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Anotace 

KUČERA, L. Studie řízení rizik rychlé záchranné služby z pohledu fyzické ochrany. 

Bakalářská práce. VŠB - TUO, 2012, 41 s.  

 

Bakalářská práce je zaměřena na fyzickou ochranu posádky rychlé  záchranné  sluţby.   

Snahou bylo navrţení nejen prvků fyzické ochrany, ale také technického zabezpečení 

sanitního vozu při provádění záchranných akcí. V úvodní části je popsána právní úprava dané 

problematiky. V teoretické části jsou definovány základní prvky zdravotnické záchranné 

sluţby s typy výjezdových skupin. Dále se práce zabývá charakteristikou typů agrese včetně 

statistického vyjádření počtu napadených záchranářů. V praktické části jsou dále uvedeny 

analytické metodiky ke stanovení míry rizika záchranné sluţby a navrţení vhodných 

inovativních opatření vedoucí k zvýšení úrovně bezpečnosti. 

 

Klíčová slova: Rychlá záchranná sluţba, Integrovaný záchranný systém, Fyzická 

ochrana, Posádka zdravotnické záchranné sluţby, záchranář.  

 

Annotation  

KUČERA, L. The study of risk management crew ambulance services in view of physical 

protection. Bachelor thesis. VŠB – TUO, 2012, 41 p. 

 

The thesis is focused on the physical protection of the emergency medical services 

crew. The main aim is to design the elements of physical protection as well as technical 

security of the first aid car during rescue operations. The introduction describes legal 

essentials of the issue. In the theoretical part the basic elements of the medical emergency 

services with the types of emergency squad are defined. Another part refers to the types of 

aggression including statistical data of the number of attacked rescue workers. In the practical 

part analytical methodology is listed to determine the extent of the risk of emergency medical 

services and the appropriate innovative measures to increase crew safety are suggested. 

 

Keywords: emergency medical services crew, integrated rescue system, physical 

protection, the crew of medical emergency services, rescue worker. 
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1 Úvod 

Výkon zdravotnického záchranáře klasifikujeme jako fyzicky, ale zejména psychicky 

náročné povolání. V případě zdravotnické záchranné sluţby (dále jen ZZS) se nejedná pouze 

o proces poskytnutí přednemocniční neodkladné péče na místě zásahu, ale je zde mnoho 

omezení a rizik, která mohou záchranáře při poskytování zdravotní péče ohrozit.  

Mezi charakteristické prvky omezení při poskytování první pomoci řadíme dopravní 

nebezpečí, a to z hlediska rychlosti jízdy, špatných klimatických podmínek 

a akceptovatelnosti záchranného vozidla ostatními účastníky silničního provozu. 

 Nedílným rizikovým faktorem tohoto povolání je hledisko infekční. Kaţdý záchranář 

je vystaven riziku infekční choroby, i přes dodrţení veškerých hygienických a bezpečnostních 

opatření. K dalším negativním aspektům patří napadení posádky záchranné sluţby, zejména 

verbálního rázu. Po řadě konzultací s odborníky ve zdravotnických sluţbách lze konstatovat, 

ţe o verbálním napadení záchranářů se nehovoří, nebo se tato problematika vůbec neřeší. Jako 

zajímavý fakt je nutno uvést, ţe vše podléhá vzájemné komunikaci, mezi záchranářem 

a pacientem, při poskytování pomoci. 

K dalšímu napadení řadíme napadení fyzické. Toto napadení je často medializováno, 

nicméně mu není věnována dostatečná pozornost a příčinou jeho výskytu se dále nikdo 

nezabývá. Ve společnosti jsou zcela nejasné postihy agresivního pacienta, nemluvě o statutu 

úřední osoby. Bohuţel v úvodu musím uvést skutečnost, ţe neexistuje centrální registr 

fyzického napadení. Z tohoto důvodu je situace zcela nepřehledná z hlediska mapování počtu 

napadených záchranářů, který by byl vyjádřen vývojovou křivkou. 

V teoretické části je uveden statistický přehled počtu napadených záchranářů. 

Statistický přehled je zaměřen na Moravskoslezský kraj (dále jen MSK), uvedeno je 

i srovnání s ostatními kraji České republiky. Statistický přehled byl proveden pomocí 

odborných konzultací, posláním dotazů prostřednictvím elektronické pošty na jednotlivá 

střediska záchranných sluţeb, vyuţitím vyhledávání webových stránek, které mapují 

mimořádné či katastrofické události. Podrobný přehled fyzického napadení, je uveden 

v teoretické části. 

Cílem bakalářské práce je analýza současného stavu fyzické ochrany posádky rychlé 

zdravotnické záchranné sluţby vč. navrhnutí vhodných technicky inovativních řešení, které 

zabezpečí fyzickou ochranu posádky vozidla ZZS.  
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2 Rešerše literatury 

Při psaní této bakalářské práce byla pouţita níţe uvedená rešerše literatury.  

 

KROUPA, M., ŘÍHA, M., Integrovaný záchranný systém. 2. Aktualizované vydání. 

Praha: ARMEX PUBLISCHING, 2006. 119 s. ISBN 80-86795-335-7.  

V této publikaci jsou popsány bezpečnostní systémy související s obranou státu, jejich 

orgány a právní úprava. Problematika je zaměřena na orgány krizového řízení vč. 

integrovaného záchranného systému operující v případě vzniku mimořádné události či krizové 

situace. Dále se v publikaci uvádí struktura integrovaného záchranného systému s popisem 

základních a ostatních sloţek tohoto systému. 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. 

Ostrava: SPBI Spektrum, 2007. 157 s. ISBN 978-80-7385-007-4.  

V tomto studijním materiálu jsou popsány základy jednotlivých sloţek integrovaného 

záchranného systému a vzájemná provázanost těchto sloţek při provádění záchranných 

a likvidačních prací. 

 

HASÍK, J., KUŘITKA, P. Součinnost zdravotnické záchranné služby s HZS ČR a Policií 

ČR. 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany 

obyvatelstva. Praha: MV-Generální ředitelství HZS ČR, 2008, roč. 7, č. 2. ISSN 1213-

7057.  

Časopis 112, ale také jeho televizní vysílání, je vnímán kladně nejen odbornou, ale 

také laickou veřejností. Jedná se o jeden z mála zdrojů, který popisuje a uvádí občany do  

problematiky jednotlivých sloţek integrovaného záchranného systému, a tím poskytuje osvětu 

občanům v oblasti důleţitosti a významnosti jednotlivých sloţek integrovaného záchranného 

systému. 

 

Zákon č. 374 ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické záchranné službě ve znění 

pozdějších změn a doplnění. 

Zákon stanovuje práva a povinnosti nejen poskytovatelům zdravotnické záchranné 

sluţby, ale také provozovatelům akutní lůţkové části. Stanovuje podmínky pro zajištění 

připravenosti na mimořádnou událost, či krizovou situaci.  
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3 Právní úprava související se zdravotnickou záchrannou službou 

Kapitola pojednává o důleţitých právních předpisech, v souvislosti s poskytováním 

zdravotnické péče. Tyto předpisy mohou také slouţit i široké veřejnosti. 

 

3.1 Právní předpisy  

Níţe je uveden výčet nejdůleţitějších právních předpisů v oblasti zdravotnictví. 

Uvedené právní předpisy jsou ve znění pozdějších změn a doplnění. 

 

3.1.1 Zákon č. 20 ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu 

Zákon se zabývá prevencí ochrany zdraví a soustavným upevňováním tělesného 

i duševního zdraví. Stanovuje činnost jednotlivých státních institucí a práva a povinnosti 

lékařských pracovišť, vč. práv a povinností pacientů. [41] 

 

3.1.2 Zákon č. 40 ze dne 8. ledna 2009 Trestní zákoník 

Trestní zákoník vymezuje trestné činy. Stanovuje sankce, které lze následně po 

spáchání trestného činu uloţit. Z hlediska postavení zdravotnických záchranářů jsou zejména 

důleţité tyto paragrafy: §140, §145, §146, §353. [43], [18] 

 

Výčet nejdůleţitějších paragrafů pro účely ZZS v trestním zákoníku: 

 §140, odst. 3, písmeno f, popisuje skutkovou podstatu vraţdy 

 § 145, odst. 2, písmeno e, popisuje těţké ublíţení na zdraví 

 § 146 odst. 2, písmeno d, popisuje ublíţení na zdraví 

 § 353 odst. 2., písmeno e, popisuje nebezpečné vyhroţování [43] 

 

Uvedené paragrafy platí v případě, kdo spáchá tyto činy na zdravotnickém 

pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání, povolání směřujícího k záchraně ţivota, 

ochraně zdraví nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně ţivota, zdraví 

nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce uloţenou mu 

podle zákona.
1
 

1 
Zákon č. 40 ze dne 8. ledna 2009 Trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk
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3.1.3 Zákon č. 2 ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod  

Listina základních práv a svobod upravuje lidskou svobodu, rovnost a důstojnost 

v právu. V Ústavním zákoně č.  2, článku 31., hlava čtvrtá Hospodářská, sociální a kulturní 

práva se poukazuje na to, ţe kaţdý má právo na ochranu zdraví. Dále se v  článku uvádí, ţe  

občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní 

pomůcky. A to za podmínek, které jsou stanoveny zákonem. [39] 

 

3.1.4 Zákon č. 374 ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické záchranné službě ve znění 

pozdějších změn a doplnění 

Zákon upravuje práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné sluţby 

a povinnosti poskytovatelů akutní lůţkové péče k zajištění návaznosti jimi poskytovaných 

zdravotních sluţeb. Dále upravuje podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele 

zdravotnické záchranné sluţby a podílení se na řešení mimořádné události a krizové situace. 

V neposlední řadě stanovují podmínky výkonu veřejné správy v oblasti zdravotnické 

záchranné sluţby. [42] 

 

3.1.5 Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů 

Předmětem úpravy tohoto zákona je vymezení integrovaného záchranného systému, 

stanovení jeho sloţek a jejich působnosti, a to tehdy, pokud to nestanoví zvláštní právní 

předpisy. Zákon uvádí působnost a pravomoci státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních pracích. Taktéţ je zmíněna 

ochrana obyvatelstva před a po vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohroţení 

státu a válečného stavu. [40]  

 

3.1.6 Zákon č. 262 ze dne 21. dubna 2006 Zákoník práce 

Zákoník práce upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavatelem a  zaměstnanci, 

které vyplývají z pracovní činnosti a souvisejí s výkonem povolání. Část pátá zákoníku práce 

Hlava I, pojednává o bezpečnosti a zdraví při práci obsaţených v paragrafech (§101  a  §102). 
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Paragraf 101 pojednává o tom, ţe povinnost zaměstnavatele je zajistit bezpečnost 

a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. S ohledem na rizika moţného ohroţení jejich zdraví 

a ţivota, která se týkají výkonu práce. [44] 

Paragraf 102 popisuje o povinnosti zaměstnavatele vytvářet bezpečné a zdraví 

neohroţující pracovní prostředí. Pracovní podmínky uzpůsobeny vhodnou organizací 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel je povinen přijímat taková vhodná 

opatření, aby docházelo k předcházení rizikům. [44] 

Část třináctá společná ustanovení, Hlava II., §301, která zohledňuje základní 

povinnosti zaměstnanců a  vedoucích zaměstnanců, vyplívajících z pracovních poměrů, či  

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. V tomto paragrafu je uvedeno, ţe 

zaměstnanci jsou povinni pracovat řádně. Podle svých schopností, plnit pokyny nadřízených, 

podle zákona a také spolupracovat s ostatními zaměstnanci. [44] 

 

3.1.7 Vyhláška č. 434 ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 28. července 

1992 o zdravotnické záchranné službě 

Tato vyhláška doplňuje zákon o péči a zdraví lidu. [40] Specifikuje činnosti a úkoly 

k poskytnutí přednemocniční neodkladné péče. Upravuje činnost výjezdových skupin. 

Vymezuje úkoly zdravotnické záchranné sluţby, vč. pravidel řízení a vnitřního uspořádaní. 

Stanovuje síť zařízení a pracovišť zdravotnické záchranné sluţby. [33] 

 

3.1.8 ČSN EN 1789 + A1. Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – 

Silniční ambulance. 2. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2010. 

Jedná se o českou verzi evropské normy. Jsou zde uvedeny konstrukční poţadavky na 

zástavbu ambulancí, jejich vybavení a zařízení. V normě jsou uvedeny typy jednotlivých 

ambulancí A1, A2 pro převoz pacientů, typ B ambulance záchranná a typ C mobilní jednotky 

pro poskytnutí intenzivní péče. [3] 



6 

 

4 Zdravotnická záchranná služba 

Od roku 1992 je funkce zdravotnické záchranné sluţby řízená vyhláškou Ministerstva 

zdravotnictví. Jedná se o Vyhlášku č. 434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné sluţbě, ve znění 

pozdějších předpisů. Od 1. dubna 2012 nabývá účinnosti nový zákon o zdravotnické 

záchranné sluţbě. Jedná se o Zákon č. 374/2011 Sb. Zákon byl vyhlášen ve sbírce zákonů pod 

číslem 374/2011 Sb. [13] 

 

4.1 Vymezení pojmů 

Níţe uvedená teoretická část o ZZS je popsána dle nového zákona. Jsou v ní uvedeny 

pojmy týkající se poskytování ZZS, struktura organizace, typy výjezdových skupin 

a povinností výjezdových skupin při poskytování PNP. 

 

4.2 Poskytovatel zdravotnické záchranné služby 

Zdravotnickou záchrannou sluţbu poskytuje příspěvková organizace zřízená krajem. 

Podle zákona o zdravotnických záchranných sluţbách má tato příspěvková organizace 

povolení k provozování ZZS. Povinností kraje je zajišťovat nepřetrţitou dostupnost 

zdravotnické záchranné sluţby v rozsahu, který je stanovený plánem pro pokrytí území kraje 

výjezdovými základnami. Povinnost pokrytí území výjezdovými zdravotnickými zařízeními 

je splněna prostřednictvím poskytovatelů zdravotnické záchranné sluţby. [42] 

 

4.3 Priority a poskytování přednemocniční neodkladné péče 

K prioritám zdravotnické záchranné sluţby patří poskytnutí neodkladné 

přednemocniční péče (dále jen PNP). Základní přednemocniční pomoc je poskytována na 

základě tísňové výzvy, není-li uvedeno jinak. PNP je poskytována v případech postiţení 

zdraví, např. při úrazech, kdy neposkytnutí první pomoci by mohlo mít za následek 

dlouhodobé poškození zdraví, nebo jedná-li se o případy, které mohou ohrozit ţivot 

s následkem smrti. Poskytnutí PNP je sluţba poskytovaná postiţenému s cílem dopravit jej do 

nejbliţšího zařízení poskytujícího akutní lůţkovou péči. [42] 
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Mezi neodkladné činnosti zdravotnické záchranné sluţby dále patří nepřetrţitá 

kvalifikovaná činnost operátorů zdravotnického operačního střediska (dále jen OS), nebo 

pomocného operačního střediska (dále jen POS) na národním čísle tísňového volání linky 

155. Operační středisko plní úkoly spojené s vyhodnocením a správným posouzením 

mimořádné události. Rozhodnutí spočívá ve správném úsudku operátora o zdravotním stavu 

pacienta a vyslání jednotlivých výjezdových skupin. Organizace práce na místě mimořádné 

události je velice důleţitá při záchraně lidských ţivotů. [42] 

Mezi další činnosti ZZS patří poskytování instrukcí první pomoci, vyšetření 

a provedení záchranných úkonů na místě zásahu, sledování základních ţivotních funkcí při 

převozu, letecká přeprava pacienta, letecká přeprava tkání a orgánů k transplantaci a třídění 

osob podle závaţnosti zdravotního stavu při mimořádné události (dále jen MU) a krizové 

situaci (dále jen KS). [42] 

 

4.4 Dojezdové časy 

Se vznikem nového zákona, který bude platit od 1. dubna 2012, přichází změna 

v dojezdových časech. Oproti minulé vyhlášce, kdy byla dojezdová doba 15 minut, se 

dojezdová doba změní na dvacet minut. Dojezdová doba se počítá od okamţiku převzetí 

pokynů k výjezdu výjezdovou skupinou od operátora, či pomocného operačního střediska do 

okamţiku příjezdu na místo. Rozmístění stanic ZZS závisí na topologickém, demografickém 

hodnocení jednotlivých parametrů v závislosti na jejich rizikovosti tak, aby jednotlivé přilehlé 

obce a části měst byly co nejvíce dosaţitelné z nejblíţe dostupného výjezdového stanoviště 

v dojezdovém čase do dvaceti minut. [42] 

 

4.5 Traumatologický plán 

Traumatologický plán stanovuje postupy a opatření, které jsou uplatňovány 

poskytovatelem zdravotnické záchranné sluţby. Děje se tak v případech poskytnutí PNP, a  to 

zejména při hromadných neštěstích. Součástí tohoto plánu je hodnocení moţných zdrojů 

ohroţení zdraví a ţivota. Povinnost zpracování a aktualizace traumatologického plánu přísluší 

poskytovateli zdravotnické záchranné sluţby. [42] 
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4.6 Struktura organizace zdravotnického zařízení záchranné služby 

Zdravotnickým zařízením poskytovatele ZZS jsou myšleny mobilní prostředky 

a prostory, které jsou určeny pro účely ZZS. Zařízení ZZS je vţdy tvořeno z těchto částí [42]:  

 Ředitelství. 

 Zdravotnické operační středisko. 

 Výjezdové základny s výjezdovými skupinami. 

 Pracoviště krizové připravenosti. 

 Vzdělávací a výcvikové středisko. [42] 

 

4.6.1 Ředitelství 

Slouţí především k řízení a centralizaci zdravotnické záchranné sluţby, a to zejména 

z pohledu zabezpečení finanční provozuschopnosti, vč. prvků technického charakteru. Řeší 

činnosti související s havarijní připravenosti na MU a KS v rámci řízení kraje. [42] 

 

4.6.2 Zdravotnické operační středisko a pomocné operační středisko 

Zdravotnické operační středisko představuje centrální pracoviště operačního řízení. 

Toto centrální pracoviště pracuje v nepřetrţitém reţimu. Pomocné operační středisko je 

podřízeno operačnímu zdravotnickému středisku. [42] 

 

4.6.3 Výjezdové základny  

Jedná se o výjezdová pracoviště, ze kterých jsou na pokyn operačních zdravotnických 

středisek nebo pomocných operačních středisek vysílány jednotlivé výjezdové skupiny. [42] 

 

4.6.4 Výjezdové skupiny  

Tyto skupiny tvoří zdravotničtí pracovníci. Výjezdovou skupinu tvoří minimálně 

dvoučlenná posádka. Poskytovatel zdravotnické záchranné sluţby určí jejího vedoucího. [42]  

Podle technického zařazení dopravních prostředků vyuţívaných zdravotnickou 

sluţbou ji členíme na pozemní, leteckou a vodní. Dle dohody s ministerstvem zdravotnictví 

a ministerstvem obrany můţe být prostřednictvím Armády České republiky (dále jen AČ) 

zajištěna činnost leteckých skupin. [42] 
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4.6.5  Pracoviště krizové připravenosti 

Toto pracoviště slouţí ke koordinaci úkolů krizové připravenosti pro poskytovatele 

ZZS. Tyto úkoly vyplívají z krizového plánu kraje, dokumentace IZS a havarijního plánu. 

[42] Pracoviště dále plní psychosociální intervenční sluţby pro poskytovatele ZZS a další 

zdravotníky v případě MU a KS. Probíhá zde i výcvik a školení pro poskytovatele ZZS 

a sloţek IZS, jak v oblasti krizového řízení, tak také v oblasti medicíny. [42]  

4.7 Typy výjezdových skupin záchranných jednotek 

Abychom správně rozdělili jednotlivé výjezdové jednotky sanitních vozů, musíme si 

uvědomit, ţe ne ve všech případech vyjíţdí k zásahu lékař. Jeho přítomnost u kaţdého 

výjezdu by byla náročná nejen z organizačního, ale i z finančního hlediska. Lékař vyjíţdí jen 

v případech, které potřebují neodkladnou a odbornou pomoc. Jedná se zejména o stavy 

pacientů, kteří jsou bezprostředně ohroţení na ţivotě. [31], [37] 

 

4.7.1 Rychlá lékařská pomoc 

Sloţení nejméně tříčlenné posádky je následující: lékař, řidič záchranář, zdravotní 

sestra - střední zdravotnický pracovník. V některých případech je vyuţíván také niţší nebo 

pomocný zdravotnický pracovník – ošetřovatel. Posádka RLP vyjíţdí v případech, kdy 

dochází k akutnímu ohroţení ţivotně důleţitých funkcí člověka. Jedná se zejména o velmi 

váţné úrazy, stavy bezvědomí, zástava dechu, srdeční obtíţe apod. [31] Ukázka vozu RLP je 

na obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Boční pohled na vůz rychlé lékařské pomoci Moravskoslezského kraje [31] 

 

4.7.2 Rychlá zdravotnická pomoc 

Posádka rychlé zdravotnické pomoci je nejméně dvoučlenná. Tvoří ji řidič záchranář 

a střední zdravotnický pracovník záchranář. V některých případech je doplněna také 
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o ošetřovatele. Posádka RZP je nasazována v případech, kdy zdravotní stav pacienta 

vyhodnocený operačním střediskem nevyţaduje zásah lékaře ZZS. Jedná se především 

o úrazy nekomplikované vč. stavů neúrazových. [31] 

Mezi další činnosti posádky RZP, patři převozy sekundární, např. při náhlém zhoršení 

zdravotního stavu pacientů z ordinací praktických lékařů nebo asistence u větších dopravních 

nehod spolu s posádkou RLP. Při zajištění pacienta výjezdovou posádkou RZP je nutné předat 

takového pacienta do lékařské péče. Zároveň posádka RZP má moţnost přivolat na místo MU 

či nehody lékaře. Zdravotničtí záchranáři posádky RZP nemohou aplikovat některé 

medikamenty jako lékař. [31] Na obrázku 2 je vyobrazen vůz RZP. 

 

Obrázek 2: Čelní pohled na vůz rychlé záchranné pomoci ve Frýdku – Místku [autor] 

 

4.7.3 Rendez-vous 

Jedná se o osobní vozidlo, znázorněné na obrázku 3, jehoţ posádka je sloţena z řidiče 

záchranáře  a lékaře. Posádka téţ můţe být sloţena z lékaře, středního zdravotnického 

pracovníka a řidiče záchranáře. Operační středisko na místo zásahu vyšle Rendez-vous 

(dále jen R-V) v případě, kdy není nutné pacienta transportovat. Pokud bude nutný transport 

pacienta, přivolá posádka R-V posádku RZP. Obě posádky mohou vyjet k zásahu 

společně.[31] S výjezdem Randez-vous se setkáváme především ve větších městech, kdy 

osobní automobil zajišťuje větší flexibilitu a rychlost v městské zástavbě. [31] 

 

Obrázek 3: Rendez-vous Moravskoslezského kraje [31] 
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4.7.4 Letecká záchranná služba 

Zdravotnická posádka letecké záchranné sluţby se skládá nejméně ze dvou členů, a to 

lékaře a záchranáře. Letecká záchranná sluţba (dále jen LZS) v Ostravě působí od roku 1989.  

Vrtulník s  volacím znakem Kryštof 5 je určen pro MSK a je vyubrazen na obrázku 4. [31] 

Vrtulník se vyuţívá v krizových situacích, zejména tam, kde je terén špatně dostupný 

zásahovým vozidelům zdravotnické pomoci. Vrtulník slouţí k zásahům, které vyţadují šetrný 

a rychlý transport raněných. Plní úkoly pří hromadných neštěstích, plánovaných transportech, 

spolupracuje s IZS apod. [31] 

 

Obrázek 4: Let vrtulníku letecké záchranné služby [31] 

 

4.7.5 Vodní záchranná služba  

Vodní záchranná sluţba Českého červeného kříţe (dále jen ČČK) zobrazená na 

obrázku 5 poskytuje v České republice následující úkony. Provádí záchranu a poskytnutí 

neodkladné rozšířené první pomoci, a to nejen na bazénech, koupalištích a akvaparcích, ale 

také na otevřených vodních plochách a v blízkosti těchto vodních ploch. Vodní záchranná 

sluţba provádí záchranné a likvidační práce na vodních hladinách, při povodních, záchraně 

majetku apod. Spolupracuje jako ostatní sloţka IZS se základními sloţkami IZS, provádí 

školení plavčíků záchranářů a ostatních členů IZS. Zejména příslušníků Hasičského 

záchranného sboru (dále jen HZS). [32] 

 

Obrázek 5: Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, Ostrava [32] 
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4.8 Povinnosti a oprávnění výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby 

K základním oprávněním členů výjezdových posádek ZZS patří níţe uvedené činnosti, 

vedoucí ke zkvalitnění poskytnutí PNP, nebo předejití úrazu záchranářů. [42] Jedná se o: 

 Oprávnění vstupu na cizí pozemek či do cizího objektu v případě podezření, ţe se 

na pozemku či v objektu nachází osoba, které je nutné poskytnutí PNP. 

 Oprávnění členů ZZS o poţádání fyzických osob (dále jen FO) a podnikajících 

právnických osob (dále jen PO) o poskytnutí informací, osobní a věcné pomoci 

nezbytné k provedení záchranných akcí. 

 Nesmí dojít k ohroţení ţivota a zdraví zúčastněných při poskytování pomoci. 

 Členové pozemní výjezdové skupiny jsou povinni do dvou minut vyrazit k výjezdu 

na pokyn OS, nebo POS. 

 Povinnost poskytnout PNP i bez tísňové výzvy, v takovém případě vedoucí 

výjezdové skupiny OS nebo POS nahlásí čas a místo poskytování PNP. 

 Neposkytnutí PNP na pokyn vedoucího výjezdové jednotky v případě, kdy hrozí 

ohroţení ţivota nebo zdraví zasahujících zdravotníků. 

 Neposkytnutí NPN při zásazích, ke kterým nebyli zdravotníci vyškoleni 

a nedisponují příslušným technickým vybavením. [42] 

 

5 Ústřední středisko zdravotní záchranné služby Moravskoslezského 

kraje 

V roce 2004 došlo k vzniku Ústředního střediska záchranné sluţby 

Moravskoslezského kraje (dále jen ÚSZS MSK). Vzniku ÚSZS MSK předcházelo sloučení 

územního střediska záchranné sluţby Ostrava a záchranných sluţeb z bývalých okresů 

v Moravskoslezském kraji (Bruntál,  Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava). [31] 

Tímto sloučením došlo k tomu, ţe záchranná sluţba MSK patří mezi největší u nás. 

Zřizovatelem ÚSZS MSK je  Moravskoslezský kraj, jedná se o příspěvkovou organizaci. 

Ředitelství organizace se nachází v Ostravě – Zábřehu. K  poskytnutí neodkladné 

přednemocniční péče vyuţívají Moravskoslezští záchranáři dostupné techniky vč. letecké 

záchranné sluţby. [31] 
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5.1 Základní údaje o oblasti a výjezdové činnosti v Moravskoslezském kraji 

V  tabulce 1 jsou uvedeny základní informace poskytnuté ÚSZS MSK za rok 2011: 

Tabulka 1: Základní údaje o spádové oblasti, počtu obyvatel a posádek, řešených událostech v MSK [31] 

Spádová oblast 5.500 km2 

Počet obyvatel v MSK 1.260.000 

Počet událostí řešených za rok 98.229 

Počet ošetřených pacientů 91.690 

Počet výjezdových stanovišť 29 

Celkový počet posádek 58 

Z toho počet posádek lékařských 26 (včetně LZS) 

Počet posádek zdravotnických 32 

Typy posádek Počet posádek 

Rychlá zdravotnická pomoc 37 

Rychlá lékařská pomoc  16 

Rendez-vous  5 

Pozn. Spádovou oblast tvoří část Beskyd, Jeseníků a průmyslová aglomerace Ostrava [31] 

 

5.2 Integrovaný záchranný systém  

Za integrovaný záchranný systém se povaţuje koordinovaný postup jeho sloţek při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [7] IZS lze 

rovněţ charakterizovat jako prostředek součinnosti územních orgánů veřejné správy a sloţek 

při provádění záchranných a likvidačních prací. Zdravotnická záchranná sluţba patří mezi 

základní sloţky IZS. [24] 

 

5.2.1 Základní složky IZS 

Mezi základní sloţky, které jsou ustanoveny v zákoně o IZS, patří: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky. 

 Jednotky poţární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami poţární 

ochrany.  

 Policie České republiky. 

 Zdravotnická záchranná sluţba. [24] 
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5.3 Krajské zdravotnické operační středisko Moravskoslezského kraje 

Činnost operačního střediska byla zahájena v lednu roku 2011. Operační středisko 

vzniklo díky centralizaci a také zároveň zrušením celkem šesti okresních operačních středisek 

a centra tísňového volání Ostrava. Provoz operačního střediska zajišťuje celkem 38 operátorů 

pracujících ve čtyřech směnách. [31] Na obrázku 6 je znázorněno dispečerské pracoviště. 

 

Obrázek 6: Operátor ZZS pracující na dispečerském pracovišti [autor] 

 

5.3.1 Úkoly operačního střediska 

K základním úkolům operačního střediska patří kvalifikovaný příjem, zpracování 

a samotný proces vyhodnocení příchozích hovorů. Jednotlivé úkoly jsou uvedeny níţe  [31]: 

 Rozčlenění hovorů podle stupně důleţitosti a podle úmyslu volajícího 

(např. zneuţití linky). 

 Operátor musí zjistit, jaká událost se stala, kde a kdy k ní došlo, počet raněných vč. 

stupně závaţnosti zranění. 

 Rozhoduje se, zda na místo zásahu pošle ZZS a jakého typu. 

 Pouţívá moderní technologie, vše podstatné zpracovává elektronickou formou. 

 Operátor musí mít přehled o spádovém území, včetně záchranných vozidlech, 

které jsou k dispozici. 

 Nutnost nahrávání a archivace hovorů.  
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5.3.2 Další úkoly operačního střediska 

V případě ohroţení ţivota pacienta radí sestry operátorky, jak poskytnout účinnou 

PNP. Mezi další úkoly operačního střediska řadíme: 

 Provádí telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci v případě zástavy srdce. 

 Operátor je s posádkou v radiovém a telefonním spojením. 

 Pouţívá systém tzv. statusů, díky tomuto systému má přehled, kde se právě 

záchranné vozidlo nachází (vozidlo na cestě, místě zásahu apod.). 

 Zajištění příjezdu vozidla do příslušného ambulantního oddělení. 

 Poskytnutí informací cílového ambulantního střediska o akutním stavu 

postiţeného. 

 V případě společného zásahu udrţují spojení s ostatními sloţkami IZS. [31] 

 

5.4 Postavení zásahových vozů jednotek integrovaného záchranného systému 

při dopravní nehodě 

Rozmístnění vozidel IZS, uvedeno na obrázku 7, je realizováno při dopravních 

nehodách na dálnicích a silnicích určených pro motorová vozidla.  Takto jsou rozmístněná 

vozidla jednotek IZS v případech, kdy dochází k vyprošťování osob z vozidla, nebo při 

hromadných nehodách. Z obrázku je patrné, ţe vozidlo hasičského záchranného sboru stojí 

jako poslední. Vozidlo jistí ostatní sloţky IZS, vč. vozidel a osob zúčastněných při dopravní 

nehodě. Zpravidla se jako jistící vozidlo pouţívá nákladní vozidlo HZS z důvodů jeho 

velikosti a také lepší viditelnosti na delší vzdálenost. [7], [6] Zde si musíme uvědomit důleţitý 

faktor samotné viditelnosti, neboli nutnost dokonale technicky zabezpečit místo dopravní 

nehody. Při poskytování neodkladné přednemocniční péče a vyprošťování osob je důleţité 

zajistit bezpečí jednotlivých sloţek IZS. Za zabezpečení dopravní nehody z hlediska 

organizace dopravy odpovídá PČR. [5] 

Vůz rychlé záchranné sluţby se dle obrázku nachází v prostoru, který je vymezen pro 

poskytnutí neodkladné péče o pacienty. Míra rizika ohroţení sloţek IZS, a v našem případě 

zejména zdravotníků, je vysoká. Mezi ohroţující faktory zde řadíme nepřizpůsobení rychlosti 

ostatních účastníků silničního provozu, čímţ je zvýšená moţnost střetu se  záchrannými 

sloţkami. 
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Mezi další faktor můţeme řadit sníţenou viditelnost a  nepřehlednost místa nehody. [6] 

K těmto aspektům je nutné přihlíţet. Jako řešení pro zabezpečení místa dopravní nehody 

bychom mohli uvést zejména následující: 

Vhodné umístnění výstraţného trojúhelníku v doporučené vzdálenosti jednoho metru 

od pravého okraje vozovky ve směru do středu vozovky. Doporučená vzdálenost od místa 

dopravní nehody je padesát metrů. Na dálnici ve vzdálenosti sta metrů. [6] 

O umístění výstraţných trojúhelníků se starají většinou účastníci dopravní nehody. 

V případě zabezpečení dopravní nehody mohou být sloţkami IZS, zejména však dopravní 

policií, poskytnuty prvky aktivní bezpečnosti. Důleţitá je také viditelnost jednotlivých 

účastníků dopravní nehody (pouţití výstraţné vesty). Po konzultaci se záchranáři ve 

výjezdovém pracovišti Frýdek-Místek, jsou v současné době reflexní prvky na pracovním 

oděvu vyhovující a dobře viditelné. [26] 

K bezpečnostním prvkům řadíme dopravní kuţely, či jiné aktivní   bezpečnostní 

prvky, pro zajištění bezpečnosti na komunikaci. Vhodné je pouţití dopravních kuţelů 

oranţové barvy s bílým reflexním nátěrem. Kuţely slouţí k většímu zpřehlednění dopravní 

nehody a tím k zabezpečení sloţek IZS. V případech, kdy je zabezpečeno místo mimořádné 

události, k níţ se dopravní nehoda bezesporu řadí, je důleţité tyto zabezpečovací prvky 

umístnit jednak v dostatečné vzdálenosti, ale také na přehledném a dobře viditelném místě.[6] 

 

 

Obrázek 7: Zabezpečení místa dopravní nehody, jednotkami IZS [autor], [6], [7] 
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5.5 Agrese 

Agrese je definována jako chování, které je cílevědomě směřováno k negativním 

důsledkům jiné osoby, s úmyslem poškodit ji. Pojem agrese definuje Ladislav Lovaš v knize 

Sociální psychologie. [34] J. Spurný popisuje agresi jako destruktivní chování pudové 

vlastnosti směřující k fyzickému brachiálnímu útoku, slovním uráţkám, nebo symbolicky 

pomocí gest vůči jinému jedinci nebo předmětu. [21], [14] J. Spurný uvádí dva druhy agrese: 

 Agrese primitivní a krátkodobá, kterou doprovází afektivní bouřlivý stav. 

 Agrese promyšlená, dlouhodobá. [21] 

  

5.5.1 Zdroje agresivního chování 

Mez zdroje agresivního chování řadíme chování v afektu (hněv, vztek), 

neuspokojenou frustrovanou potřebu, ale například i zvyk. [21]  

 

5.5.2 Charakteristika agrese 

Ladislav Lovaš hovoří o agresi jako o chování. V tomto případě se nejedná o situaci, 

kdy agresor přemýšlí, plánuje, jak někoho zranit nebo ho poškodit. Agrese má za následek 

okamţité poškození či ublíţení. [34] 

 

5.5.3 Následky agrese 

Agrese můţe mít za následek zranění nebo způsobení fyzické bolesti. Jejím důsledkem 

také můţe být poškození majetku jiné osoby, nebo psychologické poškození jiné osoby. Zde 

řadíme uráţení, poniţování, vydírání atd. Rozhodujícím faktorem je zjištění, zda agrese byla 

vykonána záměrně a cílevědomě. Poškození či ublíţení jiné osobě způsobené náhodně není 

posuzováno jako agrese. [34] 

 

5.6 Agresivita 

Jedná se o vyjadřování a chování se agresivně. Lze ji chápat jako rys osobnosti. 

Charakterizovat ji lze jako relativně stálou a vrozenou vlastnost. [34] 

 

5.6.1 Vztah agresora a potenciální oběti 

Tento stav můţeme řadit ke konfliktním situacím. Mezi takovéto situace můţeme 

zařadit vztah mezi agresorem (pacientem nebo jeho rodinou) a zdravotníkem. 
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V knize „Psychologie násilí“ jsou popsány stavy obětí jako jednání, které v sobě skýtá 

strach, úzkost, sklony k obraně proti agresi. Při takto vzniklé konfliktní situaci stojí na straně 

útočníka osoba, která můţe být ovlivněna pocitem bezmoci. 

Pacient neuvaţuje alternativně, je ovlivněn bolestí, alkoholem, léky, nebo jinými 

návykovými látkami.  Jeho síla a hněv mohou být povzbuzovány dosaţením úspěchu pomocí 

agrese K dalšímu prvku motivace, můţeme řadit také okolí. Pokud záchranáři přijedou na 

místo, kde se vyskytuje větší počet takovýchto jedinců, je těţké se jim ubránit. Agresivní činy 

mohou být verbální (slovní uráţky, nadávky), neverbální (gesta, postoje) či dokonce ve formě 

fyzického napadení. [21] Můţe se jednat o lehké ţduchnutí, ale i těţké ublíţení na zdraví, 

např. kopnutí do břišní oblasti, do hlavy apod. 

V případě napadení můţe záchranář trpět vnitřním konfliktem, jak se v dané chvíli 

zachovat. [21] Výhodou jsou absolvované kurzy komunikace, které záchranáře učí, jak 

s dotyčnými komunikovat. Důleţité je navození pocitu důvěry v záchranáře. Lékař se nesmí 

chovat arogantně a nadřazeně, jelikoţ na pacienta doléhá mnoho aspektů, vnímá bolest, má 

strach a kaţdý neadekvátní zásah zdravotníka v něm můţe vyvolat pocit ohroţení. 

Mezi další nezbytné prvky obrany patří kurzy sebeobrany. Cílem zdravotníků je 

záchrana ţivota, ne však proti někomu bojovat. Míra agrese, se kterou je moţno se setkat na 

stadionech, ale i v domácnostech a kdekoliv jinde, je natolik vysoká, ţe je v současnosti 

nezbytné poskytnout zdravotníkům i základní dovednosti v oblasti sebeobrany. [14] 

 

5.7 Rizikové faktory napadení zdravotnických záchranářů 

Při poskytování PNP můţe v častých případech záchranáře ovlivnit několik faktorů. 

Můţe se jednat o sociálně nepřizpůsobivé občany, etnické menšiny či náboţenské fanatiky.  

 Na místě zásahu (velké mnoţství přihlíţejících, agresivní rodinní příslušníci). 

 Při převozu pacienta do zdravotnického zařízení. 

 Osoby útočící brachiálně či verbálně, např. vlivem alkoholu a drog 

 Osoby trpící velkou bolestí, strach ze zákroku zdravotníka. 

 Na místě, kde byl spáchán trestný čin (např. restaurace otevřená v nočních 

hodinách), nebo tam, kde je moţný výskyt zbraní. [14] 
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6 Statistika počtu napadených záchranářů 

Pro stanovení a určení vývoje daného problému jsou velice důleţité statistické údaje. 

V České republice, se k nám různou formou dostávají z médií informace o fyzických útocích 

na záchranáře. Co se týče verbálních útoků, nejsou v podstatě zmiňovány ani zaznamenávány. 

Samotný problém s  napadením záchranářů je znatelný, ale získání jednotlivých dat a samotné 

jejich srovnání je dosti problémové. V České republice neexistuje ţádný statistický model, 

který by určoval míru zhoršení, nebo naopak zlepšení míry agresivity osob.  

K tomu, abychom mohli sestavit statistický přehled o fyzickém napadení zdravotníků 

záchranné sluţby, bylo pouţito několik postupů. Tyto údaje jsou uvedeny v tabulce 2: 

Tabulka 2: Přehled odpovědí krajských středisek ZZS 

Kraje v ČR 
Odpověď Evidence napadení Zaslání statistiky 

ANO NE ANO NE ANO NE 

Praha ● - ● - ● - 

Středočeský - ● - N - ● 

Liberecký ● - - ● - ● 

Ústecký - ● - N - ● 

Plzeňský - ● - N - ● 

Karlovarský - ● - N - ● 

Jihočeský ● - ● - - ● 

Královéhradecký ● - - ● - ● 

Pardubický - ● - N - ● 

Vysočina ● - ● - ● - 

Jihomoravský - ● - N ● - 

Olomoucký - ● - N - ● 

Moravskoslezský ● - - ● ● - 

Zlínský ● - - ● - ● 

Jiné instituce 

Komora záchranářů ● - - ● - ● 

Policie České republiky ● - - ● - ● 
Pozn. N-nezjištěno 

V tabulce jsou popsány odpovědi jednotlivých krajských středisek ZZS. Dotazy byly 

provedeny formou elektronické pošty o zaslání statistických údajů. Dále byly vyuţity 

bakalářské práce, v kterých jsou zahrnuty statistické informace. [14], [16], [18] Pro 

zpřehlednění dané problematiky bylo pouţito, webových stránek. [28] 

 

6.1 Statistický model počtu napadených záchranářů 

Jako první je uvedena statistika počtu napadených záchranářů za období  2005 aţ 2011 

(viz Tabulka 3). Uvedená data byla získána od jednotlivých středisek ZZS.  
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Pouze data z Pardubického kraje byla získána z  bakalářské práce pana J. Rejmana, 

který získal informace z deníků úrazů ze stanic záchranných sluţeb. [16] 

Tabulka 3: Přehled fyzického napadení uvedených krajů [16], [31], [37], [36] 

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem 

Moravskoslezský 12 6 5 3 5 5 0 36 

Praha 21 25 14 8 26 18 8 120 

Pardubický 0 7 9 6 7 9 N 38 

Vysočina N 2 2 1 6 15 7 33 
Pozn. Napadení záchranáře s pracovní neschopností, delší jak tři dny, bylo prokázáno 

v Moravskoslezském kraji v roce 2007.  N znamená nezjištěno 

 

 

Graf 1: Počet napadených záchranářů za období 2005-2011[16], [31], [36], [37] 

 

Z grafu 1 je patrné, ţe největší četnost fyzického napadení, která je uvedena 

v časovém rozmezí let 2005 aţ 2011, byla zaznamenána na území hl. města Prahy (52,86%). 

Druhý nejčastější výskyt byl zaznamenán v MSK (15,86%). Rozdíl těchto krajů je (37%). 

Následuje kraj Pardubický (16,74%) a Vysočina (14,53%). V této uvedené statistice počtu 

fyzického napadení je moţno zpozorovat mírné zlepšení. 

 

6.2 Počet napadených záchranářů uvedený z jiných zdrojů 

Statistická data počtu fyzického napadení jsou uvedena v tabulce 4, následuje grafické 

vyjádření (viz Graf 2). Jedná se o uplynulé období let 2005 aţ 2008, avšak je patrný rozdíl 

mezi tabulkou 3 a tabulkou 4. Jedinou shodu představuje prvenství v počtu napadení, které 

drţí Praha a za ní následuje MSK. 
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Dokonce také údaje z let 2005 aţ 2008 by se měly shodovat, ale není tomu tak. Tyto 

statistické nesrovnalosti jsou dány tím, ţe se jednotlivé případy napadení nezaznamenávají, 

nebo se dokonce nehlásí. 

 
Tabulka 4: Statistický model fyzického napadených záchranářů za období 2005 až 2008 [14] 

 Kraje v ČR 2005 2006 2007 2008 Celkem 

Praha 22 21 1 N 44 

Středočeský N 3 4 2 9 

Liberecký 2 1 N N 3 

Ústecký 1 N N N 1 

Plzeňský 0 1 2 N 3 

Karlovarský 6 1 1 N 8 

Pardubický 0 N 1 N 1 

Vysočina N 2 N N 2 

Jihomoravský 1 N N 1 1 

Olomoucký 4 3 N N 7 

Moravskoslezský 12 N 5 N 17 

Zlínský 5 N N N 5 

Pozn. N-nezjištěno. Tyto údaje jsem získal od p. J. Pekara, který při zpracování své závěrečné práce se 

podílel na sestavení statistického modelu počtu napadení záchranářů. 

 

 

Graf 2: Statistika počtu fyzického napadení [14] 
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6.3 Přehled statistických údajů poskytnutý krajem Vysočina 

Statistické údaje poskytnuté ZZS kraje Vysočina udávají celkový přehled typu agrese, 

s kterým se mohou zdravotníci setkat (viz Tabulka 5). Statistika pojednává také o výpomoci 

PČR, ale i o moţných elementech, které negativně přispívají k napadení záchranářů. 

Tabulka 5: Celkový statistický přehled faktorů způsobující napadení záchranářů, Kraj Vysočina [36] 

Celkem hlášeno 
2007 2008 2009 2010 2011 celkem 

2 2 9 33 21 67 

Formy násilí 

verbální  2 1 6 15 7 31 

fyzické 0 0 1 6 3 10 

poškození sanitního vozidla 0 0 0 0 0 0 

násilí mezi pracovníky 0 0 0 0 0 0 

verbální plus fyzické 0 1 4 12 11 28 

Možné 

příčiny 

alkohol 1 2 6 22 13 44 

stresová reakce 0 0 1 5 6 12 

omamné látky  0 0 1 6 2 9 

nemoc 0 0 0 3 2 5 

sociálně nepřizpůsobivý občan 1 0 1 9 4 15 

jednání člena posádky 0 0 0 1 0 1 

jiné 0 0 1 4 3 8 

Výpomoc 

PČR 

ano 1 1 4 16 15 37 

ne 1 1 5 17 7 31 

Denní doba 
den 1 1 3 13 9 27 

noc 1 1 6 20 13 41 
 

Z tabulkového přehledu vidíme hodnoty poukazující na nejčastější formy násilí. 

Z celkového počtu nahlášených případů, kterých je 67, zabírá verbální násilí 31 případů 

(46,26 %).  

 

Graf 3: Jednotlivé formy napadení v kraji Vysočina [36] 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2007 2008 2009 2010 2011

2
1

6

15

7

0 0
1

6

3

0 0 0 0 00 0 0 0 00
1

4

12
11

Formy napadení záchrannářů v kraji 

Vysočina

verbální

fyzické

poškození sanit. vozu

násilí mezi pracovníky

verbální plus fyzické



23 

 

Z grafu 3 je patrné, ţe nejčastější forma násilí má formu verbální. Dále následuje 

kombinace verbálního a fyzického násilí, která je poměrně vysoká (41,79%). Napadení 

sanitního vozidla a násilí mezi pracovníky nebylo za uvedené období prokázáno. 

 

Graf 4: Příčiny napadení v kraji Vysočina [36] 

 

Nejčastější moţná příčina napadení je přisuzovaná alkoholu (viz graf 4). Kdyţ 

k aspektu alkoholu přiřadíme noční dobu, kdy je výskyt napadení výrazně větší, můţeme to 

klasifikovat jako významné riziko ohroţení zdravotníků záchranné sluţby. Mezi další 

nepříznivé faktory se řadí stresové situace či sociálně nepřizpůsobivý občan. Faktor špatného 

jednání posádky se vyskytuje v jednom případě. Takových případů můţe být více, ale jsou 

špatně zjistitelné. 

 

6.4 Statistika příčin a obrany proti agresivním klientům 
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Celkem bylo rozesláno 200 dotazníků, návratnost činila 82% (164 dotazníků). [18] 

Z takto zpracované statistiky jsou v práci J. Rychlé uvedeny dva grafy. Z grafu 5 

vyplývá, ţe za hlavní příčinu agrese povaţujeme alkohol a také akutní psychózy.  
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Dále se jedná o stavy, které jsou způsobeny nevhodně zvolenými slovy posádky ZZS, 

psychickým vypětím pacienta (strach, bolest, nebo nedokonaný pokus sebevraţdy). [18] 

 

Graf 5: Příčiny agrese ošetřovaných klientů [18] 

 

Z grafu 6 jsou patrné závaţné nedostatky: 50 dotazovaných (31,25%) nevyuţívá ţádné 

ochranné prostředky. Nejčastějším způsobem ochrany je prevence ve formě posilovaní 

fyzické kondice 45 dotazovaných (28,13%), dále následují konference a semináře. Účast na 

kurzech sebeobrany je poměrně nízká. [18] 

 

Graf 6: Preventivní prvky využívané jednotlivými zdravotníky u ZZS [18] 
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7  Praktická část 

V praktické části bude provedena analýza nebezpečných faktorů, týkajících se členů 

posádky ZZS. Druhá polovina praktické části bude věnována návrhu inovativních 

technických řešení, vedoucích k zvýšení fyzické ochrany vč. ekonomického posouzení 

a celkového zhodnocení stávajícího stavu zdravotnické záchranné sluţby. 

 

7.1 Modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu 

K vyjádření rizikových faktorů zasahujících sloţek ZZS byl pouţit Ishikawův diagram 

příčin a následků (viz Obrázek č. 8). Princip diagramu spočívá ve stanovení problému 

(hlavy problému), vyznačení páteře a přiřazení primárních problémů velké kosti, které se dále 

mohou členit na sekundární a následně  terciální problémy. [22] 

Účelem pouţití této analýzy je co nejpřehledněji, logicko-grafickou formou vyjádřit 

rizika, která mohou ohrozit zdravotníky při své práci.  

 

Obrázek 8: interpretace nebezpečných faktorů pomocí Ishikawova diagramu 
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7.2 Metoda selhání a jejich dopadů  

Metoda se zabývá zkoumáním příčin jednotlivých poruch a jejich následků na základě 

systematických a strukturovaných vedení selhání. [22] 

Metoda selhání a jejich dopadů  Failure Mode and effect Analysis (dále jen „FMEA“) 

identifikuje jednotlivé poruchy a zároveň slouţí ke kontrole prvků v systému. K tomu, aby 

mohly být vhodným způsobem identifikovány rizika, byl pouţit níţe uvedený vzorec (1). [22] 

Ke stanovení finálních aspektů byly vyjádřeny rizikové události, vztahující se k určení míry 

rizika fyzického ohroţení ZZS, vč. ohroţení technického. 

 

R = P x N x H (1) 

 

 

R = míra rizika N = závaţnost následků 

P = pravděpodobnost vzniku rizika H = odhalitelnou rizika [22] 

 

Tabulka 6 uvádí jednotlivé parametry bodového ohodnocení. Výsledná míra rizika 

byla stanovena pomocí tří indexů. Index (P) určuje pravděpodobnost vzniku rizika, dále 

pomocí indexu (N), který stanovuje závaţnost následků, a pomocí indexu (H), který určuje 

odhalitelnou rizika. [22] 

 
Tabulka 6: Parametry jednotlivého bodového ohodnocení (metoda FMEA) [22] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 akceptovatelné riziko 2 
větší delikt, úraz s pracovní 

neschopností, větší škoda 

11-50 mírné riziko 3 
střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší 

51-100 neţádoucí riziko 4 
těţký delikt, těţký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda 

101-125 nepřijatelné riziko 5 smrt osob, velmi vysoká škoda  

P 
Pravděpodobnost vzniku 

rizika 
H Odhalitelnou rizika 

1 
nahodilá, velice 

nepravděpodobná 
1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 
snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 pravděpodobná reálná, hrozba 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 
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7.2.1 Hodnocení rizik 

Za pomocí vzorce (1) byla podle tabulky 6, stanovena jednotlivá rizika vztahující se 

k ochraně posádky ZZS a technického zabezpečení nacházejícího se v záchranářském vozidle.  

Rizika jsou začleněny pomocí strukturálního a procesního hlediska. Identifikována 

rizika jsou bodově ohodnocena od nejzávaţnějšího aţ po méně závaţné. Takto stanovená 

rizika jsou určená s ohledem na míru vyskytujících se jevů. Tabulka 7 stanovuje strukturální 

riziko a tabulka 8 riziko procesní. 

K bodovému ohodnocení jednotlivých rizik a vyjádření celkového rizika bylo uţito 

procentuální vyjádření (kumulativní četnost) za pomocí pouţití Paretova principu 80/20 podle 

závaţnosti rizik, které ukazují přijatelnost a nepřijatelnost rizika. K tomuto účelu byl 

pouţit Paretův diagram s  Lorenzovou křivkou.  

Za nepřijatelná rizika jsou povaţována rizika s kumulativní četností do 80 %, tato 

rizika jsou označena ţlutě. Těmto rizikům je nutné věnovat zvýšenou pozornost.  

V další kapitole této práce budou navrhnuta nápravná řešení vedoucí k eliminaci 

rizika. Rizika s kumulativní četností vyšší neţ 80% jsou vnímána jako rizika přijatelná. 

Výsledným zpracování je grafické zhodnocení, které přehledně vyjadřuje míru překročení 

akceptovatelnosti jednotlivých rizik. [22] 

 

Tabulka 7: Výčet a výpočet strukturálních rizik 

Určení strukturálních rizik 

 Rizikové události 

Bodové 

hodnocení 

Paretův 

princip 

80/20 [%] 

Kumulativní 

Četnost 

[%] N P H R 

1 Fyzické napadení pod vlivem alkoholu 4 5 5 100 16,69 16,69 

2 Verbální napadení záchranáře 4 5 5 100 16,69 33,39 

3 Psychická zátěţ 4 4 5 80 13,36 46,74 

4 Jízda na červenou  5 3 5 75 12,52 59,27 

5 Riziko infekce  4 4 4 64 10,68 69,95 

6 Ztíţené klimatické podmínky 4 3 4 48 8,01 77,96 

7 Fyzická zátěţ 3 3 4 36 6,01 83,97 

8 Odcizení přístrojů a techniky 4 3 3 36 6,01 89,98 

9 Vnější úmyslné poškození vozidla ZZS 4 3 3 36 6,01 95,99 

10 
Rozbití oken a překonání dveří vozidla 

ZZS 
4 3 2 24 4,01 100,00 

Σ –‖– 599 100,00 –‖– 
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Graf 7: Grafické znázornění strukturálního rizika 

 

Z hlediska strukturálního šetření je stanoveno riziko na hodnotě 6. Kumulativní 

četnost udává 77,96 %. Od této četnosti dochází k sniţování rizik. Mezi rizikové faktory 

znázorněné Lorenzovou křivkou jsou řazeny nejen ztíţené klimatické podmínky hodnoty 6, 

ale veškerá rizika s kumulativní četností niţší neţ 80%. Zejména však fyzické a verbální 

napadení. Neopomenutelným ohroţujícím faktorem, s kterým se dennodenně záchranáři 

setkávají, je psychická zátěţ. Tato zátěţ můţe mít za následek dlouhodobý stres, který můţe 

vyústit v syndrom vyhoření. 

 
Tabulka 8: Výčet a výpočet procesních rizik 

Určení procesních rizik 

 

 
Rizikové události 

Bodové 

hodnocení 
Paretův 

princip 

80/20 [%] 

Kumulativní 

Četnost 

[%] N P H R 

1 Selhání lidského faktoru 4 3 5 60 17,65 17,65 

2 Dopravní nehoda záchranného vozidla 5 4 2 40 11,76 29,41 

3 Útok zvířete 4 3 3 36 10,59 40,00 

4 
Nefunkčnost výstraţných a světelných 

prvků na vozidle ZZS 
4 3 3 36 10,59 50,59 

5 
Technická závada záchranného vozidla 

ZZS 
3 3 4 36 10,59 61,18 

6 Ztráta nebo odcizení klíčů od vozidla 5 2 3 30 8,82 70,00 

7 Zátěţ teplem a chladem  2 3 5 30 8,82 78,82 

8 Pád trosek z objektů 4 2 3 24 7,06 85,88 

9 Poţár, výbuch 4 3 2 24 7,06 92,94 

10 
Střet záchranáře s projíţdějícím vozidlem 

u dopravní nehody 
4 3 2 24 7,06 100,00 

Σ –‖– 340 100,00 –‖– 
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Graf 8: Grafické znázornění procesního rizika 

 

V případě procesního hlediska je stanoveno riziko na hodnotě 7. Kumulativní četnost 

udává 78,82% a od této četnosti dochází k sniţování rizik. Mezi rizikové faktory znázorněné 

Lorenzovou křivkou řadíme nejen zátěţ teplem a chladem hodnoty 7, ale veškerá rizika 

s kumulativní četností niţší neţ 80%, zejména však lidský faktor. Následuje dopravní nehoda, 

která můţe být způsobená technickou závadou na vozidle. 

 

7.2.2 Shrnutí provedených analýz 

Pro vyjádření rizik související s povoláním u ZZS byly pouţity dvě metody. Nejdříve 

grafické vyjádření pomocí Ishikawova diagramu příčin a následků. Tento diagram dopomohl 

k vyjádření rizikových událostí, s kterými bylo následně pracováno při výčtu rizik u metody 

selhání a jejich dopadů FMEA. Z výstupních hodnot lze konstatovat, ţe mezi rizika s nejvyšší 

indexovou hodnotou řadíme fyzické napadení pod vlivem alkoholu, verbální napadení, 

psychickou zátěţ a selhání lidského faktoru. Příčiny fyzického napadení mohou být také 

způsobeny povahovým typem člověka, nebo také jeho intelektem. V takových případech je 

důleţitá vhodná komunikace mezi pacientem a zdravotníkem. Není zaručeno, ţe záchranář 

nebude napaden, ale jedná se zejména o vhodné preventivní opatření, které by mohlo zabránit 

případnému incidentu.  

17,65

29,41
40,00

50,59
61,18

70,00
78,82

85,88
92,94

100,00

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K
u

m
u

la
ti

v
n

í 
če

tn
o

st

[%
]

M
ír

a
 r

iz
ik

a

Paretova analýza - procesní hledisko

Identifikovaná nebezpečí



30 

 

Mezi nedílnou součást poskytováni PNP řadíme samotnou dopravu vozidla na místo 

události. Tento aspekt přepravy v sobě skýtá celou řadu nebezpečí. Jedná se například 

o neukázněnost okolních řidičů či nepříznivé klimatické podmínky. Při výčtu dalších 

nepříznivým elementům by nemělo být zapomenuto na riziko napadení záchranáře zvířetem. 

Jedná se zejména o domácí zvířectvo, které zapomenou příbuzní pacienta při příjezdu 

záchranné sluţby zabezpečit. V ojedinělých situacích se jedná o případy, kdy je pacient doma 

se zvířetem sám a to se snaţí svého pána před záchranáři chránit. Takovému riziku lze 

předcházet především formou propagačních výtisků a informačních aktivit jednotlivých 

zdravotnických záchranných středisek. 

 

7.3 Bezpečnostní prvky v sanitním vozidle 

Z hlediska prvků zabezpečujících fyzickou ochranu záchranáře se v sanitním vozidle 

v současné době nachází jako standardní prvek pouze bezpečnostní přilba Obrázky 9 a 10. 

Bezpečnostní přilbu mohou záchranáři vyuţít zejména v případech, kdy se pohybují v těţko 

přístupném či nebezpečném prostředí, např. hrozí-li nebezpečí zřícení nosných částí budov.  

 

 

Z pohledu, který se nám naskýtá na bezpečnostní přilbu na obrázku 9, vidíme značné 

nedostatky, týkající se fyzického zabezpečení záchranáře. Pouţití bezpečnostní přilby jako 

samostatného bezpečnostního prvku z pohledu fyzické ochrany posádky v záchranářském 

vozidle, a to v počtu dvou kusů. Jen těţko by si záchranář stihl v případě útoku přilbu nasadit. 

V další části této práce jsou navrhnuta některá opatření pro zvýšení bezpečnosti posádky ZZS. 

 

Obrázek 9: Pohled na bezpečnostní přilbu 

[autor] 

 

Obrázek 10: Zásah jednotek záchranářů MSK, při 

taktickém cvičení v bezpečnostních přílbách [31] 
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8 Navrhnutí technických prostředků k zvýšení fyzické ochrany 

Pro stanovení bezpečnostních prvků k vyjádření fyzické ochrany posádky vozidla 

ZZS, se kapitola dělí na čtyři části. První dvě části jsou věnovány fyzické ochraně posádky 

a vozidla ZZS. V třetí kapitole je popsáno ekonomické zhodnocení navrhovaných technických 

prostředků. Poslední kapitola se zabývá vyuţitím alternativního řešení převozu osob pod 

vlivem alkoholu či jiné omamné látky. 

 

8.1 Fyzická ochrana posádky záchranné služby 

Fyzické ochraně posádky je nutné věnovat vlivem vzrůstající agresivity klientů 

zvýšenou pozornost. Přes skutečnost, ţe záchranář nemá v popisu práce pacienty jakýmikoliv 

prostředky paralyzovat, ale pomáhat jim. Je nutné, aby se záchranář v případě ohroţení 

dokázal ubránit.  

 

8.1.1 Slzotvorné a dočasně zneschopňující prostředky 

K prvkům osobní ochrany řadíme slzotvorné a dočasně zneschopňující prostředky. 

Základním aspektem pro vhodné pouţití těchto prostředků je vědět, jak s nimi vhodně 

a bezpečně zacházet. K tomuto účelu je vhodné doplnění výcviku kurzem sebeobrany.  

 

8.1.2 Slzotvorné prostředky - obranné spreje 

Slzotvorné prostředky se doporučují pouţívat na volném prostranství, přičemţ bychom 

měli vzít v úvahu sílu a směr větru. Tyto prostředky se nedoporučují pouţívat v uzavřeném 

prostoru. Obranné spreje mají za účel otupit agresora, popřípadě skupinu jedinců, aby 

zanechali agresivního jednání vůči napadenému. Prostředky způsobují slzení, škrábání v nose, 

pálení v hrdle apod. [23] 

Z hlediska ceny a objemu dráţdivé látky je navrţen PEPPER JET Pepřový 

sprej 50 ml. Tento obraný prostředek od dodavatele ESP Products s.r.o. je dodáván v několika 

baleních, které se liší z hlediska objemu dráţdivé látky.  Jedná se o produkt německé výroby, 

o objemu 50 ml. Dosah paprsku spreje je 4 m, rozptyl 0,5 m ve vzdálenosti 4 m. Výstřik je 

charakteru paprsku, tak aby se sníţila pravděpodobnost zanesení rozstřiku při případném 

mírném větru.  Doba vyprázdnění spreje při stálém stlačení je do 6 sekund. [11] Obsahuje 

Oleoresin capsicun OC (Kajenský pepř, jedná se o jemně mleté chilli papričky). [23] Cena 

tohoto produktu se pohybuje kolem 99 Kč za kus. [11] 
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 Nevýhody obranného spreje mohou nastat, pokud se záchranáři nepodaří zasáhnout 

obličej agresora. Tento nepovedený obranný manévr by mohl mít za následek zvýšení míry 

agresivity pacienta. 

 

8.1.3 Dočasně zneschopňující prostředky - Paralyzér 

Jedná se o obrané prostředky, které jsou zaloţeny na principu elektroindukce. Šokový 

výboj zasáhne tělo přes oděv v počtu 15 vysokonapěťových pulsů za sekundu. [23] 

K vyuţití fyzické ochrany je zde navrţeno pouţití klasického paralyzéru Power 200 

(obrázek 11) od dodavatele ESP Products s.r.o. Paralyzér o výboji 200 000 voltů je doplněný 

pojistkou ve tvaru poutka na ruku. Pokud dojde k vytrţení paralyzéru z ruky, stává se 

paralyzér nefunkční. Paralyzér je také vybaven bezpečnostním vypínačem proti nechtěnému 

spuštění. Cena tohoto výrobku se pohybuje okolo 963 Kč včetně DPH. V ceně balení je také 

zahrnutá baterie Energizer 9 V, v hodnotě 80 Kč včetně DPH. [12] 

Ţádná část těla nebo ruky obránce se nesmí dostat do nebezpečné zóny, kde se 

nacházejí elektrody. Pouţití přístroje v blízkosti srdce, hlavy a krku můţe mít za následek 

váţné poškození zdraví útočníka. [12] 

 

Obrázek 11: Technický popis Paralyzéru Power 200 [12] 

 

8.1.4 Osobní alarm 

Tento prvek, zvyšující bezpečnost zasahujících záchranářů, je uveden jako vhodné 

řešení z hlediska ceny, dostupnosti a odraţení útočníka, osobní alarm. V uvedeném případě se 

jedná o prvek ve formě přívěsku, osobní alarm Bodyguard 3 (viz Obrázek 12). [2]  

 

Obrázek 12: Osobní alarm Bodyguard 3 [2] 
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Tento bezpečnostní prvek v sobě zahrnuje hlasitou sirénu o intenzitě 90 dB 

v kombinaci s blikající led diodou určenou pro noční poplach. Funkce tohoto malého alarmu 

spočívá ve vytrţení poutka. Poutko lze po vyškubnutí vrátit jednoduše zpátky, tak aby byl 

osobní alarm připraven k další aktivaci. [2] Předností tohoto bezpečnostního prvku je cena, 

která se pohybuje okolo 69 Kč. Napájení je provedeno pomocí dvou baterií 3V CR2016. [2] 

Mezi klady řadíme vhodnost pouţití k odrazení útočníka, zvířete (v případě ZZS se 

jedná především o psy). Další výhodou je upozornění prostřednictvím sirény na krizovou 

situaci, moţnost získání svědků, kteří by mohli pomoci, nebo alespoň dopomoci 

k případnému šetření nebo obraně záchranářů. [2] 

 

8.1.5 Bezpečnostní obuv 

Jelikoţ se záchranáři ZZS pohybuji v mnoha případech ve špatně přístupném terénu, 

zasahují s ostatními sloţkami IZS při dopravních nehodách, kde jsou střepy, hrozí uklouznutí 

vlivem vytékajících kapalin z havarovaných vozidel, šlápnutí na ostré předměty apod., jako 

další bezpečnostní prvek je zařazena bezpečnostní obuv. V současné době, zejména  u Praţské 

záchranné sluţby, záchranáři vyţívají typ obuvi s dezénem, který sniţuje riziko uklouznutí. 

Tento trend se však nevyskytuje u všech ZZS v ČR (viz Obrázek 14). Ve společnosti hraje 

roli finanční náročnost, s kterou musí kaţdý provozovatel instituce nebo firmy počítat. Ale 

pokud se vyčíslí výdaje na rekonvalescenci a platbu léčebných výloh, jsou tato čísla 

mnohonásobně vyšší neţ cena zmíněné bezpečnostní obuvi.  

Jako vhodná obuv je zde navrhnuta bezpečnostní obuv S3 David Engelbert-strauss, 

znázorněnou na obrázku 13. Ta se řídí normou ČSN EN ISO 20345 o osobních ochranných 

pracovních prostředcích. Obuv je vyztuţená ocelovou tuţinkou, také disponuje podráţkou 

s ocelovou planţetou. [4] 

 
 

 
 

Obrázek 13: Bezpečnostní obuv S3 David [4] 
 

Obrázek 14: Obuv s kluzkým povrchem[31] 
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Materiál tvoří měkká prodyšná kůţe, podráţka je vyrobena s materiálu PUR a má 

protiskluzové vlastnosti, je antistatická a odolná proti palivovým hmotám. Obuv je také 

vybavena odolností při teplotách do 200°C. Cena obuvi je 1.423,20 Kč. [4] 

  

8.1.6 Kurzy komunikace  

Kurzy komunikace jsou řazeny mezi preventivní řešení pro vhodný postoj záchranáře 

k pacientovi. Nevhodně zvolená slova či slovní spojení mohou vyvolat v pacientovi pocit 

ohroţení. [14] Můţe se tak jednat v případech, kdy došlo k poškození centrálního nervového 

systému pacienta. [18] V tomto směru má výhodu ÚSZS MSK, které disponuje klinickým 

psychologem PhDr. L. Humplem. V systému zdravotnictví se jedná o zcela důleţitý faktor. 

Jednak si zdravotníci mohou ujasnit vhodné komunikativní postupy při komunikaci 

s pacientem, ale zejména mohou ze sebe odbourat traumata, s kterými se mohou při výkonu 

své profese dennodenně setkávat. Tím umoţní uvolnit ze sebe napjetí, které by v nich dále 

kulminovalo.  

Kurzy komunikace by měly tvořit základ učiva na odborných školách pro budoucí 

zdravotníky. Např. na Slezské Univerzitě v Opavě, Ústavu Ošetřovatelství je v látce pro 

budoucí zdravotnický personál zaveden předmět Komunikace ve zdravotnictví. [20] 

 

8.1.7 Kurzy sebeobrany  

Kurzy sebeobrany v současné době mají význam. Podle zjištěných statistických údajů 

a informací z mediálních zdrojů je nutná kromě psychické zdatnosti u zdravotníků také 

zdatnost fyzická. Po konzultacích s odborníky jsou kurzy sebeobrany důleţitým prvkem 

obrany. Avšak funkčnost jednotlivých kurzů závisí také na periodicitě opakování. [27] 

 V současné době se provozují kurzy sebeobrany individuálně v jednotlivých krajích. 

V roce 2011 byl proveden kurz sebeobrany např. ve Zlínském kraji, kdy místní záchranná 

sluţba spolupracovala s městskou policií. [38] Spolupráce je velice důleţitá nejen pro 

stanovení jednotlivých obraných praktik, ale také pro stanovení postupů při společném 

zásahu. Kurzy sebeobrany zprostředkovává také Asociace řidičů zdravotnických záchranných 

sluţeb a integrovaného záchranného systému ČR. Tato asociace řadí mezi své priority 

ochranu posádky ZZS. Cena jednotlivých kurzů závisí na počtu školených dní, počtu 

školených lidí a individuálních poţadavcích. Výuka je zajištěná obranným cvičením Krav 

Mega. Cena tohoto kurzu pro veřejnost činí 1.100 Kč. [8]  



35 

 

8.2 Fyzická ochrana vozidla posádky záchranné služby 

V současné době lze konstatovat časté vykrádání sanitních vozidel. V roce 2010 

se v MSK staly nejméně tři případy. V roce 2011 došlo v Ostravě k nejméně dvěma 

případům. V jednom z nich pachatel rozbil pravé přední okno a ukradl z vozidla specifickou 

navigační jednotku s operačním systémem. [30] Dle konzultací s tiskovým mluvím MSK 

PhDr. L. Humplem je takto ukradená navigační souprava pachateli k ničemu, jelikoţ je svým 

technickým a softwarovým uzpůsobením do jiného neţ sanitního vozidla nevhodná. Pachatelé 

se ve většině případů snaţí do sanitek vkrádat předními bočními okny (viz Obrázek 15). 

Zabezpečení oken je popsáno níţe v kapitole bezpečnostní auto-fólie. 

 

Obrázek 15: Vykradení sanitky bočním oknem 10. 6. 2011 Ostrava [30] 

 

8.2.1 Bezpečnostní auto-fólie 

Pro ochranu bočních oken jsou doporučeny průhledné bezpečnostní fólie. 

Bezpečnostní fólie na vozidle plní několik funkcí. Základní funkce spočívá v ochraně 

posádky ZZS při případné autohavárii, kdy nedochází k pořezání posádky střepy. Dále je 

vozidlo chráněno proti zlodějům a výtrţníkům, kteří by chtěli okna rozbít. Bezpečnostní fólie 

se nedoporučuje umístnit na přední a zadní skla z důvodu únikové cesty. [10] 

  Pro ochranu sanitního vozidla bude uvaţováno zabezpečení předních bočních oken, 

a to z důvodu, ţe v MSK je mnoho typu záchranářských vozidel, u některých jsou posuvné 

boční dveře prosklené a u některých typů zase plechové. Na některých vozidlech se také 

vyskytuje kombinace skla s jinými výrobními materiály. Firma Llumar pouţívá vícevrstvé 

polyesterové fólie. Vlákna jednotlivých polyesterových vrstev jsou vzájemně kolmá, čímţ se 

zvyšuje jejich pevnost. Firma Llumar instaluje bezpečnostní fólie o dvou typech, a to o síle 

100 µm, nebo 300µm. [1] 
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Pro případ ZZS lze doporučit fólii o síle 300 µm, kdy doba překonání bezpečnostní fólie je 

mnohonásobně vyšší. [1]  

Auto-fólie se rovněţ nedoporučuje instalovat na skla lepená, při úderu by mohlo dojít 

k vypadnutí celého skla. Nutné je, aby fólie v něčem drţela (rám dveří, guma apod.). [1] 

Firma Llumar uvádí orientační cenu bezpečnostní fólie o tloušťce 300 µm 

1.800 aţ 2.500 Kč za jedno sklo. Kdyţ budeme brát v úvahu horní finanční hranici 2.500 Kč, 

tak orientační cena dvou bezpečnostních fólií činí 5.000 Kč. Takto uvedený a nainstalovaný 

bezpečnostní prvek musí splňovat povinnou atestaci, firma Llumar pouţívá atest 8SD. [1] 

 

8.2.2 Záznamové zařízení 

Pro zdravotnickou záchrannou sluţbu, ale i PČR, je vhodné vyuţití kamerového 

systému (černé skříňky). Jedná se o záznamové zařízení, které je umístněno na předním skle 

vozidla. V současné době v České republice vyuţívají černé skříňky záchranáři hlavního 

města Prahy, jedná se o zařízení RoadScan Pro (viz Obrázek 16). [15] 

 

Obrázek 16: Černá skříňka firmy RoadScan Pro [15] 

 

Kamera, jakoţto záznamové zařízení, představuje řadu výhod. Mezi hlavní výhody 

patří dokumentování dopravní situace, čímţ výrazně přispívá k poskytování informací 

orgánům činným v trestním řízení. Krizové dopravní situace, jakými jsou úhybné manévry či 

prudké zabrzdění, jsou zaznamenány na paměťovou SD kartu. Při pouţití aţ 16 GB SD karty 

lze uloţit aţ 1 den souvislého videozáznamu. [17] 

Rozlišení videozáznamu je 680x480, snímá 24 snímků za sekundu. 

Ze záznamu kamery je patrné chování ostatních účastníků silničního provozu. [17] K dalším 

výhodám řadíme moţnost dokumentování napadení záchranáře. Záchranář můţe aktivovat 

kameru na dálku pomocí tlačítka. [15] 
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Cena zařízení RoadScan Pro činí 8.500 Kč. Zařízení automaticky detekuje otřes při 

nárazu a následně ukládá video záznam 15 vteřin před a 15 vteřin po nehodě nebo kolizi, 

přičemţ můţe být vozidlo v pohybu, ale také i v klidu. Součásti tohoto zařízení je také GPS 

snímač, který snímá aktuální rychlost a polohu vozidla. Zařízení snímá zrychlení podél tří os 

vozidla. Takto zaznamenaný záznam je moţné uchovat po dobu aţ 1 měsíce. Za pomocí 

přiloţeného softwaru Google Maps je moţné zobrazit jednotlivé záznamy. Napájení zařízení 

ve vozidle je provedeno pomocí 12 V nebo 24 V rozvodné sítě vozidla. Provozní teplota 

určená pro toto zařízení je v rozmezí od -20 do +70°C. [17] 

 

8.2.3 Dvojité centrální zamykání  

V současné době je mnoho případů vykradení přední části sanitního vozidla, kdy byly 

odcizeny GPS navigace. Pachatele v mnoha případech neodradí ani skutečnost, ţe v zadní 

části vozidla probíhá záchrana lidského ţivota. Přičemţ záchranáři nemají čas na to, aby 

věnovali dostatek pozornosti, zda je pachatel neokrádá. 

Z tohoto důvodu je zde uvedeno dvojí centrální zamykání. Ve vozidle by se nacházely 

dva okruhy pro zajištění dveří. První okruh by byl tvořen pro sekci přední části vozidla, kde 

se nachází místo řidiče a spolujezdce. Druhý okruh by tvořil část pracovního prostoru, ve 

kterém je pacient ošetřován. V praxi by to fungovalo tak, ţe řidič vozidla po opuštění kabiny 

vozidla stiskne na klíčích tlačítko pro uzamčení přední části. Tím pádem by se mohli 

záchranáři věnovat záchraně pacienta v zadní části vozidla. Tento způsob řešení by mohl být 

praktikován zejména v nepřehledných lokalitách s velkou frekvencí procházejících osob apod. 

V sanitním voze je v současnosti namontováno centrální zamykání pro jeden okruh 

zamykání, přičemţ se uzamkne celé vozidlo. Vozidlo je vybaveno centrálním zamykáním ve 

standardním provedení. Z tohoto důvodu se cena za provedený zásah do vozidla odvíjí podle 

sluţeb jednotlivých autoservisů. Další moţností je tento okruh do vozidel montovat sériově 

při specifikaci nového vozidla. Toto řešení také navrhuje technik ze společnosti SICAR, spol. 

s r. o., pro přestavbu sanitních vozidel. Firma nabízí přestavbu vozidel, konkrétně 

nejpouţívanějšího modelu VW T5 v cenovém rozmezí 1.6 - 2.8 mil. Kč, a to bez lékařského 

vybavení. Tento navrhovaný prvek se v současné době nepouţívá. Takovéto zařízení se 

vyskytuje u jiných typů vozidel pouze pro odemčení, ale celkové zamknutí se provádí 

centrálním způsobem. [19]  
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8.3 Ekonomické zhodnocení navrhovaných technických prostředků 

Finanční zhodnocení technických prostředků bylo provedeno pro výjezdové posádky 

Moravskoslezského kraje. V níţe uvedené tabulce 9 jsou uvedeny finanční náklady pro reálné 

a ekonomicky dostupné navrhované technické prostředky.  

 
Tabulka 9: Ekonomické posouzení navrhovaných technických prostředků [1], [2], [4], [11], [12], [17] 

Navrhované prostředky 
Cena 

za kus 
RZP RLP R-V Σ 

Počet posádek - 37 16 5 58 

Počet členů ve vozidle - 2 3 2 - 

PEPPER JET Pepřový sprej 50 ml 99 7.326 4.752 990 13.068 

Paralyzér Power 200 963 71.262 46.224 9.630 127.116 

Osobní alarm Bodyguard 3 69 5.106 3.312 690 9.108 

Bezpečnostní obuv 1.261 93.314 60.528 12.610 166.452 

Bezpečnostní auto-fólie Llumar 2.500 185.000 80.000 50.000 315.000 

Kamerový systém RoadScan Pro 8.500 314.500 136.000 42.500 493.000 

Celková cena v [Kč] 13.392 676.508 330.816 116.420 1.123.744 
Pozn. Uvedené ceny jsou vyjádřeny včetně DPH. 

 

Ceny prostředků, které slouţí k fyzické ochraně posádek výjezdových vozidel, jsou 

kalkulovány pro jednotlivý počet členů ve vozidle a pro jednotlivé typy posádek. Cena 

uvedené bezpečnostní obuvi Engelbert-strauss za kus včetně DPH činí 1.423,20 Kč. V našem 

případě jsme uplatnili mnoţstevní slevu při nákupu nad 20 kusů, přičemţ cena jednoho kusu 

je 1.261 Kč.  

Ceny prostředků slouţících k fyzické ochraně vozidel záchranné sluţby se liší. 

Bezpečnostní auto-fólie jsou kalkulovány pro výjezdové posádky RZP a RLP v počtu dvou 

kusů na vozidlo. Bezpečnostní auto-fólie pro Rendez-vous jsou kalkulovány v počtu 4 kusů 

na vozidlo. V obou případech se jedná o zabezpečení bočních skel. Kamerový systém 

RoadScan Pro je kalkulován v počtu jednoho kusu pro jednotlivé typy posádek v systému 

ZZS. Celkovou cenu pro všechny typy posádek v Moravskoslezském kraji s výše popsaným 

určením pro jednotlivé typy výjezdových posádek je odhadována na 1.123.744 Kč. 

 

8.4 Alternativní řešení 

Jako vhodné řešení transportu osob pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky zavedla 

plzeňská městská policie. Stráţníci jsou vybavení přizpůsobeným vozidlem (viz Obrázek 18) 

pro převoz těchto jedinců. Vozidlo také slouţí pro převoz handicapovaných osob nebo 

seniorů. [9] 
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Vozidlo poskytuje v zadní části křeslo a  transportní lůţko, (viz Obrázek 17), které je 

vhodné pro převoz podnapilých osob. Podnapilá osoba leţí ve stabilizované poloze. Tato 

poloha zabraňuje vdechnutí krve či ţaludečních tekutin. Ve voze se také nachází defibrilátor 

a lékárnička. Řešení je bezesporu rozumné a zcela vyuţitelné. Městská policie Plzeň 

poukazuje na to, ţe v roce 2011 převezla více jak 400 osob do protialkoholní léčebny. [9] 

Co se týče pouţitelnosti, řadíme mezi negativa finanční náročnost a také faktor ošetření 

podnapilého klienta městskou policií, pokud je zraněný. 

 

 

Obrázek 17: Transportní lůžko pro přepravu osob 

pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. [9] 

 

Obrázek 18: Výjezdové vozidlo určené pro převoz 

problémových a imobilních osob v rámci výjezdů 

tísňové linky seniorů [9] 

 

9 Zhodnocení fyzické ochrany zdravotnické záchranné služby 

K přiblíţení dané problematiky bakalářské práce bylo třeba získat co nejpřesnější 

údaje a informace. K tomuto účelu byla nutná aktivní účast a spolupráce ve směru odborných 

konzultací s výjezdovým pracovištěm ZZS ve Frýdecko-místecké nemocnici. Tamní 

pracovníci nevyuţívají při výkonu svého povolání ţádné prvky sebeobrany. Dle konzultací by 

však uvítali alespoň pepřový sprej. S kurzy sebeobrany se setkali maximálně při svých 

studiích, aby mohli pracovat u ZZS. K dalším bezpečnostním prvkům také patří pracovní 

oděv. S reflexními prvky na oděvu jsou pracovníci spokojeni. Jejich nespokojenost však 

spočívá v pouţitých materiálech. Při výkyvech teplot hrozí prochladnutí nebo naopak přehřátí 

organismu. Vhodná není ani obuv, nesplňuje parametry vhodné při zásazích v členitém terénu 

a na kluzkém povrchu. [26]  
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K prohloubení a rozšíření další informovanosti o dané problematice poskytl 

konzultace tiskový mluvčí ÚSZS MSK a zároveň psycholog pan PhDr. L. Humpl. 

PhDr. L. Humplem byly poskytnuty statistické údaje o počtu napadených záchranářů v MSK 

a také zodpovězeny otázky na dotazník uvedený v příloze 1. 

Podle vyjádření tiskové mluvčí Libereckého kraje paní Mgr. Lenky Markovičové, jsou 

fyzické útoky s ublíţením na zdraví zhruba jednou za čtvrt roku. Verbální útoky jsou časté, 

bohuţel dokonce dennodenní. Avšak v Libereckém kraji se statistika počtu napadení 

neprovádí. Dále tisková mluvčí podotýká změnu navýšení sazby za spáchání ublíţení na 

zdraví zdravotnickému pracovníkovi, která proběhla dle nového trestního zákona. [43] S tím, 

ţe daná změna nemá ţádny vliv na zmírnění napadení záchranářů. [35] 

Je upozorněno na skutečnost, ţe záchranáři od roku 2003 volají po tom, aby získali 

statut „veřejného činitele“, jako je tomu např. u exekutorů. Záchranná sluţba, jakoţto součást 

IZS, jsou na místě zásahu v mnoha případech dříve neţ PČR a mohou se setkat s protiprávním 

jednáním dokonce i se střelbou. Jelikoţ Policie České republiky nemá dojezdový čas, můţe 

tato skutečnost pro záchranáře představovat značnou nevýhodu. Poukazuje především na 

respekt policistů a také na skutečnost, ţe policisté jsou školení, mají a mohou pouţít 

donucovací prostředky, jsou školení na to, ţe je někdo můţe napadnout. Záchranáři při 

procesu záchrany lidského ţivota nejsou schopni zároveň zachraňovat a také současně 

pacifikovat případné útočníky. [35] 

Problematika napadení záchranářů byla taktéţ konzultována s p. J. Pekarou, 

odborníkem pracujícím ve zdravotnictví. Ten poukazuje na zásadní nedostatek v komunikaci 

záchranáře s pacientem. Pokud se záchranář chová vůči pacientům profesionálně, je riziko 

napadení záchranářů minimální. Co se týče zákonné formy, říká, ţe trest by měl být natolik 

vysoký a odstrašující, aby dokázal pachatele odradit od takového jednání. Z hlediska trestního 

práva se spíše jedná o represivní opatření, kdy je spáchán delikt a posléze je řešen orgány 

činnými v trestním řízení. [27] 

Jako vyjádření celkového stavu ZZS bylo zjištěno, ţe jednotlivá krajská zdravotnická 

střediska mezi sebou soupeří, kdo je lépe technicky a také organizačně vybaven. Mělo by se 

jednat spíše o jednotný styl řízení, kde by všichni poukazovali na důleţitost tohoto 

zaměstnání, vyjádřili jednotné stanovisko k nastínění vzájemné spolupráce týkající se 

zejména zvýšení bezpečnostních standardů. 
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10 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo posouzení stávajícího stavu posádky rychlé záchranné 

sluţby z hlediska fyzické ochrany a nalézt vhodná a efektivní řešení, která by vedla k zvýšení 

bezpečnostních aspektů při výkonu této profese. 

V teoretické části jsou obsaţeny právní předpisy, které souvisejí s danou 

problematikou. Dále jsou zde uvedeny základní pojmy zdravotnické záchranné sluţby podle 

nového zákona o zdravotnické záchranné sluţbě. 

V druhé polovině teoretické části jsou popsány základní údaje o provozu a činnosti 

Moravskoslezské záchranné sluţby. Také je zde uvedeno základní postavení sloţek IZS při 

dopravních nehodách. K vyčleněným psychologickým typům jsou dále uvedeny pojmy agrese 

a agresivní chování ošetřovaných klientů a výčet rizikových faktorů, které mohou a přispívají 

k neadekvátnímu chování pacientů vůči záchranářům. V návaznosti na rizikové faktory je 

uvedeno statistické zhodnocení dané problematiky. Statistické údaje uvádí nejen výčet 

fyzického napadení zdravotníků, ale také příčiny, které mohou způsobit napadení. Podle 

statistického zhodnocení k nejčastějším příčinám patří alkohol či akutní psychózy. Vznik 

rizikových faktorů narůstá zejména v nočních hodinách. 

Metodický výstup s vyjádřením vzniku rizikových faktorů ohroţující posádku ZZS byl 

proveden v praktické části.  Za tímto účelem bylo vyuţito modelování rizik pomocí 

Ishikawova diagramu pro grafické vyjádření rizika. Jako navazující formu pro vyjádření 

ohroţujících nebezpečných faktorů byla zvolena metoda selhání a jejich dopadů FMEA. 

 Výstupem této metody bylo vyjádření nejvíce rizikových faktorů. K takovýmto 

faktorům řadíme fyzické napadení pod vlivem alkoholu či napadení verbální. Na základě 

výstupu metody, byl proveden návrh technických prostředků k zvýšení fyzické ochrany.  

První část pojednává o fyzické ochraně jednotlivců. Jako vhodný preventivní prvek pro 

vystrašení agresora je zde popsán např. osobní alarm, který můţe útočníka svým akustickým 

a v nočních hodinách také optickým projevem zastrašit, nikoliv mu však ublíţit. Také bychom 

neměli zapomenout na psychologický přístup jednání zdravotníků k pacientům. 

 Druhá část kapitoly pojednává o zabezpečení vozidla ZZS, zde jsou uvedeny příklady 

kamerového systému nebo bezpečnostních fólií. V závěru práce je provedeno zhodnocení 

stavu ZZS podle odborných konzultací, vč. finančního posouzení navrhovaných prostředků. 
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Příloha 1: Dotazník 

Dotazník  

Níţe zmiňovaný dotazník se zaměřuje na technickou část a fyzickou ochranu posádky 

rychlé záchranné sluţby. Tyto otázky byly zodpovězeny tiskovým mluvčím ÚSZS MSK 

PhDr. L. Humplem.  

 

Mohou členové ZZS použít donucovací prostředky, jakými jsou pepřový sprej apod.? 

Tyto prostředky posádky nefasují ani je nemohou použít oficiálně jako zaměstnanci 

ZZS. Jejich případné použití je jejich osobním rozhodnutím se všemi důsledky, stejně jako pro 

kteréhokoliv jiného občana. 

 

Může aplikovat pacientovi injekci na uklidnění lékař, nebo i zdravotní sestra? 

Farmaka v případě nutnosti zklidnění pacienta podává záchranář/zdravotní sestra, 

a to na základě ordinace lékaře. 

 

V případě napadení agresivním pacientem, komu voláte? Voláte na operační středisko, 

nebo na policii  a  jakým způsobem (mobilního telefonu, nebo s vysílačky)? 

Posádka může využít obou prostředků, na vozidlové radiostanici mohou také použít 

speciální kód, tzv. status, který na operační středisko signalizuje jejich ohrožení. 

 

Jaké jsou na vysílačkách zrychlené volby pro volání operátora, policie a hasičů? 

Jen pro volání na vlastní ZOS, na ostatní složky IZS nikoliv. 

 

Má lékař, nebo sestra nějaké tísňové tlačítko?  

Nikoliv 

 

Jakým způsobem probíhá lokalizace sanitky operátorem? 

ZOS sleduje pohyb posádek pomocí GPS technologie, pozná, zda je sanita v jízdě, má 

zapnuty majáky, nastartovaný motor, atd.  

 

Co znamená označení na sanitce např. 322 na sanitním voze, bývá na zadních dveřích, 

nebo na blatnících přední nápravy? 

Jde o volací znaky jednotlivých vozidel, kterými se posádky ZOS hlásí a identifikují se 

jimi. [25] 



 

 

 Příloha 2: Výjezdové pracoviště ZZS MSK 

V níţe uvedené mapě jsou znázorněná výjezdová stanoviště zdravotnické záchranné 

sluţby v Moravskoslezském kraji. 

 

Obrázek 1: Výjezdová pracoviště Zdravotnické záchranné služby v Moravskoslezském kraji [31] 

 

Stanoviště zdravotnické záchranné služby v Moravskoslezském kraji 

V níţe uvedené tabulce je přehled jednotlivých územních odborů v MSK, který se dále 

člení na jednotlivá výjezdová pracoviště: 

 

Tabulka 1: Územní odbory a jednotlivá výjezdová pracoviště zdravotnické záchranné služby 

v Moravskoslezském kraji [31]  

Územní odbor Výjezdová pracoviště 

Bruntál  Bruntál, Rýmařov, Krnov, Město Albrechtice 

Frýdek – Místek  Frýdek-Místek, Nošovice, Frýdland nad Ostravicí, Třinec, Jablůnkov 

 Karviná Karviná, Orlová, Havířov, Český Těšín, Bohumín 

Nový Jičín  Nový Jičín, Fulnek, Odry, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Studénka 

Opava Opava, Vítkov, Hlučín 

Ostrava 
Ostrava Zábřeh, Ostrava - Martinov, Slezská Ostrava, Ostrava - Fifejdy, 

Areál koncernu ArcelorMittal  



 

 

Příloha 3: Foto-galerie sanitního vozidla VW T5 

 

V této příloze jsou uvedeny fotografie vnitřního uspořádání nejpouţívanějšího 

sanitního vozidla Volkswagen Transporter T5. 

 

      

Obrázek 2: Pohled na lůžko v ambulantní části 

[autor] 

 

 

 

 

     

Obrázek 3: Pohled na zadní prostor ambulantní 

části [autor] 

 

Obrázek 4: Pohled na lůžko v ambulantní části 

[autor] 

 

Obrázek 5: Pohled na přední čelo ambulantní části 

[autor] 

 



 

 

Příloha 4: Kazuistika 

Kazuistika 

Zdravotní sestra ze vsetínské nemocnice byla napadena v pondělí 26. ledna 2012 

po půl páté odpoledne. Napadení se stalo při převozu agresivního pacienta z Nového 

Hrozenkova do vsetínské nemocnice. Pacient si zavolal vůz ZZS sám s tím, ţe má bolesti. Při 

převozu pacienta docházelo k agresivnímu jednání a uráţkám, pacient jevil zjevné známky 

opilosti. [29] 

 

Průběh napadení 

Napadení se odehrávalo v ošetřující části vozu, kdy se zdravotní sestra věnovala 

pacientovi. Muţ byl příliš opilý a agresivní. Ţenu několikrát udeřil pěstí do hrudníku. Ţena 

měla obavy o své zdraví a následně přivolala pomoc tísňovou linkou 158. [29] 

Po obdrţení tísňového volání dorazili do několika minut na místo policisté ze sluţebny 

v Karolínce. Řidič záchranky zůstal stát na doporučení telefonátu PČR v obci Huslenky 

a čekal na příjezd policie, která dorazila na místo do několika minut. [29] 

Po příjezdu se pacient choval stále nepříčetně a uráţel samotné policisty. Jeden 

z policistů odjíţděl v sanitním voze spolu s pacientem. Pro bezpečnost zdravotního personálu 

museli policisté pouţít donucovací prostředek ve formě pout. [29] 

Po ošetření ve vsetínské nemocnici putoval pacient za doprovodu policistů 

z pohotovostního a eskortního oddělení do protialkoholického ústavu v Kroměříţi. [29] 

 

Obrázek 6: Trasa převozu agresivního pacienta do nemocnice [autor] 

 


