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DUNKEROVÁ M., Havarijní karty výjezdových skupin zdravotnických záchranných sluţeb. 
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52 str. 

 

Tématem bakalářské práce jsou havarijní karty výjezdových skupin zdravotnické záchranné 

sluţby. V teoretické části je vysvětlen pojem havarijní karta, její obsah, důvod jejího vzniku 

a  její vyuţití. V další části je popsána činnost Krajského zdravotnického operačního střediska, 

Integrovaného záchranného systému a jeho jednotlivých sloţek, které jsou dále podrobněji 

charakterizovány. V praktické části práce je navrţen metodický postup pro vyuţití havarijních 

karet výjezdových skupin zdravotnických záchranných sluţeb.  
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The Bachelor thesis deals with Emergency Cards of Incident Response Team of Emergency 

Medical Service. The concept of emergency card, its content, the reason for its creation and its 
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of the Regional Health Operation Centre, the Integrated Rescue System and its individual 
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1 Úvod  

Kaţdý den se z médií dovídáme o různých mimořádných událostech, které ohroţují nejen 

lidské ţivoty, ale mají i negativní dopad na ţivotní prostředí. Velice často vznikají tyto 

katastrofy z důvodů selhání lidského faktoru.  

K rychlému odstranění mimořádných událostí (MU) a minimalizaci škod byl zřízen 

Integrovaný záchranný systém (IZS), který je tvořen základními a ostatními sloţkami IZS. 

Aby se správně a rychle posoudila a vyhodnotila nastalá havarijní situace, byly vytvořeny 

havarijní karty IZS. 

V praxi jsem zjistila, ţe výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné sluţby (ZZS) havarijní 

karty nevyuţívají, protoţe je nemají při výjezdu na místo havárie k dispozici. Zaujala 

mě  skutečnost, proč zaměstnanci zdravotnické záchranné sluţby nemají havarijní karty 

při  výjezdu k mimořádné události k dispozici. 

V této práci, jsem se snaţila najít způsob, jak zajistit, aby se zaměstnanci zdravotnické 

záchranné sluţby naučili vyuţívat informace ze zpracovaných havarijních karet a měli k nim 

přístup i ve  výjezdových vozidlech zdravotnické záchranné sluţby. V jednotlivých kapitolách 

jsou  uvedené podrobnější informace k této problematice. 
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2 Rešerše  

Jako podklady pro vypracování bakalářské práce jsem především pouţila následující literaturu: 

 

Vyhláška č. 434/1992 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR o zdravotnické záchranné sluţbě. 

Vyhláška charakterizuje činnost a úkoly zdravotnické záchranné sluţby. Také vysvětluje pojem 

a úkoly výjezdové skupiny zdravotnické záchranné sluţby. Dále podává informace o letecké 

záchranné sluţbě. V průběhu tvorby bakalářské práce došlo k ukončení platnosti 

vyhlášky  č.  434/1992 Sb. Ministerstva zdravotnictví o zdravotnické záchranné sluţbě, která 

byla nahrazena zákonem č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné sluţbě. Údaje z vyhlášky 

434/1992 Sb. korespondují s novým zákonem č. 374/1992 Sb. 

 

Zákon č. 374/2011 Zákon o zdravotnické záchranné sluţbě a o změně některých zákonů. 

Zákon o zdravotnické záchranné sluţbě vymezuje pojem a úkoly zdravotnické záchranné 

sluţby a jednotlivých výjezdových skupin zdravotnické záchranné sluţby. Součástí je také 

zdravotnické operační středisko. 

 

Provozní a organizační řád ÚSZS MSK 

Tento provozní a organizační řád ÚSZS MSK  podrobně popisuje jednotlivé členy výjezdových 

skupin zdravotnické záchranné sluţby a krajské zdravotnické operační středisko. Dále 

vymezuje činnost dispečerů. 
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3 Havarijní karta Integrovaného záchranného systému 

Havarijní karty (HK) IZS jsou součástí havarijního plánu (HP) Moravskoslezského kraje 

(MSK). HP je dokument, v němţ jsou uvedeny popisy činností a opatření prováděných 

při vzniku závaţné havárie vedoucí k minimalizaci jejich dopadů. Funkce HP jsou následující: 

 informační – HP soustřeďuje v koncentrované podobě důleţitá data, umoţňuje rychlou 

orientaci v místech a druzích havarijních situací, 

 metodická a kontrolní – umoţňuje zaměřit kontrolní činnost na kritická místa 

a  postupy, poskytuje náměty a návody pro praktické nácviky zásahů 

dle  kodifikovaných pokynů, 

 operační – umoţňuje řízení zásahu z úrovně stále směny (dozorčích orgánů) pracoviště 

(podniku), velitele podnikové jednotky, velitele jednotky IZS a řídí informační toky 

uvnitř subjektu i vně subjektu. 

Vnitřní havarijní plán stanoví bezpečnostní opatření k minimalizaci dopadů závaţné havárie 

v technologickém objektu. 

Vnější havarijní plán stanoví bezpečnostní opatření k minimalizaci dopadů závaţné havárie 

mimo technologický objekt 
1
. 

HK nevycházejí z legislativy, ale jsou vytvořeny hasičským záchranným sborem (HZS). 

3.1 Vysvětlení pojmu 

Nosnou částí vnějšího havarijního plánu jsou „havarijní karty“, které jsou nástrojem 

rozhodování v případě vzniku havárie s únikem nebezpečné látky. Jsou zpracovány 

ve  variantách dle rozsahů účinků havarijních projevů pro jednotlivé havarijní scénáře 

(definované na různé zdroje rizik s ohledem na další podmínky, např. meteorologické 

podmínky) a určeny sloţkám, které se podílejí na organizaci zásahu, minimalizaci následků 

a ochraně obyvatelstva. HK jsou z praktického hlediska zpracovány ve formátu A4 
2
. 

                                                 

1
 Krizové řízení, RNDr. Dana Procházková, DrSc. a Prof. Ing. Josef Říha, DrSc., str. 144 

2
 Internetové stránky www.hzsmsk.cz, Tvorba vnějšího havarijního plánu a jeho aktualizace, Blaţková K. 

http://www.hzsmsk.cz/
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HK jsou nástrojem k rozhodování při realizaci prvotních opatření v případě vzniku havárie 

s účastí nebezpečné látky. 

Cílem těchto HK je především zajištění ochrany potenciálně exponovaného 

obyvatelstva v  zóně ohroţení mimo areál provozovatele. Předmětem HK není plánování 

opatření v rámci areálu provozovatele týkající se zaměstnanců a návštěvníků (tato opatření jsou 

předmětem vnitropodnikové dokumentace, např. dokumentace poţární ochrany)  

3.2 Obsah 

HK obsahují textovou a grafickou část. V textové části je uveden stručný popis nebezpečí, 

nebezpečné vlastnosti látky, stanovení dosahů účinků havarijních projevů, organizace zásahu 

a činnosti zasahujících sloţek, počet ohroţených osob, ohroţené významné objekty, relace 

pro varování obyvatelstva. 

Grafická část znázorňuje dosahy účinků havarijních projevů, příjezdové cesty pro zasahující 

sloţky, kontaktní stanoviště, významné objekty, pokrytí ohroţeného územní signálem sirén 

apod. 
3
 

Podle tlaku a větru se určuje oblast to je zóna, kde došlo k úniku nějaké nebezpečné látky. 

3.3 Důvody vzniku 

Důvodů, proč vznikly HK, je několik. Hlavním důvodem je nutnost, aby sloţky IZS měly 

pro zahájení záchranné operace základní informace o nastalé MU. Dalším důvodem 

je  zkvalitnění činnosti zasahujících sloţek IZS při zásahu na území havárie a nutnost 

co  nejefektivněji zasáhnout při úniku nebezpečných látek na území vzniklé havárie.  

3.4 Využití havarijní karty 

HK slouţí sloţkám IZS. HK se vyuţívají pouze v případě nastalé MU. V jiných případech 

HK  nejsou zapotřebí. 

HK se vyuţívají na operačním a informačním středisku (OPIS) nikoli u zdravotnických 

pracovníků. Sídlo OPIS je v budově Integrovaného bezpečnostního centra (IBC) na ulici 

Nemocniční 11 v Ostravě. IBC MSK zahájilo svou činnost 1. 1. 2011. Slouţí pro příjem 

tísňových volání z  území MSK na národních tísňových linkách (150, 155, 156, 158) a tísňové 

                                                 

3
 Internetové stránky www.hzsmsk.cz, Tvorba vnějšího havarijního plánu a jeho aktualizace, Blaţková K. 

http://www.hzsmsk.cz/
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lince 112 s tím, ţe  toto pracoviště zároveň vysílá síly a prostředky sloţek IZS z území celého 

kraje k likvidaci mimořádných událostí 
4
.  

HK se pouţívají pro taková zařízení, ve kterých se nachází větší mnoţství nebezpečných látek. 

Můţe nastat situace, ţe na jedno zařízení je zpracováno více HK. Důvodem je skutečnost, 

ţe  v  některých zařízeních můţe dojít k úniku různého mnoţství nebezpečné látky. Důleţitou 

úlohu hrají také meteo podmínky (napři. vliv bezvětří, slabého větru, větru.). 

Na obrázku 1 je znázorněna budova IBC v MSK. 

 

 

Obrázek 1 - Pohled na budovu IBC MSK 

3.5 Zpracované havarijní karty v Moravskoslezském kraji 

V současné době je zpracováno 100 havarijních karet v jednotlivých okresech MSK. V okrese 

Ostrava je 14 havarijních karet, v okrese Karviná je 16 HK, v okrese Frýdek – Místek 20 HK, 

v okrese Opava 16 HK, v okrese Nový Jičín je 20 HK a v okrese Bruntál je 14 HK. 

Přehled jednotlivých zařízení se zpracovanými HK je uveden v následující tabulce. 

                                                 

4
 Internetové stránky www.hzscr.cz, 4. 4. 2012 

http://www.hzscr.cz/
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Tabulka 1 – Seznam havarijních karet v MSK 

Okres Počet HK 

Okres Ostrava  

CEZA ČEZ Aréna, multifunkční hala 4 

SAR SAREZA, a.s. zimní stadion Poruba 4 

MART průmyslový areál Martinov 3 

PIVO Plzeňský Prazdroj – Pivovar Ostrava 2 

EXPL EXPLOSIA,a.s. odbytový sklad Krmelín 1 

Okres Karviná 

ZZST STaRS Karviná, zimní stadion 4 

ZSHA Víceúčelová hala Havířov, zimní stadion 4 

ZSOR Zimní stadion Orlová 4 

ZSCT Zimní stadion Český Těšín 4 

Okres Frýdek-Místek 

SMUK SmVaK, a.s. ÚV Nová Ves u Frýdlantu n.o. 4 

SMIT SMITTEN, spol. s.r.o. Návsí  6 

ZSFM Víceúčelová sportovní hala Sportplex, s.r.o. 2 

ZSTR zimní stadion Třinec 2 

BIOC Biocel Paskov, a.s. 4 

RADE Plzeňský prazdroj – Pivovar Radegast 2 

Okres Opava 

ZSOP Hokejcentrum Slezan Opava, s.r.o. 4 

UVVP SmVaK, a.s. ÚV Nová Vítkov – Podhradí 4 

NOWP NOWACO mrazírny, a.s. 4 

NOWT NOWACO, s.r.o. 4 

Okres Nový Jičín  

ZSNJ zimní stadion Nový Jičín 4 

ZSKO zimní stadion Kopřivnice 4 

ZSFR zimní stadion Frenštát p.R. 4 

ZSST zimní stadion Studénka 4 

SEMP SEMPERFLEX Optimit, s.r.o. 4 

Okres Bruntál 

DENB DenBraven Czech a Slovak, a.s. 1 

LPGP LPG Primaplyn, Krnov 1 

ZSBR zimní stadion Bruntál 4 

ZSKR zimní stadion Krnov 4 

ZSHB zimní stadion Horní Benešov 4 
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4 Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS) 

Zdravotnické operační středisko (ZOS) nepřetrţitě a bezprostředně řídí činnost výjezdových 

skupin ZZS a integruje činnost všech článků přednemocniční neodkladné péče (PNP) v určené 

spádové oblasti v nepřetrţitém provozu. Činnost ZOS  zajišťují zdravotničtí pracovníci. ZOS 

přijímá nepřetrţitě výzvy k poskytnutí PNP, které vyhodnocuje a podle stupně naléhavosti 

a závaţnosti stavu rozhoduje o nejvhodnějším způsobu poskytnutí PNP, při přijímání tísňových 

výzev se řídí Základním spojovacím řádem. ZOS ukládá po vyhodnocení tísňové výzvy podle 

stupně naléhavosti a konkrétní provozní situace úkoly jednotlivým výjezdovým skupinám ZZS, 

popřípadě ţurnálním nebo praktickým lékařům, lékařské sluţbě první pomoci (LSPP) 

nebo  dopravní zdravotnické sluţbě, které jsou trvale zálohou ZZS 
5
. 

Operační středisko Územního střediska zdravotnické sluţby Moravskoslezského kraje 

(ÚSZS  MSK) je reprezentováno zdravotnickou částí IBC MSK. IBC je umístěno v objektu 

v majetku MSK na ul. Nemocniční 11/3328. Zdravotnickou část IBC tvoří 10 dispečerských 

pracovišť v nepřetrţitém provozu. Dispečer KZOS (IBC) je během výkonu sluţby přímo 

podřízen vedoucímu dispečerovi směny KZOS (IBC), případně vedoucímu lékaři směny. 

KZOS přímo řídí výkon PNP ve stanovené spádové oblasti – přímo řídí výjezdové skupiny 

a vrtulník letecké záchranné sluţby (LZS) 
6
. 

Pracovník dispečerského pracoviště má k dispozici před sebou 3 monitory. Z údajů na prvním 

monitoru zjistí v jakém statusu se jednotlivá výjezdová vozidla ZZS nachází. Podle toho 

se  dispečer rozhoduje, ze kterého stanoviště vyšle záchranné vozidlo. Na druhém monitoru se 

mu zobrazují informace o MU získané od osoby, která tuto událost ohlásila. Na třetím monitoru 

má dispečer k dispozici mapu nehody, kterou vyuţívá k navádění sloţek IZS na místo zásahu.  

V první fázi záchranné akce pracovník dispečerského pracoviště rozhoduje o mnoţství a typu 

nasazených sil a prostředků. Jednotlivé sloţky IZS se sejdou na kontaktním stanovišti. 

Podle  aktuální situace na místě havárie velitelé zásahu rozhodnou, zda mají nasazené síly 

a prostředky v dostatečném mnoţství. Na základě toho podávají OPIS zprávu.  

Na obrázku 3 je  názorná ukázka dispečerského pracoviště. 

                                                 

5
 Vyhláška č. 434/1992 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR o zdravotnické záchranné sluţbě, § 5 odst. 1, 2 písm. a) 

a b) 

6
 Provozní a organizační řád ÚSZS MS kraje, § 21 odst. 1, 2, 3, 4, 5 
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4.1 Úkoly 

KZOS plní úkoly v souladu s vyhláškou č. 434/1992 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR o ZZS, 

v platném znění, zejména pak: 

 příjem a zpracování tísňového volání 155, tísňové volání LZS v Ostravě, 

 vyhodnocuje tísňové výzvy k poskytnutí PNP a dle stupně naléhavosti a závaţnosti 

stavu rozhoduje o nejvhodnějším způsobu poskytnutí PNP, 

 ukládá po vyhodnocení tísňové výzvy dle stupně naléhavosti a konkrétní provozní 

situace úkoly jednotlivým výjezdovým skupinám ZZS, popřípadě ţurnálním 

nebo praktickým lékařům, LSPP nebo dopravní zdravotnické sluţbě, které jsou trvale 

zálohou ZZS; o příkazu k jízdě rozhoduje dispečer (-ka) v rozsahu svých odborných 

znalostí, zkušeností a s přihlédnutím k veškerým informacím, získaným o příslušné 

události, 

 soustřeďuje informace o volných lůţkách na odděleních neodkladné péče, 

která  dle  potřeby vyzývá k přijetí postiţeného, 

 shromaţďuje a vyhodnocuje údaje o výkonu PNP ve spádové oblasti 

a vede  o  své  činnosti předepsanou dokumentaci, 

 organizuje a řídí k zajištění potřeb PNP dopravní zdravotnickou sluţbu, 

 koordinuje a zabezpečuje realizaci přepravních činností v rámci transplantačního 

programu, přepravu léků, krve a jejich derivátů nebo oborníků potřebných 

k poskytování neodkladné péče, 

 zabezpečuje při likvidaci zdravotních následků hromadného neštěstí nebo katastrofy 

svolání určených pracovníků, udrţuje spojení se všemi zúčastněnými, organizuje rychlý 

výjezd potřebných sil a prostředků, aktivuje v případě potřeby HP příslušného území, 

vyţaduje součinnost zdravotnických zařízení policie a hasičských sborů, vyhodnocuje 

všechny související informace, zabezpečuje jejich předání a realizaci potřebných 

opatření 
7
. 

                                                 

7
 Provozní a organizační řád ÚSZS MS kraje, § 21 odst. 6 písm. a) b) c) d) e) f) g) a h) 



17 

 

Pozn.: V průběhu tvorby bakalářské práce došlo k ukončení platnosti vyhlášky č. 434/1992 Sb. 

Ministerstva zdravotnictví o zdravotnické záchranné sluţbě, která byla nahrazena zákonem č. 

374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné sluţbě. Údaje z vyhlášky 434/1992 Sb. korespondují 

s novým zákonem č. 374/1992 Sb. 

 

Obrázek 2 - KZOS na IBC MSK, www.uszsmsk.cz 

 

 

Obrázek 3 - Pracoviště KZOS, www.uszsmsk.cz 

http://www.uszsmsk.cz/
http://www.uszsmsk.cz/
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4.2 Dispečer 

Dispečer (-ka) KZOS má střední zdravotnické vzdělání. Je přímo podřízen (-a) vedoucímu 

dispečerovi (-ce) směny KZOS, případně vedoucímu lékaři směny. Během směny 

dispečer  (-ka) přijímá a zpracovává veškeré výzvy, došlé libovolným způsobem na KZOS, 

rozhoduje o vyslání příslušné výjezdové skupiny, popřípadě o předání výzvy jiné sloţce. 

Zodpovídá za kvalitní zpracování událostí, získání všech dostupných informací k události 

a za zajištění zpětného kontaktu na volajícího 
8

. Na obrázku 2 je znázorněna ukázka 

zdravotnického operačního střediska. 

                                                 

8
 Provozní a organizační řád ÚSZS MS kraje, § 22 odst. 1, 2 
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5 Integrovaný záchranný systém (IZS) 

IZS je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních 

sloţek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném 

provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na MU 
9
. 

5.1 Složky 

Sloţky IZS můţeme rozdělit na základní a ostatní sloţky IZS, které spolu při záchranných 

a likvidačních pracích spolupracují. Názorná ukázka rozdělení sloţek IZS je zobrazena 

v  grafu  1. 

5.1.1 Základní složky a jejich charakteristika 

Základními sloţkami IZS podle zákona č.239/2000 Sb. o IZS a o změně některých zákonů jsou: 

 hasičský záchranný sbor České republiky 

 jednotky poţární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami poţární 

ochrany (JPO) 

 ZZS 

 Policie České republiky (Policie ČR) 

Jsou schopné rychlého a nepřetrţitého zásahu s celoplošnou působností na území státu. 

Kaţdá  z těchto sloţek má své specifické úkoly 
10

. 

Hasičský záchranný sbor ČR  

HZS ČR je hlavním koordinátorem a páteří IZS. V praxi to znamená, ţe pokud zasahuje více 

sloţek IZS, na místě většinou velí příslušník HZS ČR, který řídí součinnost sloţek a koordinuje 

záchranné a likvidační práce 
11

.  

Jeho posláním je chránit ţivoty a zdraví obyvatel a majetek před poţáry a poskytovat účinnou 

pomoc při MU. HZS při plnění svých úkolů spolupracuje se správními úřady a jinými státními 

                                                 

9
 Internetové stránky www.hzscr.cz, 4. 4. 2012 

10
 Internetové stránky www.hzscr.cz, 4. 4. 2012 

11
 Internetové stránky www.hzscr.cz, 4. 4. 2012 

http://www.hzscr.cz/
http://www.hzscr.cz/
http://www.hzscr.cz/
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orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, s mezinárodními organizacemi 

a zahraničními subjekty 
12

. 

Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany (JPO) 

JPO se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), poţární 

technikou (automobily) a věcnými prostředky poţární ochrany (výbava automobilů, agregáty, 

apod.). Základním posláním JPO je chránit ţivoty a zdraví obyvatel a majetek před poţáry 

a poskytovat účinnou pomoc při MU, které ohroţují ţivot a zdraví obyvatel, majetek 

nebo  ţivotní prostředí a které vyţadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací 
13

. 

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) 

ZZS poskytuje odbornou neodkladnou péči. PNP je péče o postiţené na místě vzniku jejich 

úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření 

a při  jejich předání do zdravotnického zařízení 
14

. 

Policie České republiky 

Policie ČR je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Policie slouţí veřejnosti. Jejím úkolem 

je  chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit 

úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené 

jí  zákony, přímo pouţitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, 

které  jsou součástí právního řádu. Policie je podřízena ministerstvu 
15

.  

5.1.2 Ostatní složky 

Ostatní sloţky IZS jsou povolávány k záchranným a likvidačním pracím podle druhu MU, 

na základě jejich moţnosti zasáhnout a pravomocí, které jim dávají právní předpisy. 

Ostatní složky IZS jsou  

 vyčleněné síly a prostředky Armády ČR, 

                                                 

12
 Zákon č.238/2000 Sb. O Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých předpisů, § 1 odst. 1, 3 

13
 Internetové stránky www.hzscr.cz, 4. 4. 2012 

14
 Vyhláška č. 434/1992 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR o zdravotnické záchranné sluţbě, § 1, 2 

15
 Zákon č. 273/2008 Sb. Zákon o Policii České republiky, § 1, 2, 5 odst. 1 

http://www.hzscr.cz/
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 ostatní záchranné a bezpečnostní sbory (např. vodní záchranná sluţba, letecká 

záchranná sluţba, městská nebo obecní policie), 

 obecní policie, 

 zařízení civilní ochrany, 

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné sluţby (např. plynárenské sluţby, vodárenské 

sluţby), 

 neziskové organizace a sdruţení občanů (např. Český červený kříţ, Svaz záchranných 

brigád kynologů ČR), které lze vyuţít k záchranným a likvidačním pracím 
16

. 

 

 

 

Graf 1 - Sloţky IZS 

                                                 

16
 Internetové stránky www.hzscr.cz, 4. 4. 2012 

http://www.hzscr.cz/
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6 Zdravotnická záchranná služba (ZZS) 

6.1 Charakteristika 

Dle zákona č. 374/2011 Sb. O zdravotnické záchranné sluţbě, ZZS poskytuje řízení 

a  organizaci PNP na místě událostí a spolupráci s velitelem zásahu sloţek IZS 
17

. 

6.2 Základní úkoly 

ZZS nepřetrţitě zabezpečuje, organizuje a řídí prostřednictvím jednotného spojovacího 

systému: 

 kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev a určení 

nejvhodnějšího způsobu poskytování před nemocniční neodkladné péče, 

 poskytování nebo zajištění PNP na místě vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění, 

při  dopravě postiţeného a při jeho předávání ve zdravotnickém zařízení odborně 

způsobilém k poskytování zdravotnické péče, 

 dopravu raněných, nemocných a rodiček v podmínkách PNP mezi zdravotnickými 

zařízeními, 

 dopravu související s plněním úkolů transplantačního programu, 

 dopravu raněných a nemocných v podmínkách PNP ze zahraničí do ČR, 

 PNP při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí a katastrof, 

 koordinaci součinnosti s praktickými a ţurnálními lékaři a s LSPP, 

 rychlou přepravu odborníků k zabezpečení neodkladné péče do zdravotnických 

zařízení, která jimi nedisponují, popřípadě léků, krve a jejich derivátů a biologických 

materiálů nezbytně potřebných k dalšímu poskytování jiţ zahájené neodkladné péče, 

 součinnosti s HZS krajů a OPIS IZS 
18

. 

                                                 

17
 Zákon č. 374/2011 Sb. O zdravotnické záchranné sluţbě, § 4 písm. c) 

18
 Vyhláška č. 434/1992 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR o zdravotnické záchranné sluţbě, §2 
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6.3 Úkoly výjezdových skupin ZZS 

Výjezdové skupiny zabezpečují: 

 primární výkony, jimiţ se rozumí realizace poţadavků ZOS k poskytnutí PNP, včetně 

jízdy, popřípadě letu k postiţenému, jeho vyšetření a ošetření, doprava do nejbliţšího 

vhodného nebo smluvně zajištěného zdravotnického zařízení podle stupně postiţení 

zdravotního stavu a spolupráce při akutním příjmu postiţeného, 

 sekundární výkony, jimiţ se rozumí doprava raněných, nemocných a rodiček 

v podmínkách v PNP mezi zdravotnickými zařízeními po předchozí dohodě 

příslušných zařízení, 

 likvidaci zdravotnických následků hromadných neštěstí, katastrof nebo jiných 

mimořádných situací v přednemocniční fázi 
19

. 

Záznam o výjezdu obsahuje datum, čas hlášení, pořadové číslo výzvy, údaje o postiţeném, čas 

výjezdu a příjezdu skupiny na místo, stručný popis klinického stavu, pracovní diagnózu, 

poskytnutou léčbu, čas odjezdu z místa nehody, čas a místo předání do zdravotnického zařízení 

(nebo jiný způsob ukončení). Záznam o výjezdu vede lékař skupiny v kopiích. Originál 

se  předává jako zdravotnická dokumentace s postiţeným do zdravotnického zařízení, kopie 

slouţí k vyhodnocování a k archivaci. Archivuje jej ZZS 
20

. 

6.4 Výjezdové základny 

Výjezdovou základnou je pracoviště, odkud je na pokyn operátora ZOS nebo pomocného 

operačního střediska zpravidla vysílána výjezdová skupina 
21

. 

6.5 Výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby 

Výjezdovou skupinu tvoří zdravotničtí pracovníci vykonávající činnosti ZZS. Výjezdová 

skupina má nejméně 2 členy, z členů výjezdové skupiny určí poskytovatel ZZS 

jejího  vedoucího.  

                                                 

19
 Vyhláška č. 434/1992 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR o zdravotnické záchranné sluţbě, §6 odst. 4 písm. a) b) 

a c) 

20
 Vyhláška č. 434/1992 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR o zdravotnické záchranné sluţbě, příl. 2 odst. 5 

21
 Zákon č. 374/2011 Zákon o zdravotnické záchranné sluţbě, § 12 
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Podle sloţení a povahy činnosti se výjezdové skupiny člení na: 

 výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci, jejichţ členem je lékař, 

 výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci, jejichţ členy jsou zdravotničtí 

pracovníci nelékařského zdravotnického povolání. 

Podle typu dopravních prostředků, které vyuţívají ke své činnosti, se výjezdové skupiny člení 

na pozemní, letecké a vodní.  

Výjezdové skupiny mohou vykonávat činnost téţ v rámci setkávacího systému, kdy operátor 

ZOS nebo pomocného střediska vysílá na místo události jednu nebo více výjezdových skupin 

rychlé lékařské pomoci (RLP) a jednu nebo více výjezdových skupin rychlé zdravotnické 

pomoci (RZP), kde se setkají. Výjezdové skupiny vykonávají činnost na místě události podle 

situace samostatně nebo společně.  

Podrobnosti o činnosti výjezdových skupin a označení jejich členů v místě MU s hromadným 

postiţením osob stanoví prováděcí právní předpis 
22

. 

6.5.1 Druhy výjezdových skupin územního střediska zdravotnické služby 

Moravskoslezského kraje 

 rychlá lékařská pomoc (RLP) 

 RLP v setkávacím systému („Rendez – Vous“(RV)) 

 rychlá převozová sluţba pro novorozence (RPN) 

 rychlá zdravotnická pomoc (RZP) 

 letecká záchranná sluţba (LZS) 

6.5.2 Charakteristika jednotlivých druhů výjezdových skupin 

Rychlá lékařská pomoc (RLP) 

Skupiny RLP jsou zřizovány za účelem poskytování PNP na určeném spádovém území.  

Výjezdová skupina je vţdy minimálně tříčlenná, ve sloţení lékař, zdravotnický záchranář 

(nebo  všeobecná sestra) a řidič vozidla ZZS. V odůvodněných případech můţe být 

                                                 

22
 Zákon č. 374/2011 Zákon o zdravotnické záchranné sluţbě, § 13 odst. 1, 2 písm. a) a b), 3, 4, 5 
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osádka doplněna o čtvrtého člena  osádky, kterým je sanitář, popř. zaměstnanec jiné 

organizace, zařazený do osádky na základě smluvního vztahu (stáţ, praxe). 

Pro výjezdy jsou k dispozici na kaţdém výjezdovém stanovišti sanitní vozidla RLP v plné 

pohotovosti. Záloţní vozidla jsou rozmístěna na vybraných stanovištích, dle akutní provozní 

situace. V mimořádných případech můţe tvořit zálohu vozidla RLP vozidlo RLP – RV po dobu 

nezbytně nutnou.  

Vlastní výjezdová a zásahová činnost je řízena KZOS.  

Vedoucím výjezdové skupiny RLP je lékař. Jedná se buď o kmenového 

pracovníka ÚSZS  MSK nebo o smluvně vázaného lékaře – externistu 
23

. 

Lékař RLP (RV) ÚSZS MSK 

Lékař směny je podřízen staničnímu lékaři (je-li ustanoven), ten pak vedoucímu lékaři 

Územního odboru (ÚO), který je přímo řízen hlavním lékařem ÚSZS MSK. Nejvyšším 

nadřízeným všech lékařů je ředitel ÚSZS MSK.  

Lékaři RLP jsou ve směně a v akci podřízeni ostatní členové osádky, řídí se jeho pokyny 

a společnou týmovou prací pomáhají ošetřit, zajistit a eventuálně transportovat 

pacienta do  lékařem určeného zdravotnického zařízení.  

Je povinen nastoupit včas k výkonu směny či sluţby RLP (RV), v případě výměny sluţeb 

zajistit za sebe odpovídající náhradu a danou skutečnost nahlásit včas na příslušné výjezdové 

stanoviště a na příslušné spádové stanoviště, registrující aktuální rozpis sluţeb lékařů 

stanoviště za účelem aktuální evidence směn pro kontrolu pracovních výkazů.  

Je povinen nosit během směny či sluţby předepsaný pracovní oděv, obuv a další ochranné 

pomůcky dle platných směrnic.  

Lékař směny zodpovídá: 

 za chod směny sluţby RLP, 

 za vedení příslušné lékařské dokumentace RLP, 

 za účelné pouţívání vozidla ve sluţbě, 

                                                 

23
 Provozní a organizační řád ÚSZS MSK, § 5 odst. 1, 3, 4, 5, 6 
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 za udrţování nepřetrţitého spojení mezi posádkou RLP a KZOS na základně i během 

zásahu, 

 za bezpečnost osádky při zásahu, 

 za dodrţování zákazu kouření osádky na veřejnosti a ve vozidlech RLP, 

 za indikované pouţívání výstraţného světelného a zvukového signalizačního zařízení 

na vozidle RLP 
24

. 

Zdravotnický záchranář (všeobecná sestra) RLP ÚSZS MSK 

Je podřízen (-a) řediteli ÚO nebo jeho zástupci, odborně dále vedoucímu lékaři ÚO, vrchní 

sestře ÚO, ve směně pak hotovostnímu lékaři RLP.  

Vykonává sluţbu dle rozpisu sluţeb sester, při práci se závazně řídí harmonogramem sester 

RLP. Případnou změnu sluţby či nutnost výměny řeší s vrchní sestrou, eventuálně 

pohotovostním lékařem RLP. 

Je povinen (-a) nastoupit k výkonu směny včas a pouţívat schválený pracovní ochranný oděv 

a obuv a předepsané prostředky osobní ochrany (rukavice, ústenky). 

Během nástupu do sluţby osobně převezme vozidlo od předchozí sestry, odstraní případné 

nedostatky, přesvědčí se o úplné vybavenosti vozidla, o bezchybné funkci zdravotnické 

techniky a nabití bateriových zdrojů. Převezme opiáty a knihu opiátů a upozorní na případné 

nesrovnalosti.  

V průběhu směny se řídí pokyny lékaře RLP, během zásahu respektuje jeho rozhodnutí 

a nařízení. Zodpovídá za pravidelné doplňování léků, materiálu, stav zdravotnické techniky, 

případné poruchy řeší drobnou opravou. Vede záznamy o opiátech. Po návratu z výjezdu 

provede doplnění spotřebního materiálu, vyčistí nástavby vozidla. Jedenkrát za směnu 

zde  provede dezinfekci.  

Při ukončení směny uklidí, vyčistí a připraví zdravotní vybavení vozidla k předání střídající 

sestře. Provede záznam o průběhu sluţby s uvedením eventuálně problémů. Odevzdá opiáty 

spolu s knihou opiátů. Odevzdá zdrav. nástavbu vozidla a základnu RLP střídající sestře 
25

. 

                                                 

24
 Provozní a organizační řád ÚSZS MSK, § 6 odst. 1, 2, 4, 5, 6 

25
 Provozní a organizační řád ÚSZS MSK, § 7 odst. 1, 3, 4, 5 písm. a) b) c), 6 písm. a) b) c) g), 7 písm. a) b) c) d) 
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Řidič vozidla ZZS ÚSZS MSK 

V souladu s organizačním členění ÚSZS MSK podléhá v problematice řízení a údrţby vozidel 

vedoucímu dopravy a vedoucímu autoprovozu příslušného ÚO, popřípadě vedoucímu řidiči 

stanoviště, je-li určen. Ve všech ostatních aspektech je podřízen staniční sestře stanoviště 

a vrchní sestře ÚO. Ve směně je podřízen lékaři, (v případě RLP) nebo zdravotnickému 

záchranáři, kteří jsou vedoucími příslušného týmu osádky. Během výkonu sluţby se řídí 

harmonogramem práce řidiče.  

Je povinen (-a) nastoupit k výkonu směny včas a pouţívat schválený pracovní ochranný oděv 

a obuv a předepsané prostředky osobní ochrany. (rukavice, ústenky). 

Během nástupu do sluţby osobně převezme vozidlo od předchozího řidiče, odstraní případné 

nedostatky či závady. Přesvědčí se o úplnosti vybavení vozidla. Zkontroluje stav lahví 

s medicinálním kyslíkem, jejich náplň a provede jejich případnou výměnu. 

V průběhu směny se řídí pokyny lékaře, popřípadě sestry a pod jejich přímým dohledem 

asistuje u léčebných a diagnostickým úkonů (defibrilace, nepřímá srdeční masáţ, imobilizace, 

zastavení krvácení). Zodpovídá za pořádek a celkovou čistotu vozidla a ve vozidle mimo 

zdravotnickou zástavbu. Řidič zodpovídá za bezpečnou jízdu, odpovídá za vyhledání 

místa události. Dále zodpovídá za vedení radioprovozu. Při ukončení směny uklidí, vyčistí 

a připraví vozidlo k předání střídajícím řidičům. Provede záznam o provozu 

vozidla do předepsaných tiskopisů. Odevzdá vozidlo na základnu střídající směně 
26

. 

Staniční sestra stanoviště (RLP, RLP-RV, RZP, LZS) 

Je jmenován (-a) ředitelem ÚSZS MSK na návrh vrchní sestry ÚO po projednání s ředitelem 

příslušného ÚO.  

Jejím (jeho) přímým nadřízeným je vrchní sestra ÚO. Zodpovídá za materiál a technické 

vybavení stanoviště, kontroluje jeho stav ve spolupráci s podřízenými pracovníky. Zajišťuje 

výměnu prázdných kyslíkových láhví. Je zodpovědná (-ý) za vyhotovení plánu síťového 

nabíjení zdravotnických přístrojů. Je oprávněn (-a)  provést orientační zkoušku na přítomnost 

alkoholu či jiné návykové látky 
27

. 
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RLP v setkávacím systému („Rendez – Vous“) 

Výjezdové skupiny RLP v setkávacím systému – tzv. „Rendez – Vous“ jsou zřizovány 

ÚSZS  MSK jako pozemní výjezdové skupiny pro poskytování PNP na určeném spádovém 

území. Výjezdová skupina je vţdy minimálně dvoučlenná ve sloţení lékař a řidič vozidla ZZS 

v těch případech, kde je vţdy vysíláno s vozidlem RLP - RV vozidlo RZP. V lokalitách, kde 

zasahuje skupina RLP - RV samostatně, je osádka vţdy tříčlenná ve sloţení lékař, zdravotnický 

záchranář (nebo všeobecná sestra) a řidič vozidla ZZS. Vedoucím výjezdové skupiny 

RLP  -  RV je lékař. Rozhodne – li na místě zásahu lékař RLP - RV o nutnosti transportu 

postiţeného do zdravotnického zařízení, přivolá k tomu účelu na místo prostřednictvím KZOS 

vhodný transportní prostředek, nejčastěji výjezdovou skupinu RZP, které předá 

pacienta a úplnou dokumentaci. Transport pacienta přímo vozidlem RLP - RV je moţné 

jen  v  naprosto výjimečných případech, vţdy s vědomím KZOS. Na výjezdových stanovištích, 

kde  je osádka vozidla RLP - RV pouze dvoučlenná, plní povinnosti sestry RLP (RV) 

sestra výjezdové skupiny RZP téhoţ stanoviště. Všichni členové osádky RLP RV ÚSZS MSK 

jsou povinni během výkonu směny dodrţovat schválená Provozní řád ÚSZS MSK 
28

. 

Lékař, sestra (záchranář) a řidič RLP RV 

Znění je shodné se zněním lékař RLP, zdravotnický záchranář RLP a řidič vozidla ZZS. 

Pouze termín RLP ÚSZS MSK je nahrazen termínem RLP-RV ÚSZS MSK 
29

. 

Rychlá převozová služba pro novorozence (RPN) 

Náplní RPN je rychlý převoz novorozenců mezi zdravotnickými zařízeními ve spádovém 

území MSK, v indikovaných případech i mimo tento rajón.  

Výjezdová skupina je dvou aţ tříčlenná, ve sloţení řidič, (dětská) sestra a lékař. Sluţba RPN 

je  nepřetrţitě 24 hodin denně 
30

. 

Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) 

Výjezdové skupiny RZP jsou zřízeny ÚSZS MSK jako pozemní výjezdové skupiny 

pro poskytování PNP na určeném spádovém území.  
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Výjezdové skupiny RZP ÚSZS jsou svou činností zaměřeny na poskytování sluţeb v oblasti 

PNP. Výjezdová skupina RZP je minimálně dvoučlenná, ve sloţení řidič a zdravotnický 

záchranář (nebo všeobecná sestra se specializací), kteří jsou vedoucí osádky. Vedoucí 

výjezdové skupiny RZP je zdravotnický záchranář, těm podléhají ve směně i v akci další 

členové osádky. Řídí se jeho (jejími) pokyny a společnou týmovou prací pomáhají ošetřit, 

zajistit a eventuálně transportovat pacienta do KZOS určeného zdravotnického zařízení. Kaţdý 

z členů osádky RZP je povinen včas nastoupit k výkonu směny či sluţby, a tuto směnu ukončit 

aţ po osobním předání střídajícímu 
31

. 

Zdravotnický záchranář (nebo všeobecná sestra se specializací) RZP 

Je podřízen (-a) řediteli ÚO, vrchní sestře ÚO. Při výkonu směny na RZP pak staniční sestře 

stanoviště RZP. Odborně je také podřízen (-a) hlavnímu lékaři ÚSZS MSK, při společném 

zásahu s týmem RLP, RLP-RV, LZS či LSPP pak lékaři příslušné sloţky. 

Je povinen (-a) nastoupit k výkonu směny včas a pouţívat schválený ochranný pracovní oděv 

a obuv, při zásahu pak téţ předepsané prostředky osobní ochrany (rukavice, ústenku) 

Je zodpovědný (zodpovědná): 

 za chod sluţby RZP, 

 za vedení příslušné dokumentace RZP, 

 za účelné pouţívání vozidla ve sluţbě, 

 za udrţování nepřetrţitého spojení mezi osádkou RZP a KZOS na základně i během 

zásahu, 

 za bezpečnost osádky při zásahu, 

 za indikované pouţívání výstraţného světelného a zvukového signalizačního zařízení 

na vozidle RZP. 

Během nástupu do sluţby osobně převezme vozidlo od předchozí sestry, odstraní případné 

nedostatky. Přesvědčí se o úplnosti vybavení vozidla, o bezchybné funkci zdravotnické 

techniky a nabití bateriových zdrojů, Prověří úplnost lékové výbavy vozidla. Chybějící léky 

a zdravotnický materiál ihned doplní ze základnových zásob. Upozorní řidiče na případnou 

nutnost výměny tlakových láhví medicínských plynů. 
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Při ukončení směny uklidí, vyčistí a připraví zdravotnické vybavení vozidla k předání 

střídajícímu pracovníkovi. Provede záznam o průběhu sluţby s uvedením eventuálních 

problémů. Odevzdá zdravotnickou nástavbu vozidla a základnu střídající sestře 
32

. 

Řidič RZP 

V souladu s organizačním členěním ÚSZS MSK podléhá v problematice řízení a údrţby 

vozidel správci vozového parku a vedoucímu provozu ÚO, popřípadě vedoucímu řidiči 

stanoviště, je-li určen. Ve všech ostatních aspektech je pak podřízen staniční sestře stanoviště 

a vrchní sestře ÚO. Ve směně je podřízen zdravotnickému záchranáři (nebo všeobecné sestře se 

specializací) kteří jsou vedoucími osádky. Pro řidiče dále platí veškerá ustanovení, uvedená 

v § 8 odst. 2. - 7. tohoto provozního řádu 
33

. 

Sanitář 

Pro sanitáře v těch výjezdových skupinách ÚSZS MSK, kde jsou přítomni, platí veškerá 

ustanovení o řidiči ÚSZS MSK, uvedená v předchozím textu, s výjimkou statí, týkajících 

se  výhradně řízení vozidla ZZS 
34

. 

Letecká záchranná služba 

Činnost LZS při poskytování PNP je vţdy řízena OZS příslušného územního střediska. 

Základna LZS Ostrava je umístěna v areálu IZS v Ostravě-Zábřehu, kde se nachází moderní 

heliport pro denní i noční provoz, dvě přistávací plochy pro vrtulníky, hangár se zázemím 

pro nepřetrţitý letecký provoz. Osádka zasahuje ve sloţení pilot, záchranář a lékař. 

Na mateřské základně pak technik. Velitelem vrtulníku během zásahu je pilot, který 

s definitivní platnosti rozhoduje o provedení letu z hlediska meteorologických podmínek 
35

. 
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7 Využití havarijních karet u jednotlivých složek Integrovaného 

záchranného systému 

HK hrají důleţitou úlohu při zásahu jednotlivých sloţek IZS. Kaţdá z těchto sloţek IZS 

má  svůj specifický postup při výkonu záchranných operací, ke kterým jim jsou nápomocny 

právě HK. 

Při vzniku havárie a katastrof je rozhodujícím faktorem čas, protoţe krize v jejich důsledku 

vznikají náhle, mají rychlý průběh a dochází při nich k nenahraditelným škodám na majetku, 

zdraví lidí a ztrátám lidských ţivotů 
36

. 

V případě nějaké MU je kontaktováno operační středisko IBC MSK. Na operačním středisku 

pracují tři týmy sloţek IZS (ZZS, HZS a Policie ČR) v osmičlenném sloţení. Podle druhu 

MU  dispečer rozhodne, které sloţky IZS a v jakém počtu budou vyslány na místo nastalé 

MU  a jakou techniku při zásahu budou vyuţívat. Své rozhodnutí konzultuje s velícím 

důstojníkem dané sloţky IZS. K tomuto rozhodnutí vyuţívá informace z HK, jejichţ 

sada je  uloţena na IBC v internetové aplikaci na serveru. Velící důstojník při záchranné 

operaci má na  místě zásahu hlavní slovo. Dispečer také musí vědět, ţe některé objekty mají 

zpracovaný větší počet HK podle mnoţství nebezpečné látky a povětrnostních podmínek. 

7.1 Hasičský záchranný sbor ČR 

Pokud dispečer HZS MSK vyhodnotí situaci, při níţ je nezbytný zásah členů HZS, kontaktuje 

jednotku stanice HZS, který se nachází nejblíţe nastalé MU.  

HZS MSK má HK umístěny v autě velícího důstojníka směny. Členové HZS ve výjezdových 

vozidlech HK nemají. Velící důstojník by měl vědět, ke kterým objektům jsou HK zpracovány. 

HK pomáhají hasičům k tomu, aby se dozvěděli základní informace o daném objektu 

a případně jakou techniku pouţít k odstranění následků nastalé MU. Členové HZS by  měli být 

seznámeni s havarijními kartami, jejichţ informace by měli znát. 

V případě nastalé  havárie v objektu, kde došlo k úniku nebezpečné látky, by hasiči měli 

postupovat dle zpracované HK. Zda se bude postupovat dle HK, rozhoduje velitel zásahu HZS. 
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V době, kdy člen HZS zapisuje do aplikace informace týkající se havárie v objektu, v aplikaci 

vyskočí červená ikona, která členovi HZS nabídne pouţít příslušnou HK. 

Jakoukoliv MU operační středisko konzultuje s velícím důstojníkem směny. Člen HZS, který 

zasahuje u zásahu, musí vědět, jaké objekty mají zpracované HK a jaké informace obsahují. 

Na základě těchto informací hasič rozhodne o postupu a technice, která bude při zásahu 

vyuţita k odstranění následků MU. O konkrétním postupu při odstranění následků MU 

rozhoduje přímo na místě zásahu. Většinou nemají členové HZS čas číst HK  před výkonem 

záchranné operace. Proto se rozhodují na základě svých zkušeností (znalostí) a svého uváţení 

podle situace, která nastala. Dále postupují podle rozkazů velitele zásahu, který dostal instrukce 

od operačního střediska. Jakmile se členové HZS dostaví na místo zásahu, nejprve musí 

zabezpečit okolí daného objektu. Teprve potom se zasahuje uvnitř objektu.  

Pravidelně se provádí simulace nějaké havárie, při níţ si členové HZS prověřují své schopnosti 

a znalosti z HK nutné při zásahu. Tato cvičení probíhají zpravidla jednou za 3 roky. 

7.2 Zdravotnická záchranná služba 

Jak jiţ bylo výše zmíněno v případě havárie objektu, OPIS informuje jednotlivě sloţky IZS. 

Jednou z těchto sloţek je i ZZS. Dispečer vysílá na místo havárie záchranné vozidlo, 

které  se  nachází nejblíţe nastalé havárie. Podle HK, kterou má pracovník dispečerského 

pracoviště k  dispozici, vyšle na místo havárie potřebné síly a prostředky. 

Zaměstnanec ZZS obdrţí výzvu, kterou mu zasílá KZOS prostřednictvím tzv. datové věty. Na 

obrázku 4 je názorná ukázka datové věty ZZS. Zpracovaná data z datové věty se 

automatizovaně vytisknou v tiskárně na pracovišti zaměstnanců ZZS. Ve stejný okamţik 

se  automaticky v počítači zobrazí mapka oblasti, kde došlo k havárii. Tyto informace 

se  automaticky přenesou do GPS navigace, kterou mají zaměstnanci ZZS k dispozici 

v  zásahových vozidlech. Osádka má ve vozidle k dispozici notebook. Nevýhodou 

je,  ţe  se  automaticky po přenesení dat nezobrazí mapa oblasti havárie. Zaměstnanec ZZS si 

musí lokalitu havárie najít na mapě sám, čímţ dochází ke zdrţení. V případě selhání GSM 

systému je  moţno vyuţít záloţní zdroj, kterým je rádiová vysílačka. Kdyby selhalo 

i  toto  spojení, musí se zaměstnanci ZZS navigovat podle standardní mapy.  

Ve výjezdových vozidlech ZZS nejsou havarijní karty k dispozici.  
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Zaměstnanci ZZS jsou povinni vyjet na místo nehody nejpozději do 2 minut od obdrţení výzvy 

a na místo by se měli dostavit do 15 aţ 20 minut.  

Jediným způsobem jak zaznamenat, ţe se postupovalo dle HK, je uvedení zkratky příslušné 

HK  do systému dispečerem KZOS (např. CHK1, CHK2). 

 

 

Obrázek 4 - Datová věta ZZS 

 

Výjezdová stanoviště záchranky jsou:  

 Ostrava – Zábřeh, Vyškovická 

 Ostrava – nemocniční (IBC) 

 Ostrava – Poruba, Martinovská 

 Slezská Ostrava, Čs. Armády 

Není přesně stanoveno, ze kterého stanoviště vozidlo vyjede. Záleţí na dispečerovi, 

a zda je  záchranné vozidlo k dispozici. Zastupitelnost vychází ze zákona č.374/2011 Sb. 

o  zdravotnické záchranné sluţbě a to,  ţe  záchranné vozidlo se musí na místo nehody dostavit 

do určitého času.  
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V České Republice jsou k dispozici nejen výjezdová vozidla ZZS, ale také vrtulníky.  

Na základně MSK je k dispozici pouze jeden vrtulník. 

7.3 Policie České republiky 

Policie ČR zajišťuje připravenost k řešení krizových situací spojených s vnitřní bezpečností 

a veřejným pořádkem na území kraje. 

Při zásahu u nastalé MU Policie ČR vyuţívá Plán veřejného pořádku a bezpečnosti. 

Plán veřejného pořádku a bezpečnosti je řešen formou HK, které jsou nástrojem k rozhodování 

při realizaci opatření v případě vzniku MU spojené s únikem nebezpečné chemické látky 

a jsou  určeny Policii ČR k provádění opatření směřující zejména k uzavření ohroţené oblasti. 

Výpis z tohoto plánu je součástí HK IZS, které jsou určeny všem sloţkám, které se podílejí 

na organizaci zásahu a minimalizaci následků a ochraně obyvatelstva. Cílem HK je především 

zajištění ochrany obyvatelstva v zóně ohroţení mimo areál provozovatele 
37

. 

7.3.1 Činnost 

Po přijetí zprávy o havárii v objektu, dispečer KOPIS hasičů zpracuje danou informaci 

a následně rozesílá jednotlivým sloţkám IZS. Zprávu příjme jiţ s číslem HK, podle které budou 

sloţky IZS postupovat v místě nastalé havárie. Podle rozsahu havárie se určí počet zasahujících 

jednotek a velitel zásahu. Jednotky se musí dostavit na určené kontaktní stanoviště, kde vyčkají 

následných pokynů velitele zásahu. OPIS zajišťuje poţadavky velitele zásahu Policie ČR, 

který  je na kontaktním stanovišti v místě havárie. Policie ČR v případě potřeby spolupracuje 

s Městskou policií. 

7.3.2 Úkoly 

 úkolem Policie ČR je uzavírat nebezpečnou oblast, aby se do nebezpečné zóny 

nedostali nepovolané osoby; nikoho do zabezpečené oblasti nesmí pouštět; v případě, 

ţe by na místě byla nějaká podezřelá osoba, která by za havárii byla zodpovědná, 

tak  se  musí prověřit; můţe to být pachatel, který rozebral nějaké lešení a důsledkem 

toho došlo k narušení potrubí, tak ať Policie ČR má pachatele nehody, 
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 zadrţují osoby podezřelé ze spáchání trestného činu nebo přestupku, 

 udrţují veřejný pořádek, 

 regulují dopravu v místě uzávěr a umoţňují volný průjezd zasahujících vozidel IZS, 

 pokud je na pevném stanovišti vozidlo vybaveno varovacím zařízením a není slyšet 

elektronická siréna, hlídka informuje občany o hrozícím nebezpečí pomocí varovacího 

zařízení 
38

. 
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8 Návrh metodického postupu využití havarijních karet výjezdových 

skupin zdravotnických záchranných služeb 

V současnosti existuje velké mnoţství objektů, ve kterých můţe nastat havarijní situace. Řešení 

havarijní situace při takovém mnoţství objektů přináší sloţkám IZS řadu problémů. 

Nejzávaţnějším problémem je, ţe není v moţnostech sloţek IZS, aby znali detailně veškeré 

objekty s potencionálním ohroţením ve spádové oblasti. Z tohoto důvodů byly vytvořeny HK 

IZS, ze kterých sloţky IZS zjistí základní informace o daném objektu, zdrojů nebezpečí 

a o  činnosti zasahujících sloţek v době před příjezdem na styčné místo.  

Na základě konzultací s pracovníky základních sloţek IZS bylo zjištěno, ţe se  v  praxi HK 

vyuţívají jen zřídka. Jelikoţ cílem této práce je navrţení metodického postupu vyuţití HK u 

výjezdových skupin ZZS, budu se dále zabývat vyuţitím HK pouze u výjezdových skupin ZZS.  

Metodika zásahu výjezdových skupin ZZS by se měla změnit tak, aby tyto výjezdové skupiny 

ZZS byly vybaveny příslušnými HK a měly jiţ před příjezdem na místo zásahu na obrazovce 

notebooku příslušnou HK. Je nutné vytvořit efektivní systém přístupu k těmto HK.  

V případě, ţe bude nutné tyto karty aktualizovat, je třeba metodicky zajistit aktualizaci HK. 

V případě, ţe dojde k výpadku datových sítí to je GPS a SIM karty (GSM) je důleţité, 

aby  v notebooku byly nahrané všechny zpracované HK IZS v elektronické podobě, 

např.  ve formátu PDF. 

Přínosem pro efektivnější vyuţití HK u osádek ZZS je tato varianta. Do notebooku které mají 

výjezdové skupiny ZZS k dispozici budou nahrány všechny zpracované HK IZS. Ke všem 

zpracovaným HK bude přidělen alfanumerický čtyřmístný kód. Jakmile KZOS odešle výzvu 

zaměstnancům ZZS, výzva se automaticky vytiskne v tiskárně na pracovišti ZZS. Na ploše 

monitoru se zobrazí mapa místa nastalé MU a ve stejném okamţiku se data automaticky 

přenesou do GPS navigace, kterou mají zdravotničtí pracovníci ve vozidlech.  

Při spuštění aplikace se zaktualizuje lokální databáze těchto HK uloţených přímo v notebooku 

osádky ZZS. Aktualizace by probíhala jen rozdílově, tedy přenášely by se jen modifikované 

karty. Pracovník dispečerského pracoviště k datové větě vybere z číselníku kód příslušné HK 

a informace o tom, jakou HK má osádka ZZS pouţít přejde do softwaru v notebooku spolu 

s informací o výjezdu. Software v notebooku patřičnou HK podle těchto informací vybere 

a nabídne obsluze. Na ploše monitoru se zobrazí ikona, prostřednictvím které osádka ZZS 
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spustí HK. Přenos informace o HK není datově náročný a neovlivní kvalitu a rychlost 

přenášených dat. Datový systém se aktualizuje v případě potřeby a neprovádí se v době zásahu. 

Osádka ZZS tak bude mít k dispozici HK i mimo signál. Také by nedocházelo k problému 

s  přenosem HK v případě ztráty signálu. 

Co se týká technické stránky, notebooky ve vozidlech ZZS mají v sobě zabudované lokální 

aplikace Profia, která se na ţádost obsluhy při výjezdu připojí na webovou sluţbu informačního 

systému mobilního řešení. Názorná ukázka této aplikace je na obrázku 6. Touto cestou si 

stáhnou informace k výjezdu, u  kterého  pak  obsluha lokálně na počítači zpracuje 

zdravotnickou dokumentaci, vytiskne záznam o výjezdu a odešle na server zpět 

data o pacientovi, která se automaticky uloţí do vnitřního informačního systému.  

Názorná ukázka notebooku osádky ZZS je zobrazena na obrázku 5. 

 

Obrázek 5 - TouchPad DELL Latitude XT2 

 

Obrázek 6 - Aplikace Profia 
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Systém přenosu informace k zobrazení HK popisuje následující schéma. 

 

Obrázek 7 – Schéma funkčního celku 
39

 

                                                 

39
 Zadávací dokumentace Kvados 
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8.1 Zdůvodnění 

Můţe se stát i v dnešní technicky vyspělé době, ţe dojde ke zhroucení datového systému, 

bez kterého se nejen sloţky IZS, ale i pracovníci dispečinku a další zaměstnanci 

IBC  neobejdou. 

Z tohoto důvodu, jsem doplnila datovou větu o alfanumerický kód, který pracovník 

dispečerského pracoviště HZS vybere z číselníku. Dle mého názoru tím dojde k většímu 

uplatnění HK u výjezdových skupin ZZS. Nahráním HK do notebooku osádky 

ZZS  a začleněním kódu HK do datové věty je zajištěno zobrazení HK výjezdovým skupinám 

ZZS i v případě výpadku signálu. Stávající systém se nemění, je doplněn o informaci kódu 

k  datové větě. Doplněním funkce stávajícího systému o nabídnutí HK na ploše displeje, dojde 

ke zkrácení času jejího hledání v notebooku. Tento uspořený čas lze efektivně vyuţít k přípravě 

na záchrannou operaci. 



40 

 

9 Závěr  

V této bakalářské práci jsem se zabývala problematikou vyuţití havarijních karet 

u výjezdových skupin zdravotnických záchranných sluţeb. Hlavním cílem této práce bylo 

navrţení metodického postupu vyuţití havarijních karet výjezdových skupin zdravotnické 

záchranné sluţby.  

V práci jsem vysvětlila, co je havarijní karta, jaké údaje obsahuje, k čemu se vyuţívá a z jakého 

důvodu vznikla. Také jsem uvedla základní informace o Integrovaném záchranném systému 

a jeho sloţkách. Jednu kapitolu jsem věnovala charakteristice zdravotnické záchranné sluţbě 

a výjezdovým skupinám zdravotnické záchranné sluţby. Na základě diskuze se zaměstnanci 

jednotlivých základních sloţek Integrovaného záchranného systému jsem porovnala způsob 

vyuţití havarijních karet u základních sloţek Integrovaného záchranného systému.  

Porovnáváním zjištěných poznatků od zaměstnanců základních sloţek Integrovaného systému, 

jsem dospěla k tomuto závěru. Přestoţe, havarijní karty pomáhají v rozhodování při realizaci 

prvotních opatření v případě vzniku havárie s účastí nebezpečné látky, zaměstnanci základních 

sloţek Integrovaného záchranného systému je neumí efektivně vyuţívat. Je to z důvodů, 

ţe havarijní karty se vyuţívají pouze pří zásahu v objektu s účastí nebezpečné látky. Dalším 

problémem je informovanost zaměstnanců základních sloţek Integrovaného záchranného 

systému o existenci těchto karet. Aby došlo ke zlepšení této situace, navrhuji tato opatření. 

Především by měli být jednotlivý zaměstnanci sloţek Integrovaného záchranného systému 

dostatečně seznámeni s existencí havarijních karet a podrobně seznámeni s moţností jejich 

pouţití v případě vzniku havárie s moţností úniku nebezpečné látky. K bliţšímu seznámení 

zaměstnanců sloţek Integrovaného záchranného systému s havarijními kartami by přispělo 

speciální školení a následný nácvik prvotního vyuţití havarijních karet při zásahu u nastalé 

havárie. Na rozdíl od Policie ČR a Hasičského záchranného sboru u zdravotnické záchranné 

sluţby neexistuje moţnost zobrazení havarijních karet v záchranných vozidlech. Přestoţe 

uvedené informace v havarijní kartě nejsou nápomocny zdravotnické záchranné sluţbě 

k zajištění přednemocniční neodkladné péče, měla by mít osádka zdravotnické záchranné 

sluţby havarijní karty k dispozici v záchranných vozidlech. Jedná se především o situace, 

kdy  osádka zdravotnické záchranné sluţby přijede na styčné místo jako první, by měla vědět, 

jak v tomto případě postupovat dál (např. hrozí vjezd do nebezpečné zóny), kde můţe dojít 

k poškození jejich zdraví či smrti. 



41 

 

Podle mého názoru, jediným způsobem řešení této problematiky je následné doplnění 

stávajícího systému o další poloţku v datové větě. A to, ţe pracovník dispečerského pracoviště 

vybere z číselníku kód příslušné havarijní karty. Názorně byl tento systém zobrazen a popsán 

v kapitole Návrh metodického postupu vyuţití havarijní karty výjezdových skupin 

zdravotnické záchranné sluţby. 

V průběhu tvorby bakalářské práce došlo k ukončení platnosti vyhlášky č. 434/1992 SB. 

Ministerstva zdravotnictví o zdravotnické záchranné sluţbě, která byla nahrazena zákonem č. 

374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné sluţbě. Údaje z vyhlášky 434/1992 Sb. korespondují 

s novým zákonem č. 374/1992 Sb. 
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PDF   Portable Document Format 

PNP   Přednemocniční neodkladná péče 

RLP   Rychlá lékařská pomoc 
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RPN   Rychlá převozová sluţba pro novorozence 

RZP   Rychlá zdravotnická pomoc 

ÚO   Územní odbor 

ÚSZS MSK  Územní středisko zdravotnické sluţby Moravskoslezského kraje 

ZOS   Zdravotnické operační středisko 

ZZS   Zdravotnická záchranná sluţba 
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