoho aktivit ze seznamu a z těch, 

které děláte, nemáte mnoho radosti. 

§ Vzorec 2- Nízká frekvence/ průměrná příjemná nebo vyšší příjemnost- neděláte aktivity, 

které jsou pro vás potencionálně příjemné.  

§ Vzorec 3- Průměrná nebo vyšší frekvence/ nízká příjemnost- děláte hodně věcí, ale nemáte 

z toho potěšení.  
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Příloha č. 5 
Jana Anastázie Hladíková 
Problematika zátěžových situací a předcházení stresovým faktorům u příslušníků HZS  
 
Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 70/2008                                         

Čl. 2 

Podmínky fyzické způsobilosti 

(1)  Za fyzicky způsobilého pro přijetí do služebního poměru příslušníka HZS ČR a  pro výkon 
služby na služebním místě, na které má být občan ustanoven, se považuje takový uchazeč 
(dále jen „občan“), který splní zkoušku tělesné zdatnosti (dále jen „zkouška“) při dodržení 
podmínek podle odstavců 2 až 7. 

(2) Za fyzicky způsobilého pro výkon služby na služebním místě ve skupině I nebo II (tabulka 
č. 1) se  považuje občan nebo příslušník HZS ČR nebo příslušník jiného bezpečnostního 
sboru (dále jen „příslušník“), který splní zkoušku při dodržení podmínek podle odstavce 5 a 6.  

(3) Za fyzicky způsobilého pro výkon služby na služebním místě ve skupině III (tabulka č. 1) 
se považuje občan nebo příslušník, který splní zkoušku absolvováním jednoho silového 
a jednoho vytrvalostního testu tělesné zdatnosti (dále jen „test“) a dosáhne ve své věkové 
kategorii alespoň stanoveného bodového minima v každém z nich (tabulka č. 3). 

(4) Za fyzicky způsobilého pro výkon služby na služebním místě ve skupině IV (tabulka č. 1) 
se považuje občan nebo příslušník, který splní zkoušku absolvováním jednoho zvoleného 
testu a dosáhne ve své věkové kategorii alespoň stanoveného bodového minima (tabulka č. 3). 

(5) Za splněnou zkoušku pro občany nebo příslušníky na služební místa skupiny I nebo II se 
považuje splnění dvou silových testů a jednoho testu vytrvalostního, přičemž musí být 
dosaženo alespoň stanoveného bodového minima v každém testu a současně celkového 
bodového minima ze všech tří testů podle tabulky č. 3. Pro splnění celkového bodového 
minima musí občan nebo příslušník zařazený do skupiny I nebo II dosáhnout v některém 
z testů vyššího bodového hodnocení než je stanovené bodové minimum v jednotlivém testu.  

(6) U každého testu je alternativní výběr disciplín (a nebo b); přehled testů a disciplín je 
uveden v tabulce č. 4. U občana  nebo příslušníka, který má být ustanoven nebo přechází  
na služební místo ve skupině I nebo II (tabulka č. 1) se tělesná zdatnost v testu č. 3 ověřuje 
vždy plněním disciplíny 3b.  

(7) Zkouška občana nebo příslušníka musí být vykonána v období 60 kalendářních dnů před 
předpokládaným ustanovením na služební místo u HZS ČR. Příslušník vykonává zkoušku 
každoročně. Příslušník je povinen dle zákona podrobit se na výzvu služebního funkcionáře 
zkoušce 2). Příslušník, který přechází na služební místo zařazené do nižší skupiny, se podrobí 
zkoušce před ustanovením na toto služební místo. 

(8) Příslušník s trvalým zdravotním omezením stanoveným lékařskou posudkovou komisí, 
které mu znemožňuje absolvovat stanovené disciplíny testů, může požádat služebním 
postupem o výjimku ve způsobu provedení zkoušky. Toto ustanovení se nevztahuje na 
příslušníky vykonávající službu na služebních místech zařazených do skupiny I a II podle 
tabulky č. 1. K žádosti musí příslušník doložit potvrzení služebního lékaře o fyziologické 
neschopnosti absolvovat jednotlivé disciplíny testů. Výjimku v rámci své působnosti uděluje 

                                                 
2)   § 92 odst. 3 písm. f) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
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generální ředitel HZS ČR, ředitelé vzdělávacích a technických zařízení MV-generálního 
ředitelství HZS ČR, ředitel SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku, ředitelé HZS krajů a velitel 
Záchranného útvaru HZS ČR. V případě udělení výjimky stanoví, podle zdravotního stavu  
a služebního místa žadatele, vhodné náhradní disciplíny, popř. typ zátěžového testu. Příslušník 
pak vykoná zkoušku před zkušební komisí absolvováním náhradní/ích/ disciplíny/-ín/ nebo ve 
stanoveném zařízení absolvováním příslušného zátěžového testu (např. spiro-ergometrický test), 
jehož výsledek je povinen doložit zkušební komisi. Náklady zátěžového testu hradí 
zaměstnavatel.  
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Příloha č. 6 
Jana Anastázie Hladíková 
Problematika zátěžových situací a předcházení stresovým faktorům u příslušníků HZS 
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Příloha č. 7 

Jana Anastázie Hladíková 

Problematika zátěžových situací a předcházení stresovým faktorům u příslušníků HZS 

 

Charakteristika odborné přípravy: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Základní údaje: 
 
Délka trvání: 40  hodin  
 
Profil absolventa: 
 

• absolvent získá odbornost pro jmenování do týmu posttraumatické péče  
u Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje; 

• absolvent má potřebné teoretické znalosti z problematiky vzniku zátěžových situací,  
druhů stresorů i druhů následných reakcí (tělesných, kognitivních, emocionálních. 
behaviorálních); 

• je obeznámen s  řešením situací vznikajících při plnění úkolů posttraumatické 
intervenční péče o hasiče v souvislosti se zásahy, které vyžadují vysoké psychické 
nasazení; 

• rozezná kritéria potencionální traumatizace; 
• zná druhy reakcí na traumatizující události, rozezná nebezpečí rozvinutí 

posttraumatické poruchy ze zátěže; 
• ovládá individuální i skupinovou intervenci; 
• rozezná potřebu a druh následné péče o postižené; 
• je teoreticky a prakticky připraven k plnění úkolů na úseku managementu kritických 

stresových situací. 
 

Podmínky pro zařazení:  
- příslušník HZS ČR vzdělán a zařazen na funkci psychologa, nebo 
- příslušník HZS ČR s  osobnostními předpoklady a zájmem posttraumatickou péči 

poskytovat. 
 
Provedení odborné přípravy: specializační výcvik s interaktivní a zážitkovou formou 
vzdělávání. Výcvik je organizován koordinátorem týmu posttraumatické péče HZS 
Plzeňského kraje pod vedením psychologického pracoviště MV - GŘ HZS ČR.  
 
Učební texty: obdrží účastníci v průběhu výcviku a budou následně sloužit jako pomůcka  
k vedení intervenčních rozhovorů. 
 
Pomůcky: dataprojektor, popř. zpětný projektor, kamera, stativ, videorekordér, televize, 
projekční plátno, spotřební papíry, nůžky, lepící pásky, špendlíky, vizitky. 
 
Dokladem o ukončení odborné přípravy je potvrzení o jejím absolvování jako základního 
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předpokladu pro jmenování do týmu posttraumatické péče u Hasičského záchranného sboru 
Plzeňského kraje. 
 
 

Učební plán 

 

Téma:  

 
I. Úvod do problematiky posttraumatické péče   
                                                                                                    

Počet 
hodin: 

8 

1. Úvod kurzu, představení, očekávání účastníků, způsob práce  
2. Cíle a záměry kurzu, posttraumatické péče obecně, CISM  
3. Seznámení s interními předpisy k systému posttraumatické péče u HZS 
ČR 

 

4. Úvod do tématu, stres, zátěž a krize  
5. Stresory, teorie stresu, reakce na stres a cvičení k analýze stresu, formy 

zvládání stresu 
 

 
II. Posttraumatická reakce a porucha ze zátěže 

 
8 
 

1. Diagnóza posttraumatické poruchy ze zátěže  
2. Prvky péče o traumatizované osoby  
3. Rizikové faktory pro vznik poruchy ze zátěže  
4. Epidemiologie posttraumatických poruch  
5. Schéma rozhovoru při jednotlivé intervence  

 
III. Druhy intervencí a jejich simulace 

 
20 

 
1. Schéma rozhovoru při individuální intervenci, předvádění individuální 

intervence 
 

2. Modelování situací pro individuální intervenci  
3. Modelování situací pro skupinovou intervenci  
4. Vyhodnocení modelových situací pro krizovou intervenci  

 

IV. Následná péče 
   

4 
 

1. Návaznost na sociální síť  
2. Prvky následné péče  

C E L K E M                                                                                                               40 hodin 
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Příloha č. 8 
Jana Anastázie Hladíková 
Problematika zátěžových situací a předcházení stresovým faktorům u příslušníků HZS 
 
ANONYMNÍ dotazník pro příslušníky HZS ČR 
Kolik je Vám let? 

a) 20 - 30 let 
b) 30 - 40 let 
c) 40 - 50 let 
d) 50 a více    

 
Jak dlouho pracujete u hasičského záchranného sboru ? 

a) do 1 roku 
b) do 5 let 
c) do 10 let 
d) 10 a více  

 
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ? 

a) ZŠ 
b) SŠ- gymnázium 
c) SŠ- odborná s maturitou 
d) SOU 
e) VŠ 

 
V jakém kraji pracujete?  

a) HZS hlavního města Prahy 
b) HZS Středočeského kraje 
c) HZS Plzeňského kraje  
 

1. Myslíte si, že je Vaše práce u HZS náročná? 
a) ano 
b) ne 
c) v některých případech 

 
2. Líbí se Vám práce u HZS? 

a) ano 
b) ano, ale mohlo by to být lepší 
c) ne, ale co jiného mi zbývá 
d) ne 

 
3. Máte důvěru ve své kolegy během zásahu? 

a) ano vždy  
b) ano, jen některým 
c) ne 

 
4. Do které z následujících situací jste se dostal? 

a) zasahování s přítomností dětí 
b) hromadné katastrofy 
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c) zásah v bytových prostorech 
d) náročné vyprošťování 
 

5. Která z výše uvedených situací Vám přijde nejvíce stresující? 
a) zasahování s přítomností dětí 
b) hromadné katastrofy 
c) zásah v bytových prostorech 
d) náročné vyprošťování 
 

6. Myslíte si, že je práce psychologa u HZS důležitá?  
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 
 

7. Pokud byste měli nějaký závažnější problém, obrátil byste se s prosbou o pomoc na 
psychologa? 
a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) určitě ne 
e) nevím 
 
 

8. Nastala taková situace, kdy jste psychologa sám vyhledal? 
a) ano 
b) ne 
c) ne a ani bych ho nevyhledal 
 

 
*Pokud jste v předešlé otázce odpověděl ano,  jak Vám pomohl s vyřešením Vašeho 
problému?  
 
…………………………………………………………………………………………………

………………….. 

 
9. V případě náročného zásahu, potřebujete své pocity ventilovat? 

a) ano, probereme to s kolegy 
b) ano, vypovídám se doma 
c) ne, ale chtěl bych si s někým popovídat 
d) ne, nepotřebuji o tom mluvit 

 
10. Mluvil byste při řešení problémů raději s …? 

1. s psychologem 
2. se členem týmu TPP 
3. s někým jiným     ......................................... 
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11. Myslíte si, že psychologická služba HZS splňuje náplň tří pilířů? (poskytování 

posttraumatické péče hasičům i jejich rodinám, zajišťování podkladů pro personální 
práci, pomoc obětem mimořádných událostí)? 
a) ano 
b) ne 
c) nevidím do toho 
 

12. Je pro Vás psychologická služba důležitá pro zvládání zátěže? 
a) ano, cením si možné pomoci po zásahu a přípravy 
b) ano, když někdo potřebuje, může jí využít 
c) ne, spíše je určená pro oběti MU 
d) ne, myslím, že si každý dokáže pomoct jinak 

 
13. Při zvládání zátěže se odreaguji pomocí 

a) sauna 
b) masáž 
c) vydýchání se 
d) sport 
e) vypovídání se 
f) jiný   ………………………… 

 
14. Zúčastnil jste se již výcviku v poskytování posttraumatické péče? 

a) ano 
b) ne 
 

*Chtěl byste této pomoci využít?................... 
 
 
15. Zúčastnil jste se již výcviku první psychické pomoci? 

a) ano 
b) ne 
 

*Chtěl byste této pomoci využít?.................. 
 
 
16. Připadá Vám tato příprava důležitá v rámci prevence i následného vyrovnání se se 

zátěžovými situacemi? 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 

 
17. Školení a kurzy v začátcích výkonu práce u HZS se Vám jeví jako: 

a) cenná pomoc- hlavně nováčkům 
b) k ničemu, musím si vším projít prakticky  
c) ztráta času 
d) nevím 
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18. Zúčastnil jste se proškolení podobě videí, fotek a modelových situací před nástupem 
do praxe? 
a) ano, pomohlo mi to zvládnout budoucí situace 
b) ano, ale v budoucí profesi mi to nepomohlo 
c) ne, už tak jsem příliš zatížen informacemi 
d) ne 
 

19. Pokud jste v předešlé odpovědi odpověděl ne, uvítal byste takové proškolení? 
a) ano, pomohlo by mi to zvládnout budoucí situace 
b) ne, už tak jsem příliš zatížen informacemi 
c) ne, důležitá je prožitá praxe 
d) nevím 

 
20. Pokud byste měl obavu řešit jakýkoliv svůj problém s psychologem u HZS, z jakého 

důvodu by to bylo? 
a) ne, nemám obavu 
b) strach ze ztráty zaměstnání 
c) obava z přeložení do jiného služebního zařazení 
d) ztráta anonymity- dozví se to kolegové nebo můj nadřízený 
e) psycholog nezná situace, do kterých se dostáváme při zásahu 
f) jiný 

 
21. Uvítal byste, aby psychologové prošli  určitým druhem kurzů, kde si zkusí, jak je 

náročná Vaše práce?  
a) psycholog našeho kraje se s naší prací seznamuje při stážích na stanici 
b) ano, mohli by mi pak lépe poradit   
c) ne, psycholog se má držet náplně své práce 
d) nevím 

 
22. Chtěl byste, aby byl psycholog kdykoliv k dispozici na stanici? 

a) psycholog v našem kraji je  k dispozici na stanici 
b) ano, získal by tak větší důvěru 
c) ano, aspoň uvidí, jak to u nás vypadá 
d) ne, ztratil bych tím svou anonymitu 
e) ne 
f) nevím  

 
23. Chtěl byste, aby byl psycholog kdykoliv k dispozici při zásahu? 

a) psycholog v našem kraji jezdí na zásahy s námi 
b) ano, získal by tak větší důvěru 
c) ano, aspoň uvidí, jak to u nás vypadá 
d) ne, ztratil bych tím svou anonymitu 
e) ne 
f) nevím  

 
24. Jak by se dalo, podle Vašeho názoru, zlepšit fungování psychologické služby? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


