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Anotace 

 

JANOŠTÍK, Jakub. Možnosti zapojení a připravenost personálu zdravotnické 

záchranné služby pro činnost v krizovém štábu ORP. Ostrava, 2015. Diplomová práce. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 

Diplomová práce se zabývá zapojením základních složek integrovaného 

záchranného systému, především zdravotní záchranné služby při činnosti krizového štábu 

ORP. Právní prostředí v České republice udává povinnost obcím s rozšířenou působností 

zapojit tyto složky do svých stálých pracovních skupin. V mnoha případech tento 

teoretický stav není shodný s reálnou praxí. Někdy jsou složky zastoupeny omezeně, jindy 

vůbec. Práce by měla navrhnout možnosti zdravotní záchranné služby, aby mohla být 

v praxi zapojena do činnosti stálé pracovní skupiny, v níž by plnila úkoly STANO. 

 

Klíčová slova: krizové řízení, krizové štáby, stálá pracovní skupina, integrovaný 

záchranný systém, zdravotní záchranná služba, STANO 

  



 

 

Summary 

 

JANOŠTÍK, Jakub. Possibilities of Involvement and Preparedness of Emergency 

Medical Service Personnel for Activities within the Crisis Staff of a Municipality with 

Extended Competence. Ostrava, 2015. Master thesis. VŠB – Technical university 

of Ostrava. 

 

Goals of diploma thesis are connections between general Emergency services 

in Integrated Emergency System, especially the participation of Emergency Ambulance 

in County Council Crisis Management Committee. Czech Republic law regulations sets the 

duty to City Councils to make a cooperation between Emergency services and Permanent 

Emergency Team of Crisis Management Committee. This regulations needs are not set off 

in practice in some ways. The presence of Emergency responders is often partial or none. 

Thesis should propose the possible ways of Emergency Ambulance collaboration to make 

an information support for Permanent Emergency Team to accomplish the tasks 

of STANO. 

 

Keywords: Crisis management, Crisis Management Committee, Permanent 

Emergency Team, Integrated Emergency System, Emergency Ambulance, STANO 
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1 Úvod 

Ačkoli žije člověk v moderní době, prosperitě a pohodli, kdy jej neohrožují nemoci, 

dravé šlemy a jiné problémy, kterým museli naši předci čelit, stále neumíme ovládat 

přírodu a ta umí být k člověku někdy velmi krutá, nebo také člověk chybuje a následky 

mohou být fatální. Většinu technologií člověk modernizuje a pokouší se, aby vše bylo pro 

něj co nejjednodušší a počítačem řízené. Pak mohou nastat situace, kdy vlivem poruchy, 

nedbalosti nebo zlého úmyslu dojde k haváriím, které mají obrovský dopad na ostatní 

obyvatelstvo a krajinu. Někdy člověk staví své obydlí bez rozmyslu a nerespektuje své 

okolí a pak potřebuje pomoc ostatních, aby zachránil svůj život, zdraví nebo jen majetek. 

Často se při tom spoléhá na systém, který je budován na profesionální úrovni a velice 

efektivně funguje. Pokud se jedná o malou věc, pomůže mu určitá část tohoto systému, 

třeba hasiči. Pokud se bude jednat o složitější událost, už spolu tyto složky spolupracují 

a tyto situace zvládají a mluvíme o integrovaném záchranném systému. 

Někdy ale nastane situace, kdy běžné postupy nestačí a i tyto složky potřebují 

pomoc. V tu chvíli jim pomocnou ruku podá samospráva v závislosti na rozsahu a druhu 

události. Aby tato pomoc byla co nejefektivnější, zřizuje předseda postiženého územního 

celku svůj pracovní orgán, který napomáhá vyřešit nastalou situaci. V těchto pracovních 

orgánech mají mít své zastoupení i základní složky integrovaného záchranného systému, 

které svými odbornými znalostmi napomáhají co nejefektivněji nastalou situaci vyřešit. 

Tato diplomová práce si klade za cíl zhodnotit současnou situaci vzhledem 

k zapojení zdravotnické záchranné služby do činnosti krizových štábů na úrovni ORP, určit 

podmínky za jakých byla do krizových štábů zapojena a jak by byli jednotlivci 

připravováni pro tuto činnost   
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2 Teoretické vymezení řešené problematiky 

Pro komplexní popsání problematiky jsou nejprve vymezeny základní pojmy 

a následně jsou popsány základy krizového managementu, kde jsou popsány mechanismy 

zdolávání mimořádných situací a krizových stavů a příprava na tyto jevy. Dále je věnována 

pozornost krizovým štábům na úrovni ORP v obecné rovině a následně je popsán KŠ ORP 

Krnov. Tento KŠ je popsán z pohledu personálního zastoupení a také s výčtem úskalí, 

která tento systém může mít.  

2.1 Terminologický rámec 

Krizová situace - událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, nouzový 

stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, zájmy či 

statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody odstranit 

běžnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, 

záchranných sborů, havarijních a jiných služeb a právnických a fyzických osob. [1] 

Krizové řízení - souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených 

na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci 

a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a řešením 

krizové situace. Na krizové řízení je možno pohlížet z hlediska užšího nebo širšího 

významu tohoto pojmu. V širším významu se realizují opatření v oblasti obnovy 

a prevence, v užším významu se realizují opatření v oblasti přípravy (zejména krizové 

plánování), řešení krizové situace a likvidačních prací. [2] 

 Mimořádná událost - 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. [3] 

Mimořádná situace – představuje souhrn okolností, které nastávají v určitém 

prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Zdolání následků mimořádné události 

vyžaduje provedení záchranných a likvidačních prací státem garantovanými složkami 

záchranného systému a příslušnými orgány. Využívá se při tom jejich běžných oprávnění, 

postupů na úrovni běžné spolupráce bez vyhlášení krizových stavů. [4] 
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Krizový štáb obce s rozšířenou působností - zřizuje starosta příslušné obce jako svůj 

pracovní orgán k řešení krizových situací. [2] 

Bezpečnostní rada -  je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace. 

Takto určené obci je hasičským záchranným sborem kraje uložena povinnost rozpracovat 

vybrané úkoly krizového plánu kraje. Předsedou bezpečnostní rady obce určené je starosta 

příslušné obce, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce. [2] 

Zdravotnická záchranná služba – zabezpečuje příjem tísňového volání, 

vyhodnocuje stupeň naléhavosti volání, řídí a organizuje přednemocniční neodkladnou 

péči. [5] 

2.2 Krizový management 

Tato podkapitola rozebírá mimořádné události a reakci orgánů veřejné správy na ně. 

Popisuje také druhy krizových stavů, právní oporu a oprávněnost osob pro jejich vyhlášení. 

Další část podkapitoly se věnuje složení a činnostem krizových štábů. Celá kapitola 

popisuje systém na úrovni ORP. 

2.2.1 Mimořádné události a krizové situace 

Každá společnost je po dobu své existence vystavena působení celé řady 

mimořádných událostí, které její vývoj ovlivňují. Mimořádné události lze dělit 

na naturogenní, antropogenní nebo jejich kombinace (Obrázek 2.1 Rozdělení 

mimořádných událostí). Všechny následky mimořádných událostí se společnost snaží 

eliminovat. [6] 
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Obrázek 2.1 Rozdělení mimořádných událostí 

 

Za účelem eliminace následků MÚ je státem vytvářen bezpečnostní systém, který 

plní základní povinnosti státu
1
, kterými jsou zajištění svrchovanosti a územní celistvosti 

státu, ochrana systému veřejné správy a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot [7] 

Bezpečnostní systém České republiky je soustavou [6]: 

a) Subjektů, které zajišťují bezpečnost státu: 

 Ozbrojené síly 

 Ozbrojené bezpečnostní sbory 

 Záchranné sbory 

 Havarijní služby 

b) Subjekty, které se podílejí na zajišťování bezpečnosti státu: 

 Správní úřady 

 Orgány územních samosprávních celků 

 Právnické osoby 

 Fyzické osoby 

                                                 

 

1
 Dáno ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 
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Na vzniklou MU reaguje bezpečnostní systém přijímáním opatření na různých 

úrovních
2
. Přijatá opatření jsou odstupňovány v závislosti na druhu a rozsahu nastalé MU. 

[6] 

Jestliže nastane tak závažná MU, že k jejímu zdolání již nestačí předurčené síly 

a prostředky v daném územním celku a jiná běžná opatření, je možnost vyhlášení 

krizového stavu odpovídajícího stupně odpovědnou osobou. Za krizové situace máme 

možnost získání dalších zdrojů, resp. kompetencí, jež můžeme v územním celku využít 

na úkor práv a svobod občanů a omezení běžných funkcí v územním celku. Průběh 

mimořádné situace a vyhlášení a ukončení krizové situace je znázorněn na Obrázek 2.2 

Mimořádná událost v čase. [8] 

 

Obrázek 2.2 Mimořádná událost v čase 

Krizové stavy v České republice můžeme rozdělit na stavy nevojenského 

a vojenského charakteru. Stav nebezpečí a nouzový stav považujeme za stavy čistě 

nevojenského charakteru, stav ohrožení státu může mít nevojenský charakter (může se 

jednat o udržení vnitřního pořádku v republice), ale také může mít vojenskou povahu. 

Posledním stavem čistě vojenského charakteru je válečný stav. Jednotlivé stavy, doba 

jejich trvání, územní působnost a pravomoc osoby, která jej může vyhlásit, jsou uvedeny 

v Tabulka 2.1 Krizové stavy v ČR.[8] 

 

 

                                                 

 

2
 Podle daného poplachového plánu 
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Tabulka 2.1 Krizové stavy v ČR 

 

Součástí bezpečnostního systému je také krizové řízení. Krizovým řízením 

rozumíme souhrn činností orgánů krizového řízení, které se zaměřují na analýzu 

a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánováním, organizováním, realizací a kontrolou 

činností prováděných za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešením, nebo 

ochranou kritické infrastruktury jak je znázorněno na Obrázek 2.3 Schéma krizového 

řízení. [2] 

Typ Krizový stav Vyhlašovatel Doba trvání Velikost území 

Nevojenské 

Stav nebezpečí 
Hejtman, Primátor 

Prahy 
Nejvýše 30 dnů 

Kraj nebo jeho 

část 

Nouzový stav Vláda (předseda) Nejvýše 30 dnů 
Celý stát nebo 

jeho část 

Vojenské 

Stav ohrožení 

státu 
Parlament ČR Není omezena 

Celý stát nebo 

jeho část 

Válečný stav Parlament ČR Není omezena Celý stát 
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Obrázek 2.3 Schéma krizového řízení 

 

2.2.2 Krizové štáby 

Důležitou roli v krizovém řízení sehrávají orgány krizového řízení, jako jsou 

starosta ORP či hejtman, které podporují jimi zřízené krizové štáby.[4] 

Krizový štáb funguje jako poradní a pracovní orgán starosty obce, který je 

zřizovatelem KŠ. Štáb se aktivuje v případě vyhlášení stavu nebezpečí vyhlášeného pro 

území ORP
3
 („KŠ pro řešení KS“), nebo pokud jej starosta chce využít při záchranných 

a likvidačních pracích
4
(„KŠ při koordinaci záchranných a likvidačních pracích“) 

a v neposlední řadě při cvičení KŠ Primárně se ale bude KŠ využívat při záchranných 

a likvidačních pracích, při krizových situacích bude zpravidla nastalou situaci řešit úřad 

vyšší úrovně, tedy kraj. [6] 

                                                 

 

3
 Podle zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

4
 §13 odst. a, zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů 
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Složení krizového štábu je na obecné úrovni dáno předpisem
5
, ale konkrétně si jej 

sestavují jednotliví zřizovatelé. Na úrovni ORP je zřizovatelem KŠ starosta ORP, ten také 

jmenuje členy bezpečnostní rady, která je součástí KŠ a také členy stálé pracovní skupiny. 

[9] 

Složení SPS bude záviset na modelu SPS, zda se bude jednat o profesní model, kdy 

budou v SPS pracovat členové podle svojí odbornosti (tento model je znázorněn 

na Obrázek 2.4 Složení krizového štábu), nebo v případě procesního modelu budou různí 

členové zajišťovat procesy směřující k jednotnému a společnému postupu při řešení 

mimořádné situace. Další možností složení SPS je takzvaný smíšený model, kdy se jedná 

o kombinaci profesního i procesního modelu. [4] 

Ke svolání KŠ dochází na pokyn předsedy KŠ, který stanoví čas a místo úvodního 

zasedání a podle druhu MU může také určit, kteří členové SPS budou svoláni. Svolání 

často zprostředkovává OPIS IZS, který [4]: 

a) Neprodleně svolá: 

 Členy SPS, popřípadě další osoby dle pokynu předsedy KŠ 

 Obslužný personál pracoviště krizového štábu 

b) Informuje členy příslušné BR o svolání KŠ s uvedením času a místa úvodního 

zasedání KŠ 

Pokud by byl KŠ svolán jiným způsobem než za pomoci OPIS IZS, tak tajemník 

KŠ o této situaci neprodleně informuje OPIS IZS. [4] 

                                                 

 

5
 Nařízení vlády 462/2000 Sb. 
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Obrázek 2.4 Složení krizového štábu  

Při svolání KŠ se tedy nejprve sejde obslužný personál pracoviště KŠ a SPS KŠ, 

kteří zahájí svou činnost. Jelikož SPS na rozdíl od BR vykonává svou činnost nepřetržitě 

(znázorněno na Obrázek 2.5 Průběh činnosti krizového štábu, kde zeleně je znázorněna 

činnost SPS a růžově zasedání KŠ – bezpečnostní rady, tajemníka KŠ, přizvaní odborníci 

a vedoucího směny SPS), tak jsou členové SPS rozděleni do dvou až tří směn, které se 

střídají. [10] 
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Obrázek 2.5 Průběh činnosti krizového štábu 

 

Činnost bezpečnostní rady   

Bezpečnostní rada kraje v průběhu roku pravidelně zasedá, při čemž projednává 

a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti územního celku na KS. Na tato jednání 

mohou být přizvány i další osoby, pokud je tato účast nezbytná pro posouzení stavu 

zabezpečení a stavu připravenosti na KS. [2] 

Bezpečnostní rada ORP projednává a posuzuje [9]: 

 Přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení 

 Krizový plán ORP 

 Vnější havarijní plán, pokud je schválen starostou ORP 

 Finanční zabezpečení připravenosti ORP na mimořádné události nebo krizové 

situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 

 Závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu ORP 

 Stav připravenosti složek IZS dislokovaných ve správním obvodu ORP 

 Způsob seznámení obcí, P a FO s charakterem možného ohrožení ve správním 

obvodu ORP, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich 

provedení 

 Další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu ORP 

na krizové situace a jejich řešení 

Činnost SPS 

Stálá pracovní skupina je jako součást KŠ aktivována a jednotliví členové jsou 

rozděleni do směn. V těchto směnách pracují nepřetržitě po celou dobu, kdy je aktivován 

KŠ. Za činnost SPS zodpovídá a řídí vedoucí SPS. [4] 
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Člen SPS, který má na starost spojení a komunikaci (S), zabezpečuje, koordinuje 

a sleduje následující činnosti [11]: 

a) Součinnost a spolupráci operačních a informačních středisek IZS a pořizuje 

časový snímek práce KŠ. 

b) Zajišťuje vyrozumění orgánů veřejné správy a ostatních složek o vzniklé 

situaci a aktuálních změnách. 

c) Zabezpečuje provoz veřejných telekomunikací a rádiového spojení, 

zejména: 

 Organizace krizové komunikace pro danou situaci, 

 Provozování vyčleněných komunikačních prostředků, 

 Údržba komunikačních prostředků, 

d) Vytváří a vyhlašuje rozhodnutí statutárního představitele a zabezpečuje 

přenos informací jiným KŠ 

e) Zabezpečuje komunikační podporu všech členů KŠ při jejich činnosti a vede 

protokol o činnosti KŠ 

f) Zabezpečuje administrativně personální podporu KŠ 

g) Provádí preventivní pravidelnou kontrolu spojení a údržbu základních i 

náhradních komunikačních relací s ostatními KŠ 

Člen SPS, který má na starosti týl a logistiku (T), vykonává, koordinuje a sleduje 

zpravidla následující činnosti [11]: 

a) Zajišťuje zásobování nasazených složek a krizového štábu veškerými 

materiálně technického zabezpečení, včetně zajištění stravování, ubytování 

a zdravotnického ošetření 

b) Zajišťuje zásobování energií a PHM 

c) Zajišťuje havarijní služby 

d) Zajišťuje dopravu dotčeným složkám a osobám, a zabezpečuje transport 

matriálů 

e) Zajišťuje finanční a ekonomické činnosti a rozbory 

f) Zajišťuje využívání systému HOPKS pro výkon týlu složek 
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g) Organizuje využívání osobní a věcné pomoci právnickými, podnikajícími 

fyzickými osobami a fyzickými osobami 

Člen SPS, který má na starosti analýzy (A), zabezpečuje zpravidla následující 

činnosti [11]: 

a) Analyzuje nastalé MU 

b) Hodnotí možnosti využitelnosti havarijních a krizových plánů 

c) Vytváří plány možného řešení KS a navrhuje krizová a jiná opatření 

d) Zajišťuje monitoring a zabezpečuje operativní průzkum 

e) Vytváří, eviduje a využívá mapových a grafických znázornění situace 

f) Sleduje stav veřejného pořádku a bezpečnosti, případně projednává možná 

opatření s obcemi a PČR 

Člen SPS, který má na starosti nasazení sil a prostředků (N), zabezpečuje zpravidla 

tyto činnosti [11]: 

a) Komunikaci velitelů zásahů prostřednictvím OPIS IZS, vyhodnocuje 

efektivnost zásahu 

b) Hodnotí situaci na jednotlivých místech nasazení složek 

c) Nasazuje a vede přehled o nasazených silách a prostředcích 

d) Vede přehled o disponibilních lidských, technických a materiálních zdrojích 

e) Posuzuje poskytování a žádá o exteritoriální pomoc 

f) Organizuje případný výjezd 

Člen SPS, který zodpovídá za ochranu obyvatelstva (O), zabezpečuje zpravidla tyto 

činnosti [11]: 

a) Zařizuje poskytování a přijímání humanitární pomoci, popřípadě organizuje 

centra humanitární pomoci 

b) Zařizuje organizování varování a informování obyvatelstva, poskytování 

úkrytu, dekontaminaci a označování nebezpečných oblastí a dalších 

ochranných opatření 
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c) Zajišťuje organizování a koordinaci evakuace, nouzového ubytování, 

nouzového stravování, zabezpečení pitnou vodou a dalšími prostředky pro 

nouzové přežití obyvatelstva nad rámec havarijních plánů 

d) Zajišťuje zdravotnické zabezpečení obyvatelstva v oblasti postižené MU 

a evakuovanému obyvatelstvu 

e) Zajištění poskytnutí psychologické a duchovní pomoci postiženému 

obyvatelstvu 

f) Pomoc při organizování odborné pomoci při radiačním nebo chemickém 

nebezpečí a zajištění ochranných prostředků 

 

2.3 Krizový štáb ORP Krnov 

Jak již bylo uvedeno výše, KŠ mají danou svoji strukturu předpisem, ale zřizovatel 

se může částečně odklonit tím, že jednotlivé úkoly
6
 stálé pracovní skupiny přenese 

na jednotlivé zaměstnance úřadu, které jmenuje do své stálé pracovní skupiny. Tak je tomu 

také u KŠ ORP Krnov. 

Bezpečnostní rada v ORP Krnov má zastoupeny dvě základní složky IZS. Jedním je 

zástupce PČR pan npor. Mgr. Jaroslav Obr, který je vedoucím obvodního oddělení 

v Krnově. Druhým zástupcem je ředitel územního odboru pan plk. Ing. Jiří Patrovský, 

který zastupuje HZS MSK. Zvláštností v jeho případě je, že je zároveň členem ve dvou 

dalších bezpečnostních radách v okrese Bruntál (znázorněno na Obrázek 2.6 Zastoupení 

HZS MSK v KŠ okresu Bruntál). Výhodou může být ulehčení jednotlivým velitelům stanic 

(v každém ORP se nachází jedna stanice HZS MSK), kdy se nemusí účastnit zasedání BR. 

Naopak se toto řešení může stát slabinou, jelikož může nastat mimořádná situace, kdy bude 

postiženo větší území než pouze jedno ORP. V tu chvíli by mohla nastat situace, kdy by se 

ve stejnou chvíli měly sejít 2 nebo dokonce všechny tři bezpečnostní rady a zástupce HZS 

MSK by tímto nemohl být na zasedání každé BR. Počítat s myšlenkou, že se taková situace 

                                                 

 

6
 Úkoly STANO 
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nikdy nenastane, by bylo bláhové. Pokud by nebyly jednotlivé BR od sebe příliš vzdáleny, 

teoreticky by to bylo schůdné. Musíme ale počítat s možností zhoršení dopravní 

dostupnosti. Ačkoli ředitel územního odboru bude mít služební vozidlo s právem 

přednostní jízdy, tak například Krnov a Bruntál by byly, při překročení povolené rychlosti 

v obcích, vzdáleny cca 20 min. Také nemáme jistotu, že všechny silniční spoje budou 

průjezdné. Při povodni by mohlo dojít k neprůjezdnosti silnice č. 45 mezi Krnovem 

a Bruntálem. Objízdná trasa, pokud by nedošlo k neprůjezdnosti dalších cest, by byla 

značně delší.[12] 

 

Obrázek 2.6 Zastoupení HZS MSK v KŠ okresu Bruntál 

 

Některé KŠ se od profesního složení SPS odklání a staví svoje SPS na procesním 

modelu, jak již bylo uvedeno v kapitole 2.2.2 Krizové štáby. Tímto typem se řídí také 

jednotlivé KŠ v okrese Bruntál. Jednotlivé SPS pracují ve dvousměnných provozech. 

Rozdílné složení lze nalézt například v zastoupení základních složek IZS. Město Bruntál 

má ve své SPS zastoupeny příslušníky PČR a jednoho příslušníka HZS MSK v obou 

směnách. Město Krnov má ze zástupců základních složek IZS pouze jednoho příslušníka 

HZS MSK ve SPS. Zbylé složení krnovské SPS je pouze ze zaměstnanců městského úřadu. 

Ani v jednom KŠ v okrese Bruntál ale není zastoupena ZZS, která by měla mít v SPS 

podle nařízení vlády
5
 své místo.[4],[12] 
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Město Krnov má jednotlivé úkoly SPS spojené do dvou oblastí, kdy na jedné směně 

nepřetržitě pracuje 10 zaměstnanců, jak je znázorněno v Tabulka 2.2 Složení SPS KŠ ORP 

Krnov.[12] 

HZS MSK se pokusilo ulehčit starosti velitelům jednotlivých stanic tím, že jako 

zástupce HZS MSK v jednotlivých SPS určilo příslušníky, kteří běžně vykonávají svou 

činnost na úseku prevence. Tímto nepřicházejí velitelé jednotlivých stanic o své muže, 

kteří z pravidla pracují na úseku represe. Jelikož lidí z úseku prevence také není mnoho, 

došlo k omezení jednoho příslušníka na jednu SPS (viz Obrázek 2.6 Zastoupení HZS MSK 

v KŠ okresu Bruntál). HZS i přes KS musí zabezpečovat svou běžnou činnost a také 

v rámci KS vydávat potřebný materiál apod. [10][12] 

Pro SPS v ORP Krnov byl určen Mjr. Ing. Jiří Karník, který je vedoucím oddělení 

prevence se sídlem na stanici v Bruntále. Při aktivaci KŠ hrozí riziko, že se dostaví 

na pracoviště SPS v Krnově pozdě. Jelikož bydlí v Bruntále, musí mít zajištěnou 

spolehlivou dopravu, aby se každý den po dobu činnosti SPS dostal včas na svou směnu. 

Vhodnější by tedy bylo nahradit daného příslušníka někým z Krnova a blízkého okolí. Tím 

by se vyřešila hrozící situace, že by se daný příslušník nedostavil na svou směnu. Tím ale 

nastává otázka: „Kdo by z Krnova tuto roli za KS měl převzít?“ Jelikož v Krnově nejsou 

žádní příslušníci z úseku prevence, byl by velitel nucen nahradit zmíněného příslušníka 

zaměstnancem z úseku represe. [12] 

V žádném z KŠ v okrese Bruntál nemá ZZS jakékoli zastoupení. Žádná osoba 

nebyla jmenována ani do bezpečnostní rady ani jako člen SPS. Veškerá rozhodnutí 

v oblasti neodkladné lékařské péče a ochrany zdraví jsou prováděna osobami 

s minimálními vazbami na zdravotnictví. Zvláštností na tomto stavu je fakt, že 

v bezpečnostní radě Moravskoslezského kraje jsou jmenováni dva členové s vazbami na 

zdravotnictví[13] 

 V samosprávě na úrovni ORP chybí osoba, která zná situaci, možnosti a schopnosti 

ZZS a která by se ZZS zastala při různých rozhodování. Navíc je toto zastoupení (se 

zapojením ZZS) i právně podloženo. 
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Tabulka 2.2 Složení SPS KŠ ORP Krnov – upraveno z krizového plánu kraje 

Odborná 

skupina 

Zařazení 

v KŠ 

Organizace Směna 
1. sled 

náhrada 

pro 1. 

sled 

Příjmení, jméno, titul 
název funkce 1. 2. 

  

  Město Krnov starostka     Krušinová Alena, Mgr. 

taj. KŠ MěÚ Krnov, Hlavní nám. 1 KT         Mertová Věra 

ved. 

Směny 

MěÚ Krnov, Hlavní nám. 1 tajemník MěÚ X       Kozolek Igor, Ing. 

MěÚ Krnov, Hlavní nám. 1 místostarosta   X     Brunclík Michal, Ing. 

Odborná 

skupiny 

analýzy, 

nasazení SaP, 

součinnosti a 

komunikace 

vedoucí 

skupiny 

MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34 SM X       Šarmanová Zdena, Ing. 

MěÚ Krnov, Vodní 1 SO   X     Rapušák Lubomír 

komunik. 

Střed. 

MěÚ Krnov, Vodní 1 RR X       Volek Jakub 

MěÚ Krnov, Hlavní nám. 1 SO   X     Žukovský Petr, DiS. 

členové 

skupiny 

HZS MSK, ÚO Bruntál prevence 

X 

      Kárník Jiří, Maj. Ing. 

MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34 SK       Válek Otakar, Ing. 

MěÚ Krnov, Hlavní nám. 1 RR       Bazakas Georgios, Ing. 

MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34 SM       Kubalová Pavlína 

MěÚ Krnov, Hlavní nám. 1 ZU   

X 

    Preisler Petr, Ing. 

MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34 SM       Kotas Aleš, Ing. 

MěÚ Krnov, Vodní 1 DO       Valerián Drahomír, DiS. 

  náhrada MěÚ Krnov, Hlavní nám. 1 ZP         Salvet Tomáš, Ing. 

odborná 

skupina 

týlového 

zabezpečení a 

ochrany 

obyvatelstva 

ved. 

Skupiny 

MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34 SK X       Štverák Vlastimil, Bc. 

MěÚ Krnov, Hlavní nám. 1 KT   X     Kolárik Tomáš, Ing. 

členové 

skupiny 

MěÚ Krnov, Hlavní nám. 1 KT 

X 

      Balner Rostislav 

MěÚ Krnov, Hlavní nám. 1 KT       Jatzková Dagmar, DiS. 

MěÚ Krnov, Hlavní nám. 1 EF       Kolářová Světlana 

MěÚ Krnov, Hlavní nám. 1 KT   
X 

    Skalka Michal, Mgr. 

MěÚ Krnov, Hlavní nám. 1 KT       Herelová Zdena 
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3 Zdravotnická záchranná služba v krizovém řízení 

Zdravotnická záchranná služba je často opomíjena při činnosti SPS. V okrese 

Bruntál není zastoupena ani v jedné SPS KŠ. Na základě nařízení vlády
5
, by ZZS měla být 

ve SPS zapojena. Jedním z důvodů, proč tomu tak není, je chybějící koncepce pro zapojení 

ZZS do činnosti SPS. Není tím myšleno pouze ji přiřadit jeden z úkolů STANO, nýbrž 

kompletně vytvořit pozici v ZZS, která bude při aktivaci krizového štábu zapojena 

do činnosti SPS. K dosažení tohoto cíle bude potřeba zhodnotit možnosti ZZS v okrese 

a vytipovat vhodné osoby (profesně vhodné), které budou muset projít odborným školením 

v problematice krizového řízení. Návrh tohoto školení popisuje kapitola 3.4 Vzdělávací 

modul personálu ZZS pro činnost v SPS KŠ.[12] 

3.1 Možnosti zapojení ZZS v ORP Krnov 

Na území Moravskoslezského kraje se nachází celkem 63 výjezdových skupin ZZS 

MSK, z toho je 41 skupin typu „Rychlé zdravotnické pomoci“ jimiž jsou zdravotničtí 

pracovníci nelékařského zdravotnického povolání (viz. Tabulka 3.1 Přehled výjezdových 

základen ZZS MSK). Jedná se o složení řidič a zdravotnický záchranář. Při plánování 

provozu výjezdové skupiny se počítá s počtem 4,5 osob na jedno vozidlo v jedné profesi. 

Tento počet je dán potřebou zajistit dvousměnný provoz a mít možnost rezervního 

pracovníka pro případy řádných dovolených nebo náhlé zdravotní indispozice. V rámci 

okresu Bruntál má ZZS MSK k dispozici pouze dvě administrativní osoby. Jendou osobou 

je účetní a druhou je vedoucí provozu. Obě tyto osoby nemohou být uvolněny pro činnost 

v SPS KŠ, zvláště když v okrese Bruntál se nachází tři ORP. Systém, který je užíván 

u HZS MSK, kdy do činnosti SPS zapojíme administrativní pracovníky, není možný. 

Jediným východiskem tedy je do činnosti SPS zapojit osoby z výjezdových skupin. 

V každém ORP určíme osobu z výjezdové základny, která bude v případě aktivace KŠ 

uvolněna pro potřeby SPS. Na výjezdové základně v Krnově se tedy střídá 15 řidičů 

a 9 zdravotnických záchranářů. V ORP Krnov dále působí výjezdová základna v Městě 

Albrechticích. Ta má ale podstatně menší kapacity a využití pracovníků z této stanice by 

bylo daleko komplikovanější. V Krnově se za jeden den vystřídá 6 řidičů a 4 zdravotničtí 

záchranáři. Tím nám zbývá 9 řidičů a 5 zdravotnických záchranářů, kteří ten den nejsou 
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ve službě. Proto bude daleko jednodušší nahradit jednu osobu z výjezdové základny 

v Krnově pro činnost ve SPS z Krnova. [14]  

Jelikož krizové situace nelze předpovídat dopředu a ani nevíme, kdy nastanou jiné 

případy, při nichž bude aktivován KŠ a jeho SPS (s výjimkou plánovaného cvičení KŠ), 

musíme tedy pružně reagovat a mít systém uvolnění pracovníka ZZS MSK pro činnosti 

v SPS KŠ. Toto uvolnění a náhrada pracovníka na směně ZZS by bylo provedeno obdobně 

jako při náhlé nemoci zaměstnance. V případě zdravotních problémů tuto skutečnost 

zaměstnanec ohlásí nadřízenému a ten za něj hledá vhodnou náhradu mezi ostatními 

zaměstnanci, kteří neměli předchozí ani následnou směnu. Směny bývají plánovány 

většinou měsíc dopředu, ale běžně se následně jednotlivé směny vyměňují v případě 

potřeby. Pokud by došlo k aktivaci KŠ musel by být tento harmonogram směn pozměněn 

po dobu činnosti KŠ (30ti denní změna by byla dostatečná pro krizové stavy nevojenského 

charakteru viz Tabulka 2.1 Krizové stavy v ČR).  
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Tabulka 3.1 Přehled výjezdových základen ZZS MSK
7
  

VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA OBEC RLP RZP RV LZS 

Územní odbor Bruntál                    
Zeyerova 1545/13 792 01 Bruntál   1

1)
 2 1   

Čs. Armády 789/99 794 01 Krnov 

 
2 1   

Máchova 84/1 795 01 Rýmařov 1 1 

 
  

Míru 7 793 95 Město Albrechtice 

 
1 

 
  

Nádražní 646 793 26 Vrbno pod Pradědem 

 
1 

 
  

Územní odbor F-M      
Elišky Krásnohorské 322 738 01 Frýdek - Místek   1

2) 
2 1   

Ondřejnická 896 739 11 Frýdlant n. O 

 
1 

 
  

Nošovice 155 (IVC) 739 51 Nošovice 

 
1 

 
  

Kaštanová 413 739 61 Třinec 1 2 

 
  

Bukovecká 615  739 91 Jablunkov 

 
1 

 
  

Územní odbor Karviná                
Vydmuchov 395/15 733 01 Karviná - Fryštát 1 2 

 
  

Masarykova Třída 900 735 11 Orlová 1 

  
  

Dělnická 969/26 736 01 Havířov - město 1 3 

 
  

Třanovského 1944/2a 737 01 Č. Těšín 

 
1 

 
  

Šunychelská 1201 735 81 Bohumín 

 
1 

 
  

Územní odbor Nový Jičín           

Štefánikova 2111/11 741 01 Nový Jičín 1 2 

 
  

Záhumenní 35/24b 742 21 Kopřivnice 

 
1 

 
  

Tovární 899 742 13 Studénka 

 
1 

 
  

Boženy Němcové 1182/8 743 01 Bílovec 

  
1 

 Sídliště míru 958/1 742 35 Odry 

 
1 

 
  

Pekařská 233 742 45 Fulnek 

 
1 

 
  

Záhuní 401 744 01 Frenštát 

 
1 1   

Územní odbor Ostrava                                        

Výškovická 2995/ 40 700 30 Ostrava - Zábřeh 1 2 1 1 

Martinovská 1622/36  (IVC) 708 00 Ostrava - Poruba 1 2 1 

 Čs. Armády 1892/20a (IVC) 702 00 Ostrava - Sl. Ostrava 

 
1 

  Nemocniční  3328/11 (IBC) 701 80 Ostrava 1 1 2 

  Územní odbor Opava                                      

 Olomoucká 470/86 746 01 Opava 

 
  2

3)
 1 

 Těšínská 584/39 746 01 Opava 

 
1 

  Švermova 219 749 01 Vítkov 1 1 

  Čs. Armády 1402/6a 748 01 Hlučín 

 
1 1 

 Opavská 80 Zábřeh, 742 22 D. Benešov 

 
1 

  celkem  63 12 41 9 1 

                                                 

 

7
 Převzato z interního dokumentu ZZS MSK  „Plán pokrytí území Moravskoslezského kraje 

výjezdovými základnami“. 
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3.2 Využití zdravotnických záchranářů ve SPS 

Ačkoli zdravotničtí záchranáři vykonávají odbornou specifickou činnost a zároveň 

řídí činnost řidičů vozidel ZZS při výjezdu RZP, díky specifickým podmínkám pro získání 

odborné způsobilosti jsou ideálními členy ZZS pro jejich zapojení do činnosti SPS KŠ. 

V rámci jejich studia na vysokých nebo vyšších odborných školách se nabízí možnost 

odborné přípravy těchto osob na budoucí možné zapojení v krizových štábech. Absolventi 

těchto oborů by získali základní znalosti v oblasti krizového řízení a následně při reálném 

jmenování do SPS by došlo k jejich zaškolení pro potřeby konkrétní SPS. Tyto osoby by se 

stejně jako zástupci HZS zapojovali do cvičení krizových štábů. Výhodou modelu, kdy 

budou do činnosti SPS zapojeni zdravotničtí záchranáři, by byla jejich orientace 

v problematice fungování IZS, radiokomunikace, epidemiologie a podobně, které získaly 

při svém studiu (viz kapitola 3.2.2 Vzdělání zdravotnických záchranářů).  

3.2.1 Činnost zdravotnických záchranářů ve ZZS 

Zdravotnický záchranář vykonává činnosti bez odborného dohledu a bez indikace 

lékařem poskytuje v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné 

služby, a dále v rámci anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu 

specifickou ošetřovatelskou péči [15]: 

 monitorovat a hodnotit vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického 

záznamu, průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu, vyšetření 

a monitorování pulzním oxymetrem, 

 zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích 

vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu 

elektrokardiogramu, 

 zajišťovat periferní žilní vstup, aplikovat krystaloidní roztoky a provádět 

nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií, 

 provádět orientační laboratorní vyšetření určená pro urgentní medicínu 

a orientačně je posuzovat, 

 obsluhovat a udržovat vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídit 

pozemní dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím 

výstražných zvukových a světelných zařízení, 
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 provádět první ošetření ran, včetně zástavy krvácení, 

 zajišťovat nebo provádět bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci, transport 

pacientů a zajišťovat bezpečnost pacientů během transportu, 

 vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků 

hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému, 

 zajišťovat v případě potřeby péči o tělo zemřelého, 

 přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat 

jejich dostatečnou zásobu, 

 přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat 

s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu, 

 provádět neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu, 

 přijímat, evidovat a vyhodnocovat tísňové výzvy z hlediska závažnosti 

zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, zabezpečovat 

odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací 

techniky,  

 provádět telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytovat další 

potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu. 

Dále zdravotnický záchranář může bez odborného dohledu, ale na základě indikace 

lékařem, další činnosti v rámci přednemocniční lékařské péče [15]: 

 a) zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádět 

a udržovat inhalační kyslíkovou terapii, zajišťovat přístrojovou 

ventilaci s parametry určenými lékařem, pečovat o dýchací cesty 

pacientů i při umělé plicní ventilaci, 

 podávat léčivé přípravky, včetně krevních derivátů, 

 asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřovat 

pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji, 

 provádět katetrizaci močového měchýře dospělých a dívek nad 10 let, 

 odebírat biologický materiál na vyšetření, 

 asistovat při porodu a provádět první ošetření novorozence, 

 zajišťovat intraoseální vstup. 
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3.2.2 Vzdělání zdravotnických záchranářů 

Aby se člověk mohl stát zdravotnickým záchranářem, musí získat odbornou 

způsobilost ve smyslu příslušného právního předpisu
8
. Na základě tohoto předpisu existují 

tři možnosti jak tuto odbornou způsobilost získat [16]: 

 Absolvováním bakalářského vzdělávacího programu v oboru pro přípravu 

zdravotnických záchranářů 

 Absolvování nejméně tříleté studium v oboru diplomovaný zdravotnický 

záchranář na VOŠ 

 Absolvování střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický záchranář, 

pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno ve školním roce 1998/1999
9
 

Jeden z akreditovaných bakalářských oborů v MSK se nachází na Ostravské 

univerzitě v Ostravě, který je koncipován na 3 roky studia. Absolventi tohoto oboru si 

mohou sami zvolit některé předměty, nicméně mezi povinně volitelnými se nacházejí 

například [17]: 

 Informační systémy ve zdravotnictví 

 Integrovaný záchranný systém 1 

 Zdravotnická psychologie 

 Integrovaný záchranný systém 2 

 Organizace a řízení zdravotnictví 

 Radiokomunikační systémy záchranných služeb 

 Hygiena a epidemiologie 

 Sociálně psychologický výcvik 

 Integrovaný záchranný systém 

 Operační středisko 

                                                 

 

8
 §18 zákona 94/2004Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
9
 Zdravotnický záchranář, který získal své vzdělání touto formou, smí vykonávat samostatně činnost 

zdravotnického záchranáře až po 3 letech praxe pod odborným dohledem. 
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Výše uvedené předměty jsou pouze výčtem předmětů, kterým musejí absolventi 

bakalářského studia projít a které mají určitou návaznost pro práci v SPS KŠ. Jedná se 

například o znalosti fungování systému IZS, nebo o orientaci se v problematice 

radiokomunikačních systému, či fungování operačních středisek. [17] 

Pokud by byla snaha zapojit ZZS do činnosti SPS KŠ, bylo by velice přínosné 

upravit studijní osnovy Ostravské univerzity a zařadit mezi povinné předměty také 

předměty zabývající se problematikou krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Návrh 

tohoto předmětu naleznete v kapitole 3.4 Vzdělávací modul personálu ZZS pro činnost 

v SPS KŠ. 

3.2.3 Zhodnocení přínosů a dopadů při využití zdravotnických záchranářů 

Pro zhodnocení přínosů a dopadů byla zpracována analýza SWOT (Obrázek 3.1 

Analýza využitelnosti zdravotnických záchranářů v KŠ), kde byly hledány jednotlivé 

aspekty při zapojení řidičů ZZS. Jednotlivé body byly hledány na základě možných 

scénářů ve spolupráci s pracovníkem ZZS z výjezdové základny Krnov.  



24 

 

 

Obrázek 3.1 Analýza využitelnosti zdravotnických záchranářů v KŠ 

  



25 

 

3.3 Využití řidičů ZZS ve SPS 

Řidiči vozidel ZZS jsou při výjezdu RZP v podstatě podřízeni zdravotnickým 

záchranářům, kterým asistují v jednodušších činnostech. Jejich znalosti nabyté 

v akreditačních kurzech (viz kapitola 3.3.2 Vzdělání řidičů vozidel ZZS) jim dávají 

znalosti o fungování ZZS, radiokomunikaci a podobně, ale nemohou rozhodovat o vážnosti 

situace z pohledu ohrožení zdraví. O těchto stavech musí rozhodnout zdravotničtí 

záchranáři nebo lékaři.  

3.3.1 Činnost řidičů vozidel ZZS při běžném provozu ZZS 

Pracovní náplní řidiče vozidla ZZS není pouze řízení vozidla, ale celá řada 

odborných dovedností. Z lékařského hlediska nejsou na úrovni zdravotnických záchranářů, 

ale často jim asistují a plní méně odborné úkony, jako jsou [18]: 

 Vyprošťuje osoby v havarijních situacích v součinnosti s ostatními složkami 

integrovaného záchranného systému; 

 spolupracuje při provádění diagnosticko-třídící činnosti v místě zásahu; 

 provádí jednoduché výkony v rámci přednemocniční neodkladné péče, zejména:  

o ošetřuje rány, včetně zástavy krvácení, 

o provádí neinvazivní zajištění dýchacích cest a nepřímou srdeční masáž,  

o polohuje, imobilizuje a přemisťuje pacienty,  

o udržuje inhalační kyslíkovou léčbu,  

o sleduje vitální funkce; 

 zabezpečuje odborný transport pacientů/klientů; 

 zajišťuje transporty tkání a biologického materiálu; 

 udržuje radiovou komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem, případně 

jinými složkami integrovaného záchranného systému; 

 obsluhuje a udržuje vybavení všech kategorií zdravotnických vozidel i kompletní 

zdravotnické vybavení pro poskytování přednemocniční neodkladné péče; 
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 podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků, 

zdravotnických prostředků, prádla včetně jejich desinfekce a sterilizace 

a na zajištění jejich dostatečné zásoby; 

 asistuje při provádění dalších zdravotních výkonů v rámci přednemocniční 

neodkladné péče, a to pod přímým vedením lékaře či jiného zdravotnického 

pracovníka způsobilého k poskytování neodkladné péče. 

 

3.3.2 Vzdělání řidičů vozidel ZZS 

Každý řidič ZZS musí projít akreditovaným kvalifikačním kurzem MZ pro tuto 

činnost
10

. Vzdělávací program je koncipován modulovým způsobem vzdělávání. Moduly – 

bloky souvisejících předmětů na sebe plynule navazují, umožňují propojení teorie s praxí 

a současně dávají možnost uznání části dříve absolvovaného studia, pokud je součástí 

vzdělávacího programu. [18] 

Standartní doba výuky se pohybuje kolem 12ti měsíců vzdělávání, dle alternativy 

časového rozvržení v celkovém počtu nejméně 600 hodin teoretické výuky a praktického 

vyučování z toho [18]: 

 teoretická výuka 320 hodin zahrnuje přednášky, panelové diskuse, konzultace, 

skupinové práce, projektování, praktická cvičení samostatné a týmové práce,  

e-learning aj.; 

 praktické vyučování 280 hodin zahrnuje cvičení samostatné a týmové práce, 

modelové situace a odbornou praxi 

Studium může probíhat třemi formami, a to [18]: 

 Večerní 

 Dálková 

 Kombinovaná 

Aby se člověk mohl přihlásit do kurzu, musí mít ukončené střední vzdělání (výuční 

list nebo maturitní zkoušku), dobrý zdravotní stav a musí být držitelem řidičského 

                                                 

 

10
 Podle §35 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povolání 



27 

 

oprávnění minimálně skupiny C1. Aby byl kurz úspěšně ukončen, musí absolvent splnit 

předepsané studijní povinnosti a úspěšně složit závěrečné zkoušky. [18] 

Teoretická výuka je rozdělena učebním plánem do deseti modulů (viz Tabulka 3.2 

Učební plán kurzu pro řidiče), které se dále dělí (krom modulu 10) na jednotlivé předměty 

s různou dotací výukový hodin. [18] 

Tabulka 3.2 Učební plán kurzu pro řidiče
11

 

Názvy modulů Počet hodin 

ZM - Základy veřejného zdravotnictví se zaměřením na neodkladnou péči 32 

OM 1 - Somatologie  40 

OM 2 - Patologie  20 

OM 3 - Odborná latinská terminologie 10 

OM 4 - Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena 13 

OM 5 - Medicína katastrof 22 

OM 6 - Ošetřovatelské postupy a technika v neodkladné péči 93 

OM 7 - Psychologie, etika, komunikace, základy pedagogiky a edukace 25 

OM 8- Neodkladné stavy v klinických oborech a v přednemocniční etapě 60 

OM 9 - Sebeobrana 5 

OM 10 - Odborná ošetřovatelská praxe včetně praxe v akreditovaných 

zařízeních 
280 

Celkem 600 

 

 

                                                 

 

11 Převzato z metodiky MZ ČR „Klasifikace kurz pro řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby  
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Pro využití řidičů ve SPS je nejdůležitějším modulem Základy veřejného zdravotnictví se 

zaměřením na neodkladnou péči. Absolventi se v tomto modulu například seznámí s bloky 

výuky [18]: 

 Koncepce a organizace zdravotnické záchranné služby – seznámení 

se základními právními předpisy v oblasti ZZS, hlavními úkoly a náplní 

činnosti ZZS, ekonomikou provozu ZZS, organizačním uspořádáním ZZS 

a transportními systémy (letecká, pozemní, báňská, vodní, horská záchranná 

služba a jejich jednotlivá specifika). 

 Informační systémy a základy radiofonie – seznámení s informačními 

systémy, bezdrátovým spojením, sdělovacími prostředky, radiostanicemi 

a jejich základními prvky, rádiové sítě z pohledu využívání v rámci IZS, 

právními předpisy provozu, dokumentací a statistickými hlášeními. 

 Zdravotnické operační středisko – seznámení s problematikou centrálních 

dispečinků, systém tísňového volání a přebírání hovorů, práce s několika 

akcemi najednou, dokumentace, odlišnosti komunikace za mimořádných 

událostí, příjem tísňové výzvy 

Tento modul a zvláště výše uvedené bloky byly uvedeny z důvodu využitelnosti při 

činnosti v SPS. Absolventovi kurzu by následně při činnosti v SPS mohl být přiřazen úkol 

zabezpečení spojení a komunikace (S) z úkolů STANO. Samozřejmě pouze tyto znalosti 

by nebyly dostatečné a bylo by třeba řidiče ZZS dále proškolit v dalších činnostech. 

Tohoto školení by se účastnil s ostatními členy SPS. 

3.3.3 Zhodnocení přínosů a dopadů při využití řidičů 

Pro zhodnocení přínosů a dopadů byla zpracována analýza SWOT (Obrázek 3.2 

Analýza využitelnosti řidičů ZZS v KŠ), kde byly hledány jednotlivé aspekty při zapojení 

řidičů ZZS. Jednotlivé body byly hledány na základě možných scénářů ve spolupráci 

s pracovníkem ZZS z výjezdové základny Krnov.  
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Obrázek 3.2 Analýza využitelnosti řidičů ZZS v KŠ 

 

3.4 Vzdělávací modul personálu ZZS pro činnost v SPS KŠ 

V rámci získávání odborné způsobilosti personálu ZZS se tito zaměstnanci 

seznámili s některými prvky problematiky krizových štábů (viz kap. 3.2.2 Vzdělání 

zdravotnických záchranářů a 3.3.2 Vzdělání řidičů vozidel ZZS). Byla ale také zmíněna 

potřeba o doplnění znalostí v problematice krizového managementu. U zdravotnických 

záchranářů by bylo možné doplnit tento potřebný předmět v některém ze semestrů 

v průběhu studia. U řidičů vozidel ZZS by bylo potřeba rozšířit jejich kvalifikační kurz 

o jeden modul, který by byl podobně jako předmět u zdravotnických záchranářů věnován 

problematice krizového managementu. Navrhovaný předmět/modul by měl zhruba 
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20 hodin teorie a byl by složen z jednotlivých odborných přednášek, které by posluchače 

po absolvování všech přednášek obecně seznámil s problematikou krizového 

managementu. Tento modul je znázorněn Tabulka 3.3 Odborný modul pro vzdělávání 

pracovníku ZZS. 

Jako inspirace pro sestavení předmětu/modulu byl využit studijní plán oboru 

Havarijní plánování a krizové řízení, vyučovaný na Fakultě bezpečnostního inženýrství. 

Jednotlivé témata přednášek byly vybrány z osnov různých předmětů tak, aby co nejvíce 

pokryly problematiku krizového managementu, ale aby zároveň neobsáhly rozsahově 

náplň jednoho semestru.  

Tabulka 3.3 Odborný modul pro vzdělávání pracovníku ZZS 

Vyučovaný předmět na VŠB Název přednášky v modulu Hod. 

Teorie krizového managementu Právní rámec krizového řízení 2 

Integrovaný záchranný systém 2 

Krizové plánování Typové plány a operační plány 4 

Plány krizové připravenosti 2 

Plány krizové připravenosti P a FO 4 

Možnosti využití KP při obnově území 2 

Logistika krizového managementu Hospodářská opaření pro krizové stavy 4 

Celkem hodin  20 
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V rámci těchto přednášek/modulů by se personál ZZS seznámil s těmito oblastmi: 

 Přednáška „Právní rámec krizového řízení“ by byla zaměřen na seznámení 

posluchačů s právními předpisy v oblasti krizového řízení, vymezení 

jednotlivých pojmů a obecně analýzou rizik.  

 V přednášce o „Integrovaném záchranném systému“ by se posluchači 

seznámili s právními předpisy, vysvětlení základních pojmů, jaké jsou úkoly 

a postavení orgánů veřejné správy, jednotlivých složek IZS a také postavení 

a úkoly P a FO. 

 V první části přednášky „Typové plány a operační plány“ bude posluchačům 

vysvětleno, co jsou to typové plány, jaké druhy těchto plánů jsou, co je 

jejich účelem a jak je mohou využívat. V druhé části budou posluchači 

seznámeni s operačními plány, v jakém vztahu jsou vůči typovým plánům 

a jak je lze využít při zvládání krizové situace. 

 V rámci bloku „Hospodářská opatření pro krizové stavy“ se posluchači 

seznámí s právními předpisy v oblasti HOPKS, jednotlivými druhy opatření 

a jejich využitelnosti za KS. 

 Cílem přednášky „Možnosti využití KP při obnově území“ by bylo 

posluchače seznámit s druhy KP, jejich strukturou a dokumenty, které 

obsahují a byly by nápomocny při řešení krizové situace.  

 

Navržený rozsah předmětu/modulu nepokryje hloubkově problematiku krizového 

managementu, ale pro základní orientaci v problematice by byl dostačující a ve spojení 

s ostatními odbornými znalostmi by pracovník ZZS hodnotným přínosem ve SPS KŠ. 

Rozsah výuky dvaceti hodin je pro obě skupiny pracovníků optimální. Zdravotnickým 

záchranářům by byl přidán jeden předmět v semestru, kdy by měli jednu přednášku týdně 

v délce dvou hodin (u třech přednášek by došlo k rozdělení tématu do dvou přednášek). 

Tato hodinová dotace na předmět je zcela dostačující, běžně jsou předměty dotovány 

dvěma hodinami týdně. V případě řidičů vozidel ZZS, by došlo k rozšíření kurzu o jeden 

nový blok. Navýšení by ve výsledné délce kurzu bylo zanedbatelné, když by z původních 

600 hodin kurzu došlo k nárůstu na 620 hodin. [18] 
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4 Závěr 

V průběhu řešení práce bylo zjištěno, že na zdravotnickou záchrannou službu se 

v krizových štábech obcí s rozšířenou působností úplně zapomíná. Ve všech stálých 

pracovních skupinách našli své zastoupení příslušníci hasičského záchranného sboru a 

v některých i příslušníci policie České republiky. Zdravotnická záchranná služba není ani 

v jedné stálé pracovní skupině a ani v jedné bezpečnostní radě. Starostové jednotlivých 

obcí přijali procesní model stálých pracovních skupin a zástupce zdravotnické záchranné 

služby nahradili svými zaměstnanci úřadu. V bezpečnostní radě kraje přitom zasedají 

ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje a ředitel odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  

Pro zapojení zdravotnické záchranné služby byly navrženy dvě možnosti jak uvolnit 

pracovníka zdravotnické záchranné služby pro případnou činnost ve stálé pracovní skupině 

s přikloněním se pro zdravotnického záchranáře, který má hlubší odborné znalosti oproti 

řidiči vozidla zdravotnické záchranné služby. Na druhou stranu právě vyšší odbornost 

zdravotnických záchranářů může být pro někoho natolik důležitá, že by právě upřednostnil 

řidiče vozidel zdravotnické záchranné služby.  

V rámci vzdělání, které museli jak zdravotnický záchranář, tak řidič vozidel 

zdravotnické záchranné služby získat, se dostalo oběma skupinám znalostí, které by mohly 

být využity ve stálé pracovní skupině například v oblasti spojení a komunikace. Nicméně 

byl v rámci této práce navržen modul v rozsahu 20h, který by personál zdravotnické 

záchranné služby lépe připravil pro činnost ve stálých pracovních skupinách krizových 

štábů jednotlivých obcí s rozšířenou působností. 

Zapojení zdravotní záchranné služby vidím jako přínos pro jednotlivé krizové štáby, 

i když je zatím postoj jednotlivých starostů odlišný. Bezpečnostní systém se stále 

zdokonaluje a třeba bude jednou i personál zdravotnické záchranné služby zapojen do 

činnosti krizových štábů.  
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5 Seznam zkratek 

HOPKS  - Hospodářská opatření pro krizové stavy 

HZS - Hasičský záchranný sbor 

IZS - Integrovaný záchranný systém 

KP - Krizový plán 

KS  - Krizová situace 

KŠ  - Krizový štáb 

MSK - Moravskoslezský kraj 

MÚ - Městský úřad 

MU - Mimořádná událost 

MZ - Ministerstvo zdravotnictví 

OPIS - Operační informační středisko 

ORP - Obec s rozšířenou působností 

P a FO - Právnické a fyzické osoby 

PČR  - Policie ČR 

RZA - Rychlá zdravotnická pomoc 

SPS - Stálá pracovní skupina 

VOŠ - Vyšší odborná škola 

ZZS - Zdravotní záchranná služba 
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