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Název bakalářské práce: 

Vzdělávání pracovníků Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje 

v oblasti krizové připravenosti. 

 

 

Abstrakt: 

Znalosti z oblasti krizové připravenosti patří do základních informací, kterými by měl 

disponovat zdravotnický profesionál. Toto tvrzení platí o Zdravotnické záchranné službě 

dvojnásob. Tato práce se zabývá procesem vzdělávání v krizové připravenosti na 

Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje. Je zde představena jak historie 

vzdělávání, tak současný koncept s výhledem na budoucnost jednotlivých školení. Práce 

má několik cílů. Prvním je analýza znalostí jednotlivých respondentů před zahájením 

školení, která je realizována pomocí dotazníkového šetření provedeného před zahájením 

kurzu. Druhým je vytvoření návrhu na zvýšení efektivity vzdělávání na základě informací 

získaných od respondentů, kteří již školení absolvovali.  
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Master´s Thesis title: 

Training in Emergency Preparedness for Emergency Medical Technicians in 

the Region of Central Bohemian 

 

 

Abstract: 

Especially true for Emergency Medical Services (EMS), the essence each medical staff 

should be aware of is the knowledge of Emergency Preparedness (EP). This thesis deals 

with the training process of EP for EMS in Central Bohemian. There are two concepts 

taken into consideration, and that is the history of education and the future of individual 

trainings. The thesis follows several aims. First is the knowledge analysis of each of the 

respondents, based on a survey that has been completed prior to the training. Next, based 

on the respondents´ answers, is the creation of a proposal designed to increase 

effectiveness in EP education. 
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1 Úvod 

 

Hromadné postižení osob v nás, jako výraz či představa, vyvolává nepříjemné        

a rozporuplné pocity. Vždy je nutné počítat se vznikem takto závažné situace, která se 

zcela vymyká běžné praxi zdravotnické záchranné služby. Incidence těchto událostí          

je sporadická a z toho důvodu lze v prostředí ZZS v České republice jen těžko hledat 

někoho kdo by měl praktické zkušenosti s větším množstvím těchto událostí. To je jeden 

z hlavní důvodů proč je nutné provádět kontinuální vzdělávání v oblasti krizové 

připravenosti. Protože pouze trénink nás dokáže připravit na možné události, které na nás 

čekají.  

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o, má vzhledem ke svému 

geografickému uspořádání a množství rizikových míst velkou šanci, že se v regionu její 

působnosti bude hromadné postižení osob  vyskytovat stále časti. Z tohoto důvodu od roku 

2014 probíhá kontinuální vzdělávání jejích zaměstnanců právě v krizové připravenosti. 

V rámci ČR se jedná, svým rozsahem i koncepcí, o jedinečný projekt.  

Motivací k tvorbě této práce je skutečnost, že jsem zaměstnancem Zdravotnické 

záchranné služby Středočeského kraje, p.o a jedním z týmu autorů vzdělávacích modulů 

krizové připravenosti.  
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2 Teoretická část práce 

 

2.1  Vymezení pojmů 

 

Pro správní pochopení obsahu bakalářské práce je nutné vymezit stěžejní pojmy. 

 

2.1.1 Krizová připravenost zdravotnictví 

Všeobecně bychom mohli krizovou připravenost zdravotnictví definovat                  

jako způsobilost či možnosti poskytovatele zdravotní péče, ať již ve zdravotnických 

zařízení či zdravotnické záchranné služby, poskytovat zdravotní péči garantovanou 

legislativou, schválenými medicínskými postupy a kvalifikovaným personálem v době 

trvání krizových situací a krizových stavů. [1] Krizová připravenost zůstává pouhým 

pojmem pokud není tato schopnost pravidelně nacvičována, ať již metodickými cvičeními 

či praktickým nácvikem s cílem prověřit reálnost stanovených plánů [2] 

 

2.1.2 Vzdělávání dospělých  

K vymezení pojmu vzdělávání dospělých využijeme definici pojmu andragogika.       

Do dnešní doby není striktně stanovena definice tohoto oboru pedagogiky. Pokud             

se zaměříme na širší definici oboru narazíme na několik interpretací daných prostředím     

ve kterém vznikaly. V této práci se zaměřím na evropské pojetí, jež vychází 

z nizozemského vzoru. Definice, jež dle mého názoru tuto disciplínu vystihuje nejlépe říká, 

že andragogika je vědecká disciplína, jež se zaobírá edukační realitou dospělých, 

organizací učení, dále ekonomicko-sociálními aspekty a dalšími souvislostmi učení. 

V andragogice s ohledem na plánovaná a realizovaná školení pracujeme převážně s pojmy 

jako dospělý, výchova, vzdělání, péče a prostředí. [3] 
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2.1.3 Hromadné postižení osob vs. hromadné postižení zdraví 

Hromadné postižení zdraví je výraz který se vyskytuje v dokumentaci České 

lékařské společnosti J. E. Purkyně -  Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof             

resp. v doporučeném postupu č. 18 Hromadné postižení zdraví – postup řešení 

zdravotnickou záchrannou službou v terénu z října roku 2011. Tento výraz nahrazuje 

v terminologii výraz hromadné neštěstí, který tak již můžeme nazvat archaismem.[4] 

Problémem tohoto doporučeného postupu, jež by měl být stěžejním dokumentem            

pro tvorbu postupů jednotlivých poskytovatelů zdravotnické záchranné služby je fakt,      

že vznikl před vyhláškou MZ č. 240/2012 Sb., kterou se  provádí zákon o Zdravotnické 

záchranné službě č. 374/2011 Sb. V této vyhlášce je uvedena aktuální terminologie,        

kdy základním výrazem je hromadné postižení osob. [5] Jelikož je vyhláška                       

č. 240/2012 Sb. aktuálnějším dokumentem, vychází organizace školení a terminologie 

právě z ní. Stejná terminologie bude použita v této práci.  

Hromadné postižení osob definujeme  jako situaci při níž došlo k aktivaci 

traumatologického plánu poskytovatele zdravotnické záchranné služby za předpokladu,    

že počet postižených je 5 a více, z toho 1-3 osoby zraněny těžce (NACA >4). [6]  

 

2.2 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje 

Náplní poskytovatele ZZS je nepřetržitý příjem volání na linku 155 a zajištění 

předání výzvy určeným výjezdovým skupinám dle stupně naléhavosti. Dále bezodkladné 

poskytování přednemocniční neodkladné péče vč. situací hromadného postižení osob. 

V neposlední řadě spolupracuje ZZS s dalšími složkami IZS a s poskytovateli lůžkové 

péče.[8] ZZS Sčk pokrývá oblast o velikosti 11 015 km
2
 s 1 312 000 obyvateli s trvalým 

pobytem na území kraje. [9] 

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. je největší organizací 

tohoto typu v České republice. S tímto faktem souvisí i její organizační struktura, počet 

zaměstnanců, počet výjezdových skupin které jsou v provozu a především počet výjezdů 

jež realizuje. S tím samozřejmě jde ruku v ruce i množství událostí které můžeme 

charakterizovat jako hromadné postižení osob. V roce 2015 realizovala ZZS Sčk 130 000 

výjezdů, při nichž bylo ošetřeno 109 339 pacientů. [9] Z toho důvodu považujeme za nutné 

představení celé organizace, jelikož díky tomu jsme schopni vidět vzdělávání v oblasti 

krizové připravenosti ze správného úhlu pohledu a ve všech souvislostech.  
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2.2.1 Historie 

V dubnu roku 2003 došlo ke sloučení 12 okresních středisek pod jednu organizaci 

Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje. Jednalo se o nelehký 

organizační úkol, jelikož Středočeský kraj postrádal a postrádá přirozené centrum, a to jak 

správní, tak z pohledu zdravotních služeb i medicínské, ve smyslu center pro 

traumatologii, kardiologii a neurologii. Jedním z dalších problémů byl odlišný přístup 

jednotlivých okresních středisek k poskytování přednemocniční neodkladné péče, rozdílné 

technické vybavení i personální situace. Jedním z hlavních cílů se tedy stala snaha              

o sjednocení výše zmíněného. Bohužel s pozůstatky okresního uspořádání se organizace 

potýká do dnešních dnů. Od té doby proběhlo několik transformačních změn,                  

kdy se z původního oblastního  uspořádání přešlo zpět k uspořádání okresnímu. [7] 

Poslední velkou změnou byl název organizace který určuje zákon č. 374/2011 Sb. v § 17. 

[8]  

 

2.2.2 Současnost a organizační struktura 

V současné době, po opětovné transformaci, disponuje ZZS Sčk 10 okresními 

středisky, i když ne v správním slova smyslu, jelikož některá okresní střediska propojují 

více původních politických okresů. Jako příklad můžeme uvést okresní středisko Kutná 

Hora pod které bylo integrováno v roce 2015 středisko Kolín. Dnes fungují okresní 

střediska Kladno, Kutná Hora, Benešov, Příbram, Mladé Boleslav, Rakovník, Nymburk, 

Beroun, Mělník a Praha-východ [7] Celkově ZZS Sčk zaměstnává 752 zaměstnanců, 

z toho 94 lékařů, 337 nelékařů, 258 řidičů a 63 zaměstnanců zajišťujících chod 

organizace.[9] 

 

2.2.2.1 Management 

V čele organizace stojí ředitel jako statutární zástupce organizace, jež je zřizována 

Středočeským krajem v samosprávné působnosti. Pro vedení odborných činností je zřízena 

funkce náměstka pro léčebně preventivní péči, dále náměstka pro nelékařská povolání. 

Dalšími vedoucími pracovníky přímo podléhajícími řediteli jsou personální náměstek        

a ekonomický náměstek. Přímo řediteli je podřízen rovněž vedoucí pracoviště krizové 

připravenosti. K technickým odborům organizace patří provozně-hospodářský odbor, 

technicko-stavební odbor, oddělení informatiky a výpočetní techniky.[7] 



 

5 

2.2.2.2 Vzdělávací a výcvikové středisko 

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje disponuje vzdělávacím             

a výcvikovým střediskem, jež organizuje a realizuje především vzdělávací akcí směrem 

k laické i odborné veřejnosti. V posledním roce pod gescí vedoucího lékaře pro vzdělání    

a výzkum byl uveden do reality projekt kontinuálního vzdělávání zaměstnanců ZZS Sčk 

v odborných tématech urgentní medicíny a právních základů pro poskytování zdravotní 

péče. 

 

2.2.2.3 Pracoviště krizové připravenosti  

Zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě byla organizacím dána 

povinnosti vytvoření pracoviště krizové připravenosti. ZZS Sčk disponovala tímto 

pracovištěm již od svého vzniku v roce 2003. Toto pracoviště má v gesci organizování 

psychosociálně intervenční péči, plnění úkolů, které jsou stanovené v havarijním plánu 

kraje a které vycházejí z dokumentace IZS, koordinaci komunikačních prostředků           

pro plnění úkolů poskytovatele zdravotnické záchranné služby v IZS a v krizovém řízení. 

Dále též vzdělávání a výcvik složek IZS k poskytování neodkladné resuscitace  Mezi další 

úkoly je příprava traumatologického plánu k pozdějšímu schvalovacímu procesu a realizaci 

změn v tomto dokumentu havarijního plánování. [8] 

Z pohledu této práce se jeví stěžejní výuková a výcviková činnost pracoviště 

v oblasti krizové připravenosti. Tato činnost je realizována školeními a prověřovacími      

či taktickými cvičeními. Toto, jako základ práce, bude rozebíráno v dalších kapitolách. 

 

2.2.2.4 Okresní střediska a výjezdové základny 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, funguje nyní 10 okresních středisek,       

která mají jistou míru autonomie. V čele okresního střediska se nachází primář,               

který je garantem lékařské péče střediska, svou vedoucí činnost koordinuje s vrchní sestrou 

okresního střediska. Vrchní sestra má na starosti organizační složku NLZP. [7]                   

V organizační struktuře okresních středisek se nacházejí jednotlivé výjezdové základny, 

kterých je 38 a jsou situována s ohledem na dojezdové časy stanovené zákonem o ZZS,    

tj. 20 minut od přijetí výzvy. [8] V rámci zefektivnění vedení je na každé výjezdové 
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základně zřízena funkce staniční sestry. Je potřeba se vyvarovat pojetí těchto funkcí         

na základě ženského či mužského názvu, samozřejmostí jsou rovné šance obou pohlaví.  

 

2.2.2.5 Výjezdové skupiny 

V organizaci ZZS Sčk jsou provozovány tři základní typy výjezdových skupin        

a jedna speciální výjezdová skupina,  která operuje na sezónním stanovišti vodní záchranné 

služby na přehradě Slapy. 

 

Mezi základní typy výjezdových skupin řadíme: 

RZP – Rychlá zdravotnická pomoc – V současné době se jedná o nejrozšířenější 

typ výjezdové skupiny. Současně s počtem výjezdových skupin je zvyšována též zátěž             

a zodpovědnost těchto skupin. V měřítku České republiky můžeme říci, že cca 75-80% 

výjezdů realizují skupiny RZP. [10] V provozu ZZS Sčk se jedná o 85 921 výjezdů za rok 

2015 což činní  78,6 % všech ošetřených pacientů. ZZS Sčk disponuje 44 výjezdovými 

skupinami tohoto typu [9] Personál RZP činní dva NLZP, a to na pozici řidič, což je buď 

absolvent kurzu „Řidič vozidla ZZS“ či Zdravotnický záchranář s vysokoškolským       

nebo vyšším odborným vzděláním. Druhým členem, jež současně zastává roli vedoucího 

výjezdové skupiny, je zdravotnický záchranář či všeobecná sestra se specializací v oboru 

ARIP.[11]  

RLP/RV – Rychlá lékařská pomoc/randes vous – Jedná se o výjezdovou skupinu, 

ve složení lékař. Druhým členem je zdravotnický záchranář. Tato výjezdová skupina 

k zásahům vyjíždí ve speciálním osobním automobilu s vybavením odpovídajícím vozidlu 

RLP, kdy tyto dvě skupiny spolu úzce spolupracují. Základním rozdílem je fakt, že vůz 

skupiny RV není upraven pro transport pacientů. K většině případů, u kterých je 

indikována přítomnost lékaře vyjíždějí skupiny RZP a RV společně a lékař po ošetření   

buď s pacientem pokračuje na cílové pracoviště či indikuje převoz výjezdovou skupinou 

RZP a RV pokračuje dalším výjezdem. ZZS Sčk disponuje 16 skupinami RV,                     

a to převážně ve větších městech. Do periferních oblastí, kde by dojezd lékaře RV nebyl 

reálný nebo časově nedostatečný je umísťován poslední typ výjezdových skupin, a to:  
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RLP – Rychlá lékařská pomoc – Tato výjezdová skupina působí ve velkém 

sanitním vozidle s možností transportu pacienta, stejně jako posádky RZP. Její personální 

obsazení je tvořeno lékařem, který plní roli vedoucího posádky, dále zdravotnickým 

záchranářem/všeobecnou sestrou se specializací v oboru ARIP a řidičem vozidla ZZS.  

V organizaci ZZS Sčk se nachází 14 výjezdových skupin RLP, které v roce 2015 ošetřily 

23 296 pacientů. [9] 

 

2.2.2.6 Speciální technika 

ZZS Sčk stále udržuje techniku která je speciálně určena pro záchranné a likvidační 

práce a pro podporu zasahujících složek IZS při hromadném postižení osob. V zásadě        

ji můžeme rozdělit do dvou kategorií, které se mezi sebou doplňují. 

Moduly pro HPO – Při ZZS Sčk je v provozu celkem pět modulů pro HPO,       

kdy 4 z těchto modulů jsou koncipovány jako materiálem vybavené přívěsné vozíky.        

Ty jsou dislokovány na stanovištích Příbram, Mělník, Kolín a Benešov. Tyto čtyři moduly 

je nutné pro nasazení v MU nejdříve připojit k vozidlu tomu určenému. Poslední pátý 

modul je již mnohem praktičtější, jelikož je vytvořen na podvozku WV T5.            

Obsahem všech  modulů je 20 kusů skládacích nosítek, přikrývky, generátor, ventilátor, 

stan PGZ 1, osvětlovací souprava, megafon, zásoba pitné vody, celkem 20 litrů O
2
 a PHM 

pro generátor. Modul je užíván k podpoře zasahujících výjezdových skupin. Výrazným 

nedostatkem v této koncepci je časová prodleva při dostupnosti personálu pro jeho 

obsluhu, jelikož k tomuto účelu nejsou vyčleněny pohotovostní síly, které by v případě 

potřeby byly schopné s modulem vyjet. Využití modulu se předpokládá u zásahů,          

které mají střednědobý až dlouhodobí charakter, tj. od 2 hodin více. [6] 

Kontejnery pro HPO – Jsou určeny pro potřeby výjezdových skupin v prvním 

sledu. V  případě, že dojde k vyhlášení období zásahu dle traumatologického plánu, mají 

výjezdové skupiny k dispozici mobilní kontejnery, které jsou vybaveny zdravotnickým 

materiálem pro základní terapii raněných při HPO. Tyto kontejnery jsou umístěny             

na vybraných výjezdových základnách ZZS Sčk a celkově je k dispozici v celém kraji      

60 kontejnerů se zdravotnickým materiálem, další kontejnery obsahující deky                      

a jednorázové oblečení pro zasažené.    
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2.2.2.7 Krajské zdravotnické operační středisko 

Krajské zdravotnické operační středisko, zkráceně KZOS, je jednou 

z nejdůležitějších organizačních složek v rámci operačního řízení zdravotnických 

záchranných služeb. V září roku 2013 došlo k dokončení transformace operačních 

středisek  ZZS Sčk do jediného, které je nyní situované v budově ředitelství ZZS Sčk 

v Kladně. V roce 2015 došlo k otevření nového operačního střediska, jež je nyní vybaveno 

moderní komunikační a výpočetní technikou, vč. softwaru. KZOS je dimenzováno 

v sekvenčním procesním režimu, což je sice organizačně náročnější oproti staršímu 

paralelnímu procesnímu režimu, ale naopak je schopné přijímat a realizovat více hovorů. 

Je obsluhováno 7 resp. 6 call-takery v pracovišti pro příjem tísňové výzvy, na které 

navazuje pracoviště operačního řízení kde se nachází dispečer s pomocným dispečerem, 

kteří operačně řídí výjezdové skupiny v terénu. Během 24 hodin řeší přes 500 hovorů        

na tísňovou linku 155. [14] 

 

2.3 Vzdělávání zaměstnanců ZZS Sčk v oblasti krizové 

připravenosti 

 

Jak již bylo napsáno výše hlavní gestorem vzdělávání je pracoviště krizové 

připravenosti. V jeho čele stojí vedoucí pracoviště krizové připravenosti.[8] 

 

2.3.1 Historie školících aktivit 

V době, kdy byla záchranná služby organizována na okresní úrovni, byl přístup     

ke školením a organizaci školení značně rozdílný. Mezi některými středisky, a to i mezi 

sebou sousedícími, panovala mnohde jistá řevnivost a neochota spolupracovat, což vedlo i 

k dosti rozdílným postupům v řešení událostí které dnes nazýváme HPO. Jako příklad nám 

může posloužit srovnání středisek Kolín a Kutná Hora. Centra obou středisek jsou od sebe 

vzdálena 17 kilometrů, což by nám dávalo předpoklad časté spolupráce jak při 

standardních výjezdech, tak ve výjezdech s větším počtem postižených. V OS Kolín byla 

zřízena funkce krizového managera, kdy tento zaměstnanec měl na starosti tvorbu a revizi 

traumatologického plánu,  ověřování jeho reálnosti a proveditelnosti a přípravu cvičení. 

Tato cvičení nebyla příliš častá, ale byla prováděna cca jednou za dva až tři roky. 
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V historické návaznosti probíhala blízká spolupráce s Oblastní nemocnicí Kolín,           

která se většiny cvičení účastnila a kde probíhal basální trénink příjmu většího počtu 

postižených. Bohužel záznamy o tehdy provedených cvičeních dnes neexistují a proto se 

musíme spolehnout na osobní zkušenosti zúčastněních, kteří jsou nositeli kompletní geneze 

školení krizové připravenosti. Oproti tomu na okresním středisku Kutná Hora funkce 

krizového managera neexistovala, a v realitě tehdejšího provozu okresní ZZS byla 

považována za zbytečnou. Tzn., že středisko Kutná Hora se účastnilo aktivit v krizové 

připravenosti až po vytvoření Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje 

v roce 2003. Pokud se podíváme i do jiných okresů, tak z dnešního pohledu za osvícené a 

připravené můžeme považovat též střediska Příbram, Mělník a Benešov, kde z iniciativy 

vedení OS probíhala cvičení či školení s určitou pravidelností. Pokud se podíváme na 

středisko Příbram, tak zde vzniklo středisko výcviku z iniciativy prim. MUDr. Čestmíra 

Kalíka a MUDr. Josefa Štorka. Toto zařízení se kromě školení urgentní medicíny věnovalo 

ve velkém rozsahu realizaci kurzů medicíny katastrof a organizaci cvičení ve spolupráci 

s HZS a PČR. Organizační strukturu a náplň kurzů z větší části posléze převzalo nově 

vzniklé ÚSZS a pod krajskou záštitou byli realizovány další kurzy medicíny katastrof, 

jejichž absolvování bylo ovšem založeno především na dobrovolnosti. 

Po vzniku krajského uspořádání, započala snaha o pravidelný výcvik. Tato snaha 

vycházela z krajského vedení organizace. Byla stanovena povinnost absolvovat školení KP 

na OS, ale bohužel již pro toto nebyly dodány hotové výukové materiály. Jako stěžejní 

dokument pro tvorbu školení byl využíván traumatologický plán ZZS, ale postupy,       

které byly nutné pro úspěch při zásahu HPO si vytvářely OS sami. To vedlo k trvající 

nejednotnosti postupů a dezorientaci při interoperabilitě výjezdových skupin.           

V rámci školení byl většinou hlavní důraz kladen na činnost lékařů, což reflektuje realitu 

většiny stanovišť, kde byly v provozu výjezdové skupiny RLP. Bohužel v této době,    

stejně jako v jiných organizacích, neexistovala kontrola efektivnosti vzdělávání, jež bylo 

plně v gesci vedení OS. Jako positivní se jeví spolupráce v postupně se etablujícím IZS       

a mezi jeho základními složkami, i když stále ještě často pod vlivem, zvyklostí daného 

regionu.  
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2.3.2 Současnost 

Jako přelomový rok můžeme označit 2012, kdy se z iniciativy tehdejší vedoucí 

pracoviště krizové připravenosti MUDr. Dany Hlaváčkové započalo s organizací kurzů   

pro potencionální vedoucí zdravotnické složky v místě mimořádné události.             

Hlavním přednášejícím byl MUDr. Pavel Urbánek, předseda sekce medicíny katastrof 

SUMMK. Jednalo se o dvoudenní kurz, pořádaný v prostorách ČVUT FBMI v Kladně        

a na zdravotnické škole v Mělníku. Obsahem teoretických přednášek bylo představení 

legislativy, rizika a postupy řešení CBRN a všeobecné postupy pro řešení HPO na základě 

doporučeného postupu Společnosti urgentní medicíny a medicína katastrof č. 18.         

Druhý den pokračoval praktickým nácvikem a výcvikem činností při organizaci místa 

HPO s možností vyzkoušet si různé řídící a výkonné pozice v rámci řešení HPO 

zdravotnickou složkou IZS. Dále byl prováděn výcvik a organizace činností na stanovišti 

PNP. 

Po této zkušenosti bylo rozhodnuto uspořádat krajsky organizovaná školení krizové 

připravenosti, která by byla plně v gesci pracoviště krizové připravenosti ZZS Sčk. 

Záměrem bylo naplnění povinností členů výjezdových skupin při řešení HPO s důrazem   

na jednotné postupy a interoperabilitu. Dále byl formulován požadavek, aby výuka byla 

prováděna odborně zdatnými lektory, což by zaručilo kvalitu a neměnnost školení               

a výcviku v celém kraji. Jedním z prvních kroků byl rovněž nákup simulačního softwaru 

XVR, ve kterém lze modelovat virtuální prostředí s HPO. Současně se započalo s 

organizací prvních školení  pro budoucí instruktory krizové připravenosti 

 

2.3.2.1 Podmínky 

Pro úspěšný start jednotlivých školení bylo nutné vytvořit vhodné podmínky.    

Mezi prvními bylo třeba získat plnou podporu ze strany vedení organizace, což zajistila 

tehdejší vedoucí pracoviště krizové připravenosti MUDr. Dana Hlaváčková. Mezi dalšími 

vyvstala potřeba vytvořit životaschopnou koncepci vzdělávání, zajistit školitele, studijní 

materiál, finanční prostředky a v neposlední řadě též dosáhnout spolupráce mezi 

pracovištěm krizové připravenosti a okresními středisky, tak aby se docílilo vhodných 

termínů. Všechny tyto kroky byly před uvedením do praxe prodiskutovány na pravidelných 

poradách stálé pracovní skupiny krizového štábu ZZS Sčk. 
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2.3.2.2 Koncepce 

Vůdčí idejí vzniku školení byl důraz na sjednocení postupů v rámci ZZS Sčk 

s využitím vlastních zdrojů, dále lokalizovat školení pro potřeby ZZS Sčk s využitím 

aktuálních oficiálních dokumentů a legislativy. Zásadním se stala jeho systematičnost,    

což vnáší do systému přehled a pořádek. [25] Důležité bylo říci si, že se nejedná                  

o jednorázové školení, ale o cyklus, který se v průběhu opakování stále zefektivňuje a 

zkvalitňuje. [26]  

 

2.3.2.3 Personální zajištění  

Personální zajištění lektorského týmu se ukázalo větším problémem než se původně 

předpokládalo. Jako s potencionálními lektory se počítalo s účastníky prvního a druhého 

základního školení XVR pro instruktory, kterých se účastnilo celkem 40 lidí. Z tohoto na 

první pohled impozantního počtu lidí se však etablovalo pouze 5 lektorů vč. nově vzniklé 

pozice vedoucího metodika výcviku, kterým se stal prim. MUDr. Pavel Kopelent. 

V současnosti se počet lektorů ustálil na počtu 10 zaměstnanců. Jedno školení                    

je zajišťováno 2 lektory, kdy jeden z nich je určen jako hlavní lektor školení a je 

zodpovědný za průběh školení a kvalitu předávaných informací. Pokud je to nutné            

je k těmto dvěma přiřazen i třetí lektor, který je v zácviku. V roce 2015 převzal funkci 

vedoucího metodika výcviku prim. MUDr. Michal Gozon.  

 

2.3.2.4 Financování 

Jednou z podmínek pro zahájení školení bylo zajištění adekvátního financování,      

a to jak pro nákup technického vybavení, osobní náklady na práci lektorského týmu,        

tak osobní náklady pro účastníky školení. Tento problém pomohlo vyřešit nařízení vlády   

č. 148/2012 Sb. o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací            

ze státního rozpočtu. Toto nařízení v § 1 přiznává zdravotnickým záchranným službám     

10 CZK na osobu s trvalým nebo hlášeným pobytem na území příslušného kraje                 

k 31. prosinci předchozího kalendářního roku.  
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2.3.3 Příprava školení  

V prvé řadě bylo nutné odpovědět na následující otázky: 

- Jaké vzdělávání má být zabezpečeno? 

- Pro koho? (Kolika zaměstnanců se bude týkat?) 

- Jakým způsobem? 

- Kdy? 

- Kde? 

- Kým? 

- Za jakou cenu? [13] 

Na první otázku „jaké vzdělávání má být zabezpečeno“ je odpověď jednoznačná, 

požadavek na školení a výcvik konkrétních postupů ZZS Sčk při HPO. 

 Otázka „pro koho“ již tak jednoduchá nebyla. Logickou odpovědí je, že školení 

absolvují všichni zaměstnanci ZZS Sčk, kteří jsou zařazeni k výjezdovým skupinám,    

tedy lidé napříč věkovým, společenským spektrem a s různým stupněm vzdělání. 

Problémem se stala motivace zaměstnanců a jak zajistit jejich pravidelnou účast. V rámci 

NLZP byla odpověď jednoznačná, jelikož účast se stala z rozhodnutí vedení  povinnou. 

Bohužel u lékařů došlo k tomu, že ačkoli mají uloženou stejnou povinnost jako NLZP, 

jejich účast nebylo možné vždy vymáhat. Skutečnost nedostatečného počtu lékařů               

v organizaci totiž značně omezuje represivní nástroje v řízení lidských zdrojů v organizaci. 

Odpověď na třetí otázku „jakým způsobem“ je základním předpokladem             

pro úspěšné splnění požadovaných cílů. Výsledkem jsou dva moduly teoreticko-

praktického školení. Jeden probíhá v kombinaci teoretické přípravy s praktickým nácvikem 

v interiéru a druhý probíhá ve virtuálním prostředí. Třetím a závěrečným stupněm, je účast 

na taktickém cvičení složek IZS, kde dochází k ověření nabytých znalostí                        

v co nejvěrohodněji simulovaném reálném prostředí.  

Otázka „kdy“ zní velmi jednoduše a svádí k odpovědi „co nejdříve“.              

Nutností je nejprve školení vytvořit, ověřit jeho srozumitelnost, dostatečně připravit 

lektory, současně připravit účastníky a včas oznámit konání vzdělávací akce.                    

Při současném splnění všech podmínek se školení prvně realizovala 5 měsíců od zahájení 

úvodních příprav, tj. v říjnu roku 2014. Dalším faktorem, který do časového plánu výrazně 

zasahuje jsou letní prázdniny, kdy většina zaměstnanců čerpá řádnou dovolenou a 

naplněnost školení by byla velice nízká, z tohoto důvodu se praktikuje letní přestávka. 

V rámci ročního plánu je nutné též počítat s Vánočními svátky resp. s koncem 
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kalendářního roku, ke kterému se dokládá čerpání finančních prostředků na krizovou 

připravenost. [12]   

„Kde“. Ideálním modelem by bylo školení provádět v rámci jediného školícího 

centra, což by šetřilo jak finanční prostředky, tak zefektivnilo školení, jelikož by lektoři 

pracovali v prostředí tomu uzpůsobeném s dostatečným soukromím a klidem. Konferenční 

technika která je ke školení nutná může být trvale instalována a pro ideální průběh            

by školící centrum disponovalo adekvátním komplementem ve smyslu kuchyňky             

pro přípravu občerstvení, toaletou, parkovací plochou a příp. prostorem pro kuřáky. 

Z důvodu značné rozlohy kraje toto ale nebylo reálné. Dalším plánem bylo vytvořit několik 

samostatných středisek, do kterých by účastníci dojížděli a ve kterých by stacionárně 

výuka probíhala a které by byli dislokovány rovnoměrně na území kraje, hovoříme            

o střediscích Příbram, Benešov, Kladno, Kolín a Mělník. K dnešnímu dni je v plném 

rozsahu provozováno pouze středisko Benešov. Současným model je tudíž dojíždění 

lektorů na jednotlivá okresní střediska či výjezdové základny s nutností každé školení 

připravovat v místě, někdy v dosti provizorních podmínkách.  

Na otázku „kým“ bylo odpovězeno v odstavci 2.3.2.3 Personální zajištění.  

Za jakou cenu? Finanční stránka věci je vždy jednou ze základních kamenů 

každého projektu, jak již bylo výše zmíněno v odstavci 2.3.2.4 Financování. 

 

2.3.4 Motivace účastníků školení, přístup a role lektora 

V rámci teoreticko-praktických modulů došla na přetřes otázka jak ke školencům 

přistupovat. Jedním z předpokladů pro tvorbu modulů bylo, že účastníci školení nejsou 

s povinnostmi vyplývající jim z krizové připravenosti seznámeni vůbec nebo pouze           

na minimální úrovni.  

Motivaci zaměstnanců ZZS Sčk nelze unifikovat, záleží na každém jednotlivém 

zaměstnanci a jeho momentální psychosociálním situaci.  Motivace účastníků je základní 

prvkem úspěchu školení. Jedná se o cyklus, který se skládá ze tří bodů.                       

Prvním je přesvědčení o přínosech, druhým bodem závazek k učení a třetím je poznání 

dopadů. V rámci vzdělávacích akcí se účastníci nacházejí v různý fázích cyklu, ale je nutné 

k nim přistupovat jednotně, tak aby školení zasáhlo co největší spektrum účastníků.   

Dalším z předpokladů bylo, že jelikož se jedná o povinné školení, bude motivace 

minimální. Na tomto základě se jeví jako naprosto zásadní role lektora, který musí být sám 
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přesvědčen o nutnosti takovéhoto vzdělávání a tím motivován jej realizovat. Jeho prvotním 

úkolem je vysvětlit školencům důležitost a nutnost jejich účasti na školení, např. skutečně 

proběhlými zásahy napříč ČR. Tímto se zvýší u většiny skupiny motivace na základě snahy 

předejít případnému selhání při vzniku HPO. [27] V rámci vzdělávání dospělých lektor 

nepůsobí jako pedagog, ale spíše jako moderátor, který je problematikou provází.   

V zásadě je nepoučuje a nevyčítá příp. neúspěch, což by vedlo ke snižování motivace. [25] 

 

2.3.5 Realizované moduly vzdělávání 

Jedním z východisek pro tvorbu modulů bylo, že účastníci školení nejsou 

s povinnostmi vyplývající z krizové připravenosti seznámeni vůbec nebo pouze na 

minimální úrovni.  

 

2.3.5.1 Modul 1 - M1   

Jedná se o základní modul, který je pro všechny zaměstnance povinný a skládá        

se v jedné části ze souborů přednášek a video presentací. V části druhé se účastník zapojí 

do praktického nácviku třídění. Modul je koncipován jako 6 hodinové školení                 

pro maximálně 16 osob s pauzou na oběd.  

 

2.3.5.1.1 Úvodní přednáška M1 

Cílem úvodní přednášky je co nejjednodušším způsobem představit problematiku 

krizové připravenosti, a to jak v kontextu ZZS Sčk, tak v kontextu celého IZS.           

Sdělení v této přednášce je koncipováno na dobu 45 – 50 minut.  Nyní se podíváme blíže 

na obsah přednášky.  

Hned v úvodu se posluchač dozvídá zejména definici HPO z pohledu ČLS JEP 

MEKA, tedy že, mimořádná událost s převahou zdravotních následků čili hromadné 

postižení zdraví je situace kdy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby musí 

postupovat jiným způsobem než v běžné každodenní praxi.[4] Důležité je si uvědomit,      

že četnost výjezdů s charakterem HPO je téměř mizivá a existují skupiny, které v podobné 

situaci nebyly celé roky. Tím dochází k situaci, kdy uplatňování principů medicíny 

katastrof nemají skupiny zautomatizované, a je tedy nezbytné tento nedostatek odstranit.         

V další části se zaměstnanci ZZS dozvídají o terminologii potřebné ke správné interpretaci 
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jednotlivých dokumentů, jako například TP či STČ, dále o nejednotnosti terminologie 

vzniklé mezi ČLS JEP MEKA  a vyhláškou MZ č. 240/2012 Sb. Dále je třeba vyjmenovat 

jednotlivé druhy HPO, jelikož vžitou představou školenců je téměř výhradní charakter 

HPO v podobě událostí v přepravě osob, ať již silniční či železniční, avšak například 

biologická agens, ve smyslu hromadné alimentární intoxikace či průjmovitého onemocnění 

zůstávají upozaděny. Jako ukázkový příklad takovéto situace může sloužit zásah ZZS 

Plzeňského kraje ze dne 7. dubna 2016, kdy během zásahu, v prostředí školy v přírodě, 

ošetřili 53 osob s akutním průjmovitým onemocněním.[15] Jak již bylo popsáno 

v předchozích kapitolách, tak je základním dokumentem, který se školením táhne jako 

zlatá nit, traumatologický plán poskytovatele ZZS. Od TP ZZS Sčk je tedy odvozena další 

část školení, která informuje o rozdělení HPO dle rozsahu zdravotnických následků          

do čtyřech stupňů. Jako první stupeň označujeme událost v rozsahu postižení do 5 osob 

(max. 3 NACA 4), o druhém stupni hovoříme v případě postižení do 50 osob, třetí stupeň 

značí zasažení 100 osob a stupeň čtvrtý vyhlašuje ZOS u více než 100 postižených.[6]  

Co můžeme požadovat a očekávat od složek IZS v místě zásahu? Na tuto otázku 

nalezne školenec odpověď v další části, kde jsou mu představeny role a úkoly jednotlivých 

složek IZS.  

V bloku, jež se věnuje interpretaci legislativních norem, je dán důraz především     

na představení zákona o ZZS č. 374/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 240/2012 Sb. Tato část     

je jednou z nejdůležitějších protože osvětluje problematiku vedení zdravotnické části 

zásahu a organizování místa události vč. postupné návaznosti (kontinuity) neodkladné péče 

v místě s HPO. Jako základní koordinační a zodpovědný subjekt je zde uváděn vedoucí 

zdravotnické složky. Tento je v pozici velitele a organizátora ZZS v místě. Jeho úkolem    

je koordinace, evidence, informování a organizace ZZS.[5] Z toho nám logický vyplývá 

fakt, že jeho obsazení lékařem je spíše kontraproduktivní, jelikož v realitě minimálního 

počtu lékařů je nutná jeho odbornost zejména v roli vedoucího lékaře, který zodpovídá     

za třídění a poskytování zdravotní péče na stanovišti neodkladné péče. Proto do pozice 

vedoucího zdravotnické složky je mnohem vhodnější volbou NLZP, jež je adekvátně 

vyškolen v provádění příslušných vedoucích činností. Vedoucí zdravotnické složky            

je určen zdravotnickým operačním střediskem. [6] 

Dále je v rámci tohoto bloku představena role Vedoucího lékaře, jež je plně 

odpovědný za medicínskou stránku zásahu, formálně podléhá vedoucímu zdravotnické 

složky, kterého informuje o organizačních věcech a vyžaduje si dostatek SaP pro činnosti 
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třídících skupin a skupin neodkladné péče. Po medicínské stránce je naopak nejvyšší 

odbornou autoritou v místě HPO. Činnost zdravotnické složky v místě HPO je dále 

organizována v rámci třídících skupin, skupin přednemocniční péče a skupin odsunu.    

Tyto skupiny mají své vedoucí. První dvě, z výše zmíněných skupin, mají společného 

vedoucího, kterým je lékař. Poslední rolí, kterou je nutné zmínit a přímo vyplývá 

z legislativy, je vedoucí odsunu, jenž organizuje odsun již ošetřeních osob s důrazem       

na evidenci a komunikaci s KZOS. [5] 

ZZS jako základní složka IZS je vázána platnými soubory typových činností         

jež jsou zveřejňovány v Katalogu typových činností IZS.[28] Pokud se na STČ podíváme 

blíže je jasné, že jsou především poplatné době svého vzniku, a tudíž informace,    

které jsou obsaženy v STČ před rokem 2011 resp. 2012 neposkytují aktuální informace     

o činnosti ZZS. I přes tyto zjevné nedostatky a zatím chybějící provedení aktualizací         

se stále jedná o  důležité dokumenty, a to zejména proto, že nám poskytují komplexní 

pohled na řešení problematiky v STČ uvedené. Základním nedostatkem školenců              

je absolutní neznalost souborů typových činností a u některých z nich rovněž  nevědomí    

o jejich existenci vůbec. V úvodu tohoto bloku jsou představeny jednotlivé STČ dle pořadí 

svého vzniku a vyzdviženy ty jež se přímo dotýkají ZZS. Stěžejními pro činnosti ZZS 

z pohledu této bakalářské práce jsou STČ 09/IZS – Zásah složek IZS při mimořádné 

události s velkým počtem raněných a obětí a STČ 08/IZS Dopravní nehoda. Zde dochází 

k vysvětlení velitelské struktury celého zásahu IZS, role velitele zásahu z řad HZS, jeho 

kompetencích, role štábu velitele zásahu a informace o systému nezdravotnického třídění 

START. Rovněž jsou školenci upozorněni na skutečnost, že role velitele zásahu není jen 

doménou HZS, ale do jeho role je aktuálně situován příslušník té ze základních složek IZS, 

jehož činnost je na místě dominující. [16] Představeny jsou též tabulky ADR s UN             

a Kemlerovým  kódem, systém řazení vozidel IZS při DN. [17] S činností ZZS přímo 

souvisí další dva STČ, a to STČ 02/IZS Demonstrování úmyslu sebevraždy a STČ 14/IZS 

Amok – útok aktivního střelce. STČ 02/IZS je velmi zajímavým souborem, jež umožňuje 

řízení zásahu všem složkám IZS dle aktuální situace. [18] STČ 14/IZS patří v porovnání 

s jinými STČ  mezi nové dokumenty reflektující aktuální problematiku. Pro ZZS se jedná   

o velice specifickou , ale určitě ne výjimečnou situaci, jejíž řízení je v přímé gesci PČR      

a bezpečnost se zde stává více dominujícím pojmem než při jiných zásazích. Školencům 

jsou sdělovány instrukce všeobecně platné pro složky IZS, a to vypnutí výstražného 

zařízení před příjezdem na místo události a před vjezdem do inkriminovaného prostoru 

vyhledat policistu a řídit se jeho příkazy. Po celou dobu konání zdravotnické části zásahu 
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je ZZS pod ochranou příslušníků PČR. [19] Samozřejmě i v dalších dokumentech STČ 

jsou umístěny listy zdravotnické záchranné služby, příkladem STČ č. 01/IZS Špinavá 

bomba či STČ č.04/IZS Letecká nehoda, kde až na drobné rozdíly postupujeme stále stejně 

jako v případě STČ 09/IZS. [20]  

Poslední částí úvodní přednášky je představení a vysvětlení Traumatologického 

plánu ZZS Sčk, kdy podstatou je zabezpečení procesů, jejichž cílem je zvládnout 

poskytnutí přednemocniční neodkladné péče zdravotnickou záchrannou službou velkému 

počtu zraněných a zabezpečit jejich kontinuální transport a předávání do nemocniční péče 

v rámci zdravotnického záchranného řetězce. V tomto TP je stanoveno za jakých 

podmínek je možné TP vyhlásit a postupovat dle jeho zásad. Jedná-li se o události,         

kdy jednak z povahy situace nelze vyloučit, že bezprostředně hrozí vznik HPO,              

tzv. období nejistoty a/nebo pokud existuje reálný předpoklad či jistota, že k HPO došlo, 

tzn. období potvrzeného HPO – období zásahu. Dále zde účastníci školení nabývají 

informace o způsobu vyhlášení TP pro sloužící výjezdové skupiny prostřednictvím SMS 

kódu s informací o vzniku „období nejistoty stupně xx“ a také jak na tento kód reagovat,   

tj. potvrzením přijetí zprávy odeslání SMS ve tvaru „ZKLxxx, přijalo zprávu“.               

Dále výjezdové skupiny ukončí co nejrychleji aktuálně probíhající zásah, naloží kontejnery 

pro HPO, příp. dotankují pohonné hmoty, zapnou odposlech radiostanice a vyčkají           

ve vozidle dalších pokynů KZOS. Období nejistoty je buď ukončeno přechodem do období 

zásahu či SMS kódem „konec období nejistoty“.[6] V rámci TP existuje prostředek,      

který umožňuje svolávání zaměstnanců, kteří se aktuálně nacházejí mimo službu, v případě 

vzniku HPO většího rozsahu. Obligatorně se s tímto prvkem moc nepočítá, ale v případě 

vyhlášení IV.st. HPO je možné jeho uplatnění pro vytvoření zálohy. Zaměstnanec obdrží 

hromadně rozesílanou SMS ve tvaru „Vyhlášen TP X. stupně, dostavte se prosím             

na pracoviště. Potvrďte ANO/NE, za jak dlouho“. Na toto by měl zaměstnanec,             

který je v danou chvíli způsobilý pro výkon služby, odpovědět v jasně stanoveném tvaru. 

Např. „ANO, Šedivka, záchranář, Kolín 15 minut“. Prezentace TP dále pokračuje postupy 

stanovenými v plánu, vč. podrobně rozpracovaného aktivačního postupu při vyhlašování 

jednotlivých stupňů.  

Úvodní přednáška Modulu M1 je svým rozsahem nejobsáhlejší a nejnáročnější       

jak pro posluchače, tak pro přednášejícího. Z tohoto důvodu je nutné, aby se jejího 

prezentování ujal nejzkušenější lektor s dobrou artikulací a schopnostmi zaujmout              

a pracovat s lidmi. V letošním roce (2016), v tomto aktualizovaném přístupu dochází 

k postupným úpravám a zjednodušení přednášky M1 na model M1 2016, který je zaměřen 
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více na opakování předešlých informací, nově je v něm zařazen komunikační plán 

v systému MATRA, který se postupně bude zavádět do provozu v rámci ZZS Sčk. 

 

2.3.5.1.2 Přednáška 2 -  protokoly 

Protokoly jsou hlavní složkou Operativní části Traumatologického plánu ZZS Sčk. 

Jedná se o přehledný výpis činností jednotlivých vedoucích funkcí a posádek na místě 

HPO.  Tento výpis je upraven do podoby přehledných tabulek připomínajících „check 

listy“, s vyznačeným pořadím činností, popisu vlastní činnosti a subjektem, který činnost 

provádí. Jedná se o nejpodstatnější část pro zaměstnance zařazeného do výjezdových 

skupin, jelikož se jedná o jednoduchý a jasný návod jak při HPO reagovat a řídit činnost 

zdravotnické složky. Stejně tak jsou vytvořeny protokoly pro KZOS, pro které jsou stejně 

důležité, jelikož určují postupy operačního řízení při HPO. Nejdůležitějšími protokoly, 

které jsou v přednášce představovány jsou:  

- protokol č.14  - Činnost výjezdových skupin na místě HPO 

Jedná se o seznam všech základních bodů, které je nutné realizovat zdravotnickou 

záchranou službou Středočeského kraje na místě události. K těmto postupům řadíme: 

zdravotnický průzkum, zajištění bezpečnosti, organizace stanovišť pro záchranné                

a likvidační práce, zajištění spojení v místě HPO s KZOS a velitelem zásahu IZS,           

dále třídění, přednemocniční neodkladnou péči, odsun, zajištění součinnosti s dalšími 

složkami IZS, vedení dokumentace, jednotné vedení zdravotnického zásahu na úrovni 

vedoucího zdravotnické složky a vedoucích jednotlivých činností (třídění, PNP, odsun). 

- protokol č. 15 – Úkoly první výjezdové skupiny na místě HPO  

V prvních několika málo minutách je pravděpodobné, že v místě zásahu bude 

fungovat pouze jedna až tři výjezdové skupiny, dle místa vzniku události.                 

V rámci standardizace postupů je činnost vyvíjena na základě tohoto protokolu,            

který stanovuje opět pravidla bezpečnosti, odhad rozsahu, strukturované situační hlášení     

a prvotní postupy do příjezdu dalších SaP. Vedoucí výjezdové skupiny, která přijede         

na místo mimořádné události s HPO jako první, upřesní zdravotnickému operačnímu 

středisku nejvhodnějších způsob dosažení místa dalšími výjezdovými skupinami a zajistí 

orientační zdravotnický průzkum místa za účelem odhadu počtu osob postižených            

na zdraví a zemřelých a určením možných rizik a míry nebezpečí pro členy výjezdových 

skupin. Na základě provedeného průzkumu stanoví vedoucí výjezdové skupiny předběžný 
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požadavek na vyslání dalších výjezdových skupin a prostředků poskytovatele ZZS             

a případně i na vyžádání spolupráce a pomoci dalších poskytovatelů zdravotních služeb      

a ostatních složek IZS a předá jej neprodleně zdravotnickému operačnímu středisku. 

- protokol č. 16 – Úkoly vedoucího zdravotnické složky určeného zdravotnickým 

operačním střediskem  

Zde jsou stanoveny povinnosti takto určeného VZS, který se neprodleně dostaví    

na místo události a navazuje na plnění úkolů vedoucího první výjezdové skupiny na místě 

události. V rámci školení je zde kladen důraz na adekvátní komunikaci s KZOS a velitelem 

zásahu.  

- protokol č. 17 - Úkoly vedoucího třídících skupin 

Jak se již školenci dozvěděli z přednášky předchozí, vedoucí třídění je vždy lékař, 

který určuje složení třídících skupin a řídí jejich činnost, určuje sektory pro třídění, 

organizuje přesun vytříděných osob na stanoviště neodkladné péče, o všech skutečnostech 

informuje vedoucího zdravotnické složky. Důležitou skutečností je, že vedoucí třídění, 

resp. vedoucí lékař může požádat VZS o předtřídění systémem START, které mohou 

provádět nezdravotnické složky IZS,  nejčastěji HZS.  

- protokol č. 18 – Úkoly vedoucího skupiny přednemocniční neodkladné péče 

Zde jsou školencům předávány informace, které slouží k optimálnímu organizování 

stanoviště neodkladné péče, vč. přetřídění při vstupu na raněných na toto stanoviště,       

dále postupy vytyčování jednotlivých pracovních sektorů, dále jednotlivé činnosti 

vedoucího tohoto stanoviště, kterým je vždy lékař. Na základě protokolu č. 18 je plánován 

vzdělávací Modul 2, který bude zaměřen výhradně na poskytování přednemocniční 

neodkladné péče v místě s HPO.  

- protokol č. 19 – Úkoly vedoucího odsunu 

Vedoucí odsunu je spolu s vedoucím zdravotnické složky funkcí, kterou nemusí 

nezastávat lékař. Úkolem vedoucího odsunu je provádění a organizovaní odsunu               

již ošetřených osob. Za tímto účelem je plně kompetentní ke komunikaci s KZOS a VL, 

současně provádí evidenci odsunutých osob pro potřeby VZS a VL. Odsun provádí          

na základě stanovených priorit zanesených v TIK. 
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- protokol č. 21 – dokumentace VZS 

Dokumentací VZS je myšlena zpráva o zásahu jež dle legislativy musí VZS 

vypracovat a do 7 dnů odevzdat zdravotnickému operačnímu středisku. V protokolu           

je umístěna bodová šablona pro vypracování. 

V této fázi kurzu by měl školenec nabýt ucelené informace o postupu zdravotnické 

složky při HPO. V rámci presentace každého protokolu je stále dokola memorován úvodní 

postup při příjezdu na místo, aby došlo k jeho automatizaci. Tato přednáška                       

je koncipována na 45 minut. 

 

2.3.5.1.3 Přednáška 3 – situační hlášení 

Pro to, aby bylo možné efektivně využívat SaP, provádět kvalitní operační řízení, 

avizovat transport pacientů do cílových pracovišť, je nutné aby KZOS disponovalo 

adekvátními a pokud možno přesnými informacemi.  K tomuto účelu slouží situační 

hlášení. Jedná se důležitou část, jelikož bez potřebných informací není schopno KZOS 

adekvátně reagovat na danou situaci. Podávání situačního hlášení je vneseno                        

i do legislativních norem, resp. vyhlášky č. MZ č. 240/2012 Sb., kde je v § 6 odstavce 1 

napsáno, že: Výjezdová skupina (vedoucí zdravotnické složky), která přijede na místo 

mimořádné události jako první, provede orientační zdravotnický průzkum, odhad 

zdravotnických ztrát, určení možných rizik a nebezpečí pro členy výjezdových skupin 

působících v místě mimořádné události a upřesní zdravotnickému operačnímu středisku 

způsob dosažení místa mimořádné události dalšími výjezdovými skupinami. Na základě 

provedeného průzkumu vedoucí výjezdové skupiny stanoví předběžný požadavek na vyslání 

dalších sil a prostředků poskytovatele zdravotnické záchranné služby a předá jej bez 

odkladu formou situačního hlášení zdravotnickému operačnímu středisku.  

Pro správné pochopení důležitosti situačního hlášení jsou posluchačům překládány 

informace z činnosti KZOS vč. toho jak na informace obsažené v situačním hlášení 

reaguje, dále jak tyto informace získat a správně je interpretovat. V organizaci ZZS Sčk       

je situační hlášení v úvodní část HPO podáváno celkem třikrát. Poprvé ihned po dosažení 

místa události, kdy platí zásada „než vystoupíš z vozu, drž se vysílačky a mluv!“.        

Druhé hlášení následuje po zdravotnickém průzkum místa události a po kontaktu s dalšími 

složkami IZS a třetí hlášení podává vedoucí zdravotnické složky po ukončeném třídění.        
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Vše je směrováno k tomu, aby byly rychle a přesně KZOS sděleny počty postižených a na 

místě byl vždy dostatek SaP. V rámci této přednášky je bezpodmínečně nutné,                 

aby posluchači pochopili jakou formou situační hlášení podávat, dále co musí obsahovat      

a kdy ho podávat. Cílem není, aby byli v neustálém kontaktu s KZOS, což by vedlo          

ke zbytečnému zahlcování kapacit operačního střediska, ale aby KZOS bylo kontaktováno 

v období, kdy SaP na místě HPO mají validní a důležité informace nutné k úspěšnému 

splnění hlavních cílů. Pro standardizaci hlášení je využívá akronymu METHANE.         

Kdy M znamená Můj volací znak, E – Exaktní lokalizace místa, T – Typ události,              

H – Hrozba nebezpečí, A – Aktuální přístup, N – Numerický odhad obětí, E – emergentní 

prostředky na místě/požadované. Celý systém situačního hlášení je  v rámci upřesněn 

v přehledné tabulce. (viz příloha) Jelikož se jedná o teoreticko-praktickou prezentaci,       

tak v poslední části si školenci na základě videa vytvořeného na softwaru XVR vyzkouší 

podávání situační zprávy ve všech třech stupních poplachových aktivit zmíněných výše.  

 

2.3.5.1.4 Přednáška 4 – třídění  

Třídění patří mezi základní činnosti ZZS v místě HPO, bohužel velmi často            

se v rámci prověřovacích cvičení setkáváme s nedostatky v této části zásahu. Třídit ukládá 

ZZS opět již několikrát zmíněná vyhláška MZ č.240/2012 Sb. v § 8 a § 9, kde se uvádí,      

že pro třídění je využívána třídící a identifikační karta. Tato karta je v součastné době 

používána u většiny poskytovatelů ZZS v ČR. Její znalost a správné vyplňování patří 

k podmínkám sine qua nón v odborné činnosti výjezdových skupin ZZS. V rámci 

přednášky o třídění se posluchač dozvídá zejména kdy třídit, tedy při výrazném nepoměru 

mezi postiženými a zachránci. Dále je účastník vzdělávacího kurzu informován o systému 

třídění START, tedy o způsobu snadného třídění a rychlé terapie, což je velmi rychlý 

způsob třídění, který je využíván HZS a při vzniku HPO. Na žádost vedoucího lékaře          

a vedoucího zdravotnické složky, je použit pro prvotní předtřídění v prostoru, který je     

pro ZZS nedostupný, nebezpečný nebo rozsáhlý tak, že by nebylo možné jej pokrýt silami 

a prostředky ZZS. [21] Dále následuje zevrubný popis TIK vč. postupů třídění v třídících 

týmech o dvou a třech lidech. Důležitou informací, kterou školenci nabývají, je fakt,         

že TIK podléhá platné legislativě o zdravotnické dokumentaci. Současně se TIK stává 

jedinou zdravotnickou dokumentaci, vyjma záznamů KZOS,  používanou v místě HPO. 

[22]  
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2.3.5.1.5 Praktický nácvik 

Na předcházející přednášku třídění navazuje přímo praktický nácvik, jež je zaměřen 

na dovednosti v průběhu třídění a vyplňování TIK. Školenci jsou rozděleni do skupin       

po dvojicích a poučeni o průběhu. Nácviku se vždy účastní dva třídící týmy, které 

postupují proti sobě. Jako figuranti jsou využíváni ostatní účastníci školení, ti dostanou 

kartu s vyobrazeným poraněním na straně jedné, která je otočena směrem k třídícím 

týmům, na straně druhé jsou fyziologické hodnoty a hodnoty GCS. Figuranti poté reagují 

na tyto hodnoty svým hereckým projevem. Třídící týmy postupují od jedno figuranta 

k druhému a za dodržení postupů a nabytých vědomostí z předchozích přednášek 

vyhodnocuji jejich stav a zařazují do vytříděné kategorie. Po celou dobu je u týmu 

přítomen lektor, který koriguje postup třídění, aby týmy dosáhly požadované efektivity, 

následně jim podává ihned zpětnou vazbu, což pomáhá k rychlejšímu zapamatování 

postupu.  

 

2.3.5.2 Školení ve virtuální prostředí – XVR 

V roce 2013 ZZS Sčk provedla nákup základní platformy simulačního softwaru 

XVR, jež je určen pro širokou škálu činností. Jedná o simulaci HPO ve 3D prostředí,    

které je plně adaptabilní, vč. využívání různé techniky. Základ pro fungování školení     

jsou dobře vycvičení a sehraní instruktoři, kteří pracují ve dvojici až trojici, dle zkušenosti 

školenců. 

Jeden z lektorů pracuje jako tzv. průvodce či slangově  - „jazyk“. Jeho úkolem je provádět 

školence jednotlivými scénáři a simulovat jim rozhovory s osobami v prostředí či s KZOS. 

Druhý instruktor pracuje na pozici operátora techniky, slangově se mu přezdívá „Aladin“ 

Jeho úkolem je situaci řídit dle požadavků školence či průvodce prostřednictvím vlastního 

počítače, kde má přehled o celém scénáři. Konkrétně se jedná o přesuny techniky               

a objektů, plnění úloh dalších figur, které nejsou naprogramovány předem pro svou 

nevyzpytatelnost v chování školence. Obraz se pro školence promítá na plátno před ním    

a školenec se v interaktivním prostředí pohybuje pomoci joysticku a počítačové myši. 

Výhodou je možnost zapojení více školenců do jednoho prostředí či možnost vést školení 

pro další zúčastněné složky IZS.[23]  
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Volnou inspirací a předlohou pro tvorbu scénářů jsou reálné zásahy, které v minulosti 

proběhly na území České republiky. V současné době školenci plní úkoly stanovené 

zdravotnické složce v místě HPO na scénářích s tématikou železniční nehody, hromadné 

dopravní nehody osobních automobilů na dálnici, dopravní nehody cisternového 

nákladního automobilu a autobusu na okresní silnici, výbuchu plynu obytné budovy.    

Dále s tématikou společného zásahu při požáru obytné budovy a úniku nebezpečné látky 

v chemickém provozu.  

Školení je koncipováno opět jako 6 hodinové s maximální kapacitou 12 školenců, 

kdy každý prochází dvěmi scénáři, buď sám či s kolegou. Po  ukončení scénáře následuje 

vyhodnocení, které v prvé řadě provádí sám školenec, následně ostatní kolegové a poslední 

v řadě pak instruktor, který vše prostřednictvím zpětné vazby uvádí na pravou míru.   

 

2.3.5.3 Taktická součinnostní cvičení 

Posledním článkem vzdělávacího cyklu ZZS Sčk v oblasti krizové připravenosti 

jsou taktická součinnostní cvičení IZS. Ve většině případů se jedná o cvičení taktická. 

Naprostá většina těchto cvičení je organizována ve spolupráci s HZS a PČR. Menší část 

akci je organizována i s dalšími subjekty, jako je MP a AČR. Cvičení slouží k nácviku 

koordinace složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací při vzniku HPO. 

[28] Jelikož se jedná o taktické cvičení, jsou jeho účastníci před zahájení seznámeni 

s námětem akce, tak aby měly možnost se na realizaci připravit. Dopředu je též domluvena 

osoba VZS a VL. Cílem není účastníkům ukázat nedostatky, chyby a nechat je selhat. 

Naopak cílem je na základě předchozích úspěchů dovést cvičení k positivnímu výsledku. 

Z řad lektorů, na místě akce, působí i skupina pozorovatelů. Jeden pozorovatel je vždy 

stále přítomen u VZS, druhý u VL, třetí je využíván k získání celkového přehledu               

o činnosti zdravotnické složky v místě HPO či k pozorování činnosti vedoucího odsunu.   

Po ukončení akce je jednotlivými účastníky vypracována zpráva, kterou předávají VZS, 

který ji zkompletuje dle protokolu č. 21 Dokumentace VZS. Tyto informace jsou 

zpracovány pracovištěm krizové připravenosti a dodány HZS či PČR, které je zahrne        

do v závěrečné zprávy o cvičení IZS. 
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ZZS Sčk patří mezi nejčastěji cvičící záchranné služby v ČR, za rok 2015 bylo 

uskutečněno 10 cvičení s různým námětem, a to: 

- duben 2015 Beroun, téma: nehoda autobusu  

- duben 2015 Milovice okr. Nymburk, téma: nehoda autobusu  

- květen 2015 Kralupy nad Vltavou, téma: únik čpavku  

- květen 2015 Rakovník, téma: požár výškové budovy domova pro seniory 

- září 2015 – požár zdravotnického zařízení – Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov a.s. 

- září 2015 Slaný, téma: pátrání po pohřešovaných osobách  

- říjen 2015 Příbram, téma: nehoda autobusu 

- říjen 2015 Mladá Boleslav, téma: pád letadla  

- říjen 2015 Říčany, téma AMOK  

- říjen 2015 21. základna taktického letectva Čáslav, téma: pád bitevního letounu do 

skupiny diváků air show 
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3 Cíle práce a pracovní hypotézy 

 

3.1 Cíle práce 

Tato bakalářská práce má několik základních cílů a dva podcíle. Prvním                   

ze základních cílů je zmapování historie školení krizové připravenosti v prostředí 

Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, a to jak v období okresního,             

tak oblastního uspořádání jednotlivých ZZS vč. následného vzniku krajské organizace 

v tomto největším regionu České republiky. Druhým a významnějším cílem je prezentace 

vzniku a činnosti současného modelu vzdělávání s důrazem na jednotlivé části školení, 

kterými jsou teoreticko-praktický modul M1 2015, modul M1 2016, školení ve virtuální 

prostředí XVR a taktická cvičení. Na toto představení navazuje analýza znalostí školenců, 

kteří se na absolvování školení chystají. Toto je provedeno dotazníkem vyplněným před 

zahájením školení, což se ukázalo jako velký problém, jelikož díky efektivitě vzdělávání   

je v kraji již velmi málo potencionálních školenců, kteří se vzdělávacího procesu 

nezúčastnili. Druhým podcílem, s ohledem na současný model vzdělávání, je zhodnocení 

kvality z pohledu školence, což je řešeno druhým dotazníkem, který se zaměřuje               

na spokojenost a splněná očekávání školenců s odstupem doby od posledního.            

Třetím z hlavních cílů, je na základě provedených šetření formulovat návrh na zvýšení 

kvality a s tím související efektivity aktuálních procesů školení a výcviku  v ZZS Sčk.  

 

3.2 Pracovní hypotézy 

- Hypotézy ověřitelné z dotazníku vyplněného před zahájením školení: 

 

HYPOTÉZA 1 

Předpokládáme, že více než 50% respondentů není plně seznámeno procesem, kterým        

se  vedoucí zdravotnické složky ustanovuje. 

 

HYPOTÉZA 2 

Předpokládáme, že více než 50% respondentů není seznámeno s rolí vedoucího lékaře. 
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HYPOTÉZA 3 

Předpokládáme, že více než 50% respondentů je obeznámeno se situačním hlášením,       

dle akronymu METHANE. 

 

HYPOTÉZA 4 

Předpokládáme, že více než 75% zná povinnosti výjezdové skupiny přijíždějící na místo 

probíhajícího zásahu s charakterem HPO. 

 

- Hypotézy ověřitelné z dotazníku vyplněného po absolvování školení: 

 

HYPOTÉZA 5 

Předpokládáme, že více 75% respondentů považuje vzdělávání v oblasti krizové 

připravenosti ZZS důležité. 

 

HYPOTÉZA 6 

Předpokládáme, že více než 50% respondentů je nespokojeno s délkou trvání školení 

Modulu M1.  

 

HYPOTÉZA 7 

Předpokládáme, že více než 75% respondentům vyhovuje personální zajištění školení 

dvěma lektory.  

 

HYPOTÉZA 8 

Předpokládáme, že u více než 75% respondentů bylo splněno očekávání vložené do školení. 
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4 Metody 

 

Pro tvorbu teoretické části bakalářské práce byly použity odborné literární               

a legislativní zdroje, které přímo souvisí s tématikou krizové připravenosti zdravotnictví, 

dále elektronické zdroje, a to hlavně v souvislosti s informacemi o softwarovém nástroji 

školení  XVR. 

Vzhledem ke stanoveným cílům jsme přistoupili k realizaci dotazníkového šetření, 

jež bylo rozděleno na dvě části. Dotazníkové šetření probíhalo od 1.února 2016                 

do 30. dubna 2016 a bylo zaměřeno pouze na zaměstnance ZZS Sčk. Část první,             

tedy dotazník vyplňovaný před zahájením školení, byl určen zaměstnancům,                  

kteří v minulosti neabsolvovali standardizované moduly školení krizové připravenosti 

v organizaci ZZS Sčk. Vzhledem k tomu, že do konce roku 2015 skupina lektorů 

realizovala proškolení 631 osob, které jsou v rámci zaměstnaneckého poměru zařazeny 

k výjezdovým skupinám, se nedal očekávat početný vzorek respondentů, kteří by splňovali 

podmínky pro vyplnění prvního dotazníku. Celkem se tedy první části dotazníkového 

šetření účastnilo 82 respondentů, z nichž početný vzorek tvoří zaměstnanci,                    

kteří do organizace přišli v loňském roce, buď jako absolventi různých vzdělávacích 

institucí či z jiných zdravotnických organizací. Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno    

na znalosti, kterými zaměstnanec disponuje před zahájením školení, jelikož jedním 

z předpokladů pro tvorbu školení bylo, že zaměstnanci mají minimální informace o krizové 

připravenosti, které vyplývají Traumatologického plánu. Dalším ze sledovaných faktorů 

bylo očekávání se kterým do školení zaměstnanci vstupují. Výsledky jsou interpretovány 

na základě otevřených, uzavřených i polouzavřených otázek 

Druhá část dotazníkového šetření byla realizována po absolvování školení,               

a to s odstupem času. Tento čas se u různých respondentů liší v rozmezí 2 – 7 měsíců. 

Celkově se jedná o 172 respondentů, což činní 27% proškolených zaměstnanců. Zde byl 

sledován pohled školence jednotlivé úseky školení, jako například délka trvání, personální 

zajištění, splněná očekávání. V závěru dotazníku byly respondenti požádáni o vypsání 

návrhů na zvýšení efektivity a zvýšení kvality školení. Z těchto informací budu vycházet 

při plnění cílů práce. V dotazníku jsou opět použity otázky otevřené, uzavřené                     

a polouzavřené. 
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5 Výsledky 

 

V této kapitole presentuji výsledky z dotazníkových šetření. V rámci jednotlivých 

dílčích výsledků je provedena diskuze na jednotlivými hypotézami  

 

5.1 Výsledky zjištěné na základě vyhodnocení dotazníku 

vyplněného před zahájením školení  

 

Otázka 1 – Pohlaví respondentů 

 Muž 

 Žena 

Vaše pohlaví

Muž

Žena

 

Graf 1 - pohlaví respondentů 

 

Pohlaví Počet respondentů Podíl v procentech 

Muž 42 51% 

Žena 40 49% 

Souhrn 82 100% 

Tabulka 1- Pohlaví respondentů 
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Otázka 2 – Věk respondentů 

 20 – 30 let 

 31 – 40 let 

 41 – 50 let  

 51 – 60 let 

 61 let a více  

Věk respondentů

20-30 let

31-40 let

41-50 let

61 a více let

51-60 let

 Graf 2 - Věk respondentů 

 

Věk respondentů Počet respondentů Podíl v procentech 

20 -30 let 12 15 % 

31-40 let 14 17 % 

41-50 let 30 37 % 

51-60 let 24 29 % 

61 let a více 2 2 % 

Souhrn 82 100 % 

Tabulka 2 - Věk respondentů 
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Otázka 3 – Délka praxe na ZZS v letech 

 0-4 roky 

 5-10 let 

 11-20 let 

 21-30 let 

 31 let a více 

Délka praxe na ZZS

0-4 roky

15%

5-10 let

17%

11-20 let

37%

21-30 let

29%

31 a více let

2%

 
Graf 3 - Délka praxe na ZZS 

 

Délka praxe na ZZS Počet respondentů Podíl v procentech 

0-4 roky 12 15 % 

5-10 let 14 17 % 

11-20 let 30 37 % 

21-30 let 24 29 % 

31 let a více 2 2 % 

souhrn 82 100 % 

Tabulka 3 - Délka praxe na ZZS 
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Otázka 4 – Pracovní zařazení respondentů, dle pracovní smlouvy. 

 Řidič vozidla ZZS 

 Zdravotnický záchranář vč. zdravotnického záchranáře s oprávnění řídit vozidla 

ZZS 

 Všeobecná sestra se specializací ARIP/SIP 

 Lékař 

Pracovní zařazení respondentů

Lékař

Zdravotnický 

záchranář

řidič vozidla ZZS
Všeobecná sestra 

 Graf 4 - Pracovní zařazení respondentů 

 

Pracovní zařazení respondentů Počet respondentů Podíl v procentech 

Řidič vozidla ZZS 28 34 % 

Zdravotnický záchranář 26 32 % 

Všeobecná sestra se spec. 20 24 % 

lékař 8 10 % 

souhrn 82 100 % 

Tabulka 4 - Pracovní zařazení respondentů 
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Otázka 5 – Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

 Střední vzdělání s výučním listem  

 Střední vzdělání s maturitou 

 ARIP/SIP 

 Vyšší odborné vzdělání  

 Vysokoškolské vzdělání – bakalářský studijní program 

 Vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní program 

Nejvyšší dosažené vzdělání 

respondentů

Střední vzdělání - 

maturita

ARIP/SIP

VŠ - Mgr.
Střední vzdělání - 

VL

VOŠ

VŠ -Bc.

 Graf 5 - Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

 

Vzdělání respondentů Počet respondentů Podíl v procentech 

Střední vzdělání s VL 12 15% 

Střední vzdělání s maturitou 16 20 % 

ARIP/SIP 22 26 % 

VOŠ 10 12 % 

VŠ – Bc. 8 8 % 

VŠ – Mgr. 14 14 % 

Souhrn 82 100 % 

Tabulka 5 - Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 
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Otázka 6 – Myslíte, že je vzdělávání v oblasti krizové připravenosti důležité? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 Jiné ….. 

Je vzdělání v KP důležité? 

ano

jiné… ne
nevím

 Graf 6 - Je vzdělání v KP důležité 

 

Je vzdělání v KP důležité? Počet respondentů Podíl v procentech 

Ano 78 95 % 

Ne 0 0 % 

Nevím 4 5 % 

Jiné….. 0 0 

Souhrn 82 100 % 

Tabulka 6 - Je vzdělání v KP důležité 
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Otázka 7 – Co očekáváte od školení krizové připravenosti? – vypište prosím 

Tato otázka byla koncipována jako otevřená, tak aby měli dotazovaní možnost        

se k danému tématu volně vyjádřit. Cílem otázky bylo zjistit motivaci respondentů před 

zahájením školení. Z celkového počtu 82 respondentů otázku zodpovědělo 70, tedy 85%.   

Celkem se odpovědi daly zařadit do čtyřech kategorií.  

Očekávání respondentů
neodpovědělo

15%

opakování

27%

zlepšení 

praktických 

dovedností

7%

Upřesnění 

informací

15%

Nové informace

36%

 
Graf 7 - Očekávání respondentů 

 

Očekávání respondentů Počet respondentů Podíl v procentech 

Upřesnění informací 12 15 % 

Nové informace 30 36 % 

Opakování 22 27 % 

Zlepšení praktických 

dovedností 

6 7 % 

Neodpovědělo 12 15 % 

Souhrn 70 / 12 neodpovědělo 85% /15% neodpovědělo 

Tabulka 7 - Očekávání respondentů 
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Otázka 8 – Kdo je v případě společného zásahu složek IZS na místě hromadného postižení osob 

s charakterem dopravní nehody je velitelem zásahu? 

 První lékař na místě události 

 Příslušník Hasičského záchranného sboru  

 Příslušník Policie České republiky 

 Záleží na dohodě 

Tato otázka je již koncipována jako testová, kdy správnou odpovědí je, na základě 

zákona č. 239/2000 Sb. o IZS, příslušník Hasičského záchranného sboru.   

Kdo je velitelem zásahu při DN? 

záleží na dohodě

první lékař
příslušník PČR

příslušník HZS

 Graf 8 - Kdo je velitelem zásahu při DN? 

 

Kdo je Velitelem zásahu? Počet respondentů Podíl v procentech 

První lékař na místě události 4 5 % 

Příslušník HZS 70 85 % 

Příslušník PČR 4 5 % 

Záleží na dohodě 4 5 % 

Souhrn 82 100 % 

Tabulka 8 - Kdo je velitelem zásahu při DN? 
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Otázka 9 – Vedoucí zdravotnické složky je:  

 Vždy lékař 

 Vždy NLZP 

 Osoba určená zdravotnickým operačním střediskem 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda jsou si školenci vědomi procesu výběru VZS. 

Vedoucí zdravotnické složky je osoba určená zdravotnickým operačním střediskem 

 

Vedoucí zdravotnické složky

osoba určená 

ZOS

NLZP

lékař

 

Graf 9 - Vedoucí zdravotnické složky 

 

Vedoucí zdravotnické složky Počet respondentů Podíl v procentech 

Vždy lékař 16 20 % 

Vždy NLZP 16 20 % 

Osoba určená ZOS 50 60 % 

Souhrn 82 100 % 

Tabulka 9 - Vedoucí zdravotnické složky 
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Otázka 10 – METHANE 

 Slouží jako pomůcka k podání situačního hlášení 

 Slouží jako pomůcka k identifikaci nebezpečného nákladu 

 M v akronymu znamená – „Místo dosaženo“ 

 A v akronymu značí – „Aktuální stav pacienta“ 

 

METHANE je mezinárodně užínaný akronym sloužící k podání strukturovaného 

situačního hlášení z místa mimořádné události, resp. HPO 

METHANE

pomůcka k 

situačnímu 

hlášení

k indentifikaci 

nebezp. Nákladu

M - Místo

 dosaženo

A - Aktuální stav 

pacienta

 

Graf 10 – METHANE 

METHANE Počet respondentů Podíl v procentech 

Pomůcka k podávání 

situačního hlášení 

82 100 % 

Pomůcka k identifikaci 

nebezpečného odpadu 

0 0 % 

M v akronymu znamená 

„Místo dosaženo“ 

0 0 % 

A v akronymu značí – 

„Aktuální stav pacienta“ 

0 0 % 

Souhrn 82 100 % 

Tabulka 10 - METHANE 
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Otázka 11 – Další výjezdové skupiny přijíždějící na místo HPO 

 se nahlásí vedoucímu zdravotnické složky 

 pomocí radiostanice podají informaci o příjezdu na místo na ZOS 

 zabezpečí sanitní vozidlo proti krádeži a odcházejí plnit úkoly stanovené Vedoucím 

lékařem 

 ihned se zapojí do péče o zasažené osoby 

 

Povinností dalších výjezdových skupin, které jsou vyslány na místo HPO je ihned 

vyhledat VZS na nahlásit mu svou přítomnost. Informace o příjezdu na místo je ZOS 

předávána pomocí digitálních statusů skrze navigaci sanitního vozidla. 

Další výjezdové skupiny na místě HPO

hlásí se VZS

93%

informují ZOS 

7%

zabezpečí sanitní 

vozidlo

0%

zapojí se do péče

0%

 Graf 11 - Další výjezdové skupiny na místě HPO 

 

Další posádky na místě HPO Počet respondentů Podíl v procentech 

Hlásí se VZS 76 93 % 

Informují ZOS o příjezdu 6 7 % 

Zabezpečí sanitní vozidlo 0 0 

Zapojují se ihned do péče 0 0 

Souhrn 82 100 % 

Tabulka 11 - Další výjezdové skupiny na místě HPO 
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Otázka 12 - Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje provádí třídění pomocí: 

 START – Snadné třídění a rychlá terapie 

 TIK – třídící a identifikační karta 

 kombinací obou systémů 

 

ZZS Sčk využívá k třídění osob na místě HPO Třídící identifikační kartu,          

jakož to zdravotnickou dokumentaci na základě vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 

dokumentaci [22] 

Třídění ZZS Sčk

TIK

70%

START

15%
kombinace

15%

 

Graf 12 - Třídění ZZS Sčk 

 

Třídění ZZS Sčk Počet respondentů Podíl v procentech 

START 12 15 % 

TIK 58 70 % 

Kombinace 12 15 % 

Souhrn 82 100 % 

Tabulka 12 - Třídění ZZS Sčk 
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Otázka 13 - V průběhu třídění:  

 provádíme nepřímou srdeční masáž 

 provádíme zajištění DC 

 provádíme stavění masivního krvácení 

 neprovádíme záklon hlavy 

 

V průběhu třídění jsou prováděny základní život zachraňující výkony, tedy záklon 

hlavy a stavění masivního krvácení.  

Výkony při třídění

provádíme 

nepřímou srdeční 

masáž

neprovádíme 

záklon hlavy

provádíme 

zajištění DC

provádíme 

stavění 

masivního 

krvácení

60%

 Graf 13 - Výkony při třídění 

 

 

Výkony při třídění Počet respondentů Podíl v procentech 

Provádíme nepřímou 

srdeční masáž 

4 5 % 

Provádíme zajištění DC 12 15 % 

Provádíme stavění masivní 

krvácení 

50 60 % 

Neprovádíme záklon hlavy 16 20 % 

Souhrn 82 100 % 

Tabulka 13 - Výkony při třídění 
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Otázka 14 – Stanoviště neodkladné péče: 

 Pro potřeby ošetření 15 pacientů postačí prostor 10 x 2 m 

 Slouží k prvotnímu třídění osob 

 Je rozděleno na sektory 

 Vedoucím je osoba určená operačním střediskem 

 

Stanoviště neodkladné péče je pro zlepšení přehlednosti a zvýšení kvality 

poskytované péče rozděleno na jednotlivé sektory, které odpovídají prioritám třídění 

v TIK. [6]  

Stanoviště neodkladné péče

je rozděleno na 

sektory

slouží k 

prvotnímu 

třídění osob

pro 15 pac. 

postačí 10x2m

vedoucí osoba 

určená ZOS

 

Graf 14 - Stanoviště neodkladné péče 

 

 

Stanoviště neodkladné péče Počet respondentů Podíl v procentech 

Pro potřeby 15 pacientů 

postačí prostor 10 x 2 m 

4 5 % 

Slouží k prvotnímu třídění 

osob 

30 37 % 

Je rozděleno na sektory 40 48 % 

Vedoucím je osoba určená 

operačním střediskem 

8 10 % 

Souhrn 82 100 % 

Tabulka 14 - Stanoviště neodkladné péče 
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Otázka 15 – Vedoucí lékař: 

 Řídí celý zásah 

 Je podřízen Vedoucímu zdravotnické složky 

 Je automaticky vedoucím odsunu 

 Komunikuje se zdravotnickým operačním střediskem 

 

Vedoucí lékař v místě HPO je osobou, které zodpovídá za zdravotnickou část 

zásahu, ale v organizační struktuře vedení zdravotnické složky v místě HPO přímo podléhá 

Vedoucímu zdravotnické složky, který zásah řídí po organizační stránce. 

Vedoucí lékař
je podřízen VZS

řídí celý zásah

komunikuje se 

ZOS

je automat. 

vedoucím 

odsunu

 Graf 15 - Vedoucí lékař 

 

Vedoucí lékař Počet respondentů Podíl v procentech 

Řídí celý zásah 8 10 % 

Je podřízen VZS 62 76 % 

Je automaticky vedoucím 

odsunu 

2 2 % 

Komunikuje se ZOS 10 12 % 

Souhrn 82 100 % 

Tabulka 15 - Vedoucí lékař 
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Otázka 16 – Vedoucí odsunu: 

 Nekomunikuje se zdravotnických operačním střediskem  

 Začleňuje jednotlivé výjezdové skupiny k plnění úkolu transportu 

 Vede evidenci odsunutých  

 Spolupracuje s velitelem zásahu 

 

Vedoucí odsunu prioritně vede evidenci odsunutých osob, jak pro potřeby VZS a 

VL, tak pro potřeby následné dokumentace průběhu zásahu. 

Vedoucí odsunu

vede evidenci 

odsunutých

nekomunikuje se 

ZOS

spolupracuje v 

VZ

začleňuje VS k 

plnění transportu 

 
Graf 16 - Vedoucí odsunu 

 

Vedoucí odsunu Počet respondentů Podíl v procentech 

Nekomunikuje se ZOS 6 7 % 

Začleňuje VS k plnění úkolu 

transportu 

26 32 % 

Vede evidenci odsunutých 30 37 % 

Spolupracuje s VZ 20 24 % 

Souhrn 82 100 % 

Tabulka 16 - Vedoucí odsunu 
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otázka 17 – Pro evidenci pacientů výjezdovým skupinám provádějícím odsun slouží: 

 výjezdový protokol 

 útržek „ZZS“ z TIK 

 útržek „DOPRAVCE“ z TIK  

 

Výjezdové skupiny ZZS, které provádějí odsun osoby z místa HPO využívají pro 

evidenci útržek DOPRAVCE, který je druhým útržkem od spodního okraje TIK. 

Evidence 

útržek "ZZS" z 

TIK

útržek 

"dopravce" z 

TIK

výjezdový 

protokol

 Graf 17 - Evidence pacientů výjezdovými skupinami provádějícími transport 

  

 

Evidence Počet respondentů Podíl v procentech 

Výjezdový protokol 2 2 % 

Útržek „ZZS“ z TIK 42 52 % 

Útržek „dopravce“ z TIK 38 46 % 

Souhrn 82 100 % 

Tabulka 17 - Evidence pacientů výjezdovými skupinami provádějícími transport 
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5.2 Výsledky zjištěné na základě vyhodnocení dotazníku 

vyplněného po absolvování školení 

 

Otázka 1 – Vaše pohlaví? 

 Muž 

 Žena 

  

Pohlaví respondentů

Muž

63%

Žena

37%

 
Graf 18 - Pohlaví respondentů 

 

 

Pohlaví respondentů Počet respondentů Podíl v procentech 

Muž 108 63 % 

Žena 64 37 % 

Souhrn 172 100 % 

Tabulka 18 - Pohlaví respondentů 
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Otázka 2 – Jaký je Váš věk?  

 20 – 30 let 

 31 – 40 let 

 41 – 50 let 

 51 – 60 let 

 61 let a více 

 

 

Věk respondentů

61 let a více20-3031-40

41-50

51-60

  

Graf 19 - Věk respondentů 

 

 

Věk respondentů Počet respondentů Podíl v procentech 

20-30 let 20 12 % 

31-40 let 40 23 % 

41-50 let 72 42 % 

51-60 let 28 16 % 

61 let a více 12 7 % 

Souhrn 172 100 % 

Tabulka 19 - Věk respondentů 
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Otázka 3 – Délka praxe na ZZS v letech 

 0-4 roky 

 5-10 let 

 11-20 let 

 21-30 let 

 31 let a více 

 

 

Délka praxe na ZZS

31 a více
0-4

5-10

11-20

21-30

 

Graf 20 - Délka praxe na ZZS 

 

Délka praxe na ZZS Počet respondentů Podíl v procentech 

0-4 roky 28 16 % 

5-10 let 24 14 % 

11-20 let 60 35 % 

21-30 let 48 28 % 

31 let a více 12 7 % 

Souhrn 172 100 % 

Tabulka 20 - Délka praxe na ZZS 
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Otázka 4 - Vaše pracovní zařazení, dle pracovní smlouvy 

 řidič ZZS 

 zdravotnický záchranář vč. zdravotnického záchranáře s oprávněním řídit vozidla 

ZZS 

 všeobecná sestra se specializací 

 lékař 

 

 

Pracovní zařazení

řidič ZZS

zdravotnický 

záchranář

lékař

všeobecná 

sestra

 Graf 21 - Pracovní zařazení 

 

 

Pracovní zařazení Počet respondentů Podíl v procentech 

Řidič vozidla ZZS 44 26 % 

Zdravotnický záchranář 60 34 % 

Všeobecná sestra se spec. 36 21 % 

Lékař 32 19 % 

Souhrn 172 100 % 

Tabulka 21 - Pracovní zařazení 
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Otázka 5 – Nejvyšší dosažené vzdělání  

 Střední vzdělání s výučním listem  

 Střední vzdělání s maturitou 

 ARIP/SIP 

 Vyšší odborné vzdělání 

 Vysokoškolské vzdělání – bakalářský studijní program 

 Vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní program  

 

Nejvyšší dosažené vzdělání
Střední - výuč.list

9%
Střední - maturita

14%

ARIP/SIP

VOŠ

VŠ - Bc.

VŠ - Mgr.

 Graf 22 - Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Dosažené vzdělání Počet respondentů Podíl v procentech 

Střední vzdělání výuč. list 16 9 % 

Střední vzdělání maturita 24 14 % 

ARIP/SIP 36 21 % 

VOŠ 28 16 % 

VŠ – Bc. 20 12 % 

VŠ – Mgr. 46 28 % 

Souhrn 172 100 % 

Tabulka 22 - Nejvyšší dosažené vzdělání 
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Otázka 6 – Myslíte, že je vzdělávání v oblasti krizové připravenosti důležité?  

 ano 

 ne 

 nevím 

 jiné ……  

 

Je vzdělání v KP důležité?

ano

nevím
nejiné…

 
Graf 23 - Je vzdělání v KP důležité? 

 

 

 

Je vzdělání v KP důležité? Počet respondentů Podíl v procentech 

Ano 164 96 % 

Ne 4 2 % 

Nevím 4 2 % 

Jiné… 0 0 % 

Souhrn 172 100 % 

Tabulka 23 - Je vzdělání v KP důležité? 
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Otázka 7 – Jaký typ školení jste absolvovali? 

 Modul M1 v roce 2015 

 Modul M1 v roce 2016 

 Školení ve virtuální prostředí XVR 

 Kombinace M1 a XVR 

 

 

Absolvované školení

XVR

 M1 2016

kombinace M1 a 

XVR

M1 2015

 Graf 24 - Absolvované školení 

 

 

Absolvované školení Počet respondentů Podíl v procentech 

M1 2015 108 63 % 

M1 2016 28 16 % 

XVR 4 2 % 

Kombinace M1 a XVR 32 19 % 

Souhrn 172 100 % 

Tabulka 24 - Absolvované školení 
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Otázka 8 – Co jste očekávali od školení? Prosím vypište 

 

V této otázce byli respondenti vyzváni k heslovitému vypsání svého očekávání před 

nadcházejícím školením.  Stejně jako v předchozím dotazníkovém šetření bylo cílem      

této otázky zjistit a zmapovat motivaci účastníků. Na tuto otázku odpovědělo                    

96 respondentů, tedy 56% dotazovaných.  

 

Očekávání respondentů

nové informace

21% opakování

14% praktický nácvik

orientace v 

problému

12%

neodpověděli

44%

 Graf 25 - Očekávání respondentů 

 

 

Očekávání Počet respondentů Podíl v procentech 

Orientace v problému 20 12 % 

Praktický nácvik 16 9 % 

Opakování 24 14 % 

Nové informace 36 21 % 

Neodpověděli 76 44 % 

Souhrn 96/ 76 neopovědělo 56% / 44% neodpovědělo 

Tabulka 25 - Očekávání respondentů 
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Otázka 9 – Vyhovovala Vám délka školení?  

 Školení bylo dlouhé 

 Školení bylo krátké 

 Délka mi vyhovovala 

 Je mi to jedno 

Délka trvání školení

je mi to jedno

školení bylo 

dlouhé

školení bylo 

krátké
délka mi 

vyhovovala

 

Graf 26 - Délka trvání školení 

 

Délka trvání školení Počet respondentů Podíl v procentech 

Školení bylo dlouhé 48 28 % 

Školení bylo krátké 8 5 % 

Délka mi vyhovovala 112 65 % 

Je mi to jedno 4 2 % 

Souhrn 172 100 % 

Tabulka 26 - Délka trvání školení 
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Otázka 10 – Vyhovovalo Vám členění školení?  

 Ano 

 Ne 

 Pokud ne, tak proč ………. 

 

Vyhovovalo Vám členění školení? 

Ano
Ne

 

Graf 27 - Vyhovovalo Vám členění školení? 

 

Vyhovovalo Vám členění 

školení? 

Počet respondentů Podíl v procentech 

Ano 160 93 % 

Ne 12 7 % 

Souhrn  172 100 % 

Tabulka 27 - Vyhovovalo Vám členění školení? 

 

V otázce 10 byli respondenti požádání, při označení druhé odpovědi, aby vypsali 

důvod  tohoto rozhodnutí. Celkem odpovědělo takto 12 respondentů. Z tohoto počtu          

se 5 respondentů shodlo, že školení bylo pojato nezáživně, další 4 odpověděli,                   

že jim nevyhovovalo člení a tím se pro ně stalo školení nepřehledným. Zbylí respondenti 

důvod neuvedli.   
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Otázka 11 – Vyhovovalo Vám personální zajištění dvěma lektory? 

 Ano 

 Ne 

 Pokud ne, tak proč ………. 

 

Personální zajištění

Ne

Ano

 Graf 28 - Personální zajištění 

 

 

Vyhovovalo Vám 

personální zajištění lektory? 

Počet respondentů Podíl v procentech 

Ano 172 100 % 

Ne 0 0 

Souhrn 172 100 % 

Tabulka 28 - Personální zajištění 

 

V této otázce byli respondenti opět požádáni vypsání důvodu, proč se rozhodli 

zaškrtnout odpověď „b“. V průběhu dotazníkového šetření k této volbě ale nedošlo.  
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Otázka 12 – Vyhovovala Vám forma sdělení obsahu? 

 Ano 

 Ne 

 Pokud ne, tak proč ………. 

Vyhovovala Vám forma sdělení obsahu?

Ano

Ne

 
Graf 29 - Vyhovovala Vám forma sdělení obsahu? 

 

 

Vyhovovala Vám forma 

sdělení obsahu 

Počet respondentů Podíl v procentech 

Ano 156 91 % 

Ne 16 9 % 

Souhrn 172 100 % 

Tabulka 29 - Vyhovovala Vám forma sdělení obsahu? 

 

I zde byli respondenti vyzváni k vypsání důvodu volby odpovědi „b“. Celkem tuto 

volbu zvolilo 16 dotazovaných. Pět dotázaných napsalo, že školení bylo celkově 

nesrozumitelné. Další tři respondenti považují za nesrozumitelnou úvodní přednášku 

týkající se legislativy a  traumatologického plánu. Osm respondentů uvedlo, že školení 

obsahuje velké množství nepodstatných informací, ale nedošlo ke konkretizaci                   

o jaké informace se jedná.  
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Otázka 13 - Splnilo školení Vaše očekávání? 

 Ano 

 Ne 

 Pokud ne, tak proč ……….  

 

Splnilo školení Vaše očekávání?

Ne

Ano

 Graf 30 - Splnilo školení Vaše očekávání? 

 

 

Splnilo školení Vaše 

očekávání 

Počet respondentů Podíl v procentech 

Ano 156 91 % 

Ne 16 9 % 

Souhrn 172 100 % 

Tabulka 30 - Splnilo školení Vaše očekávání? 

 

Ze 172 respondentů 16 uvedlo, že školení nesplnilo jejich očekávání. Jako důvod   

4 dotazovaní uvedli nepřehlednost. Čtyřem nevyhovoval obsah a dva respondenti uvedli 

jako důvod nesouhlas s TIK. Zbytek, tj. 6 dotazovaných neodpovědělo. 
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Otázka 14 – Napište prosím Váš návrh na zlepšení budoucích školení 

Jedná se o poslední otevřenou otázku dotazníkového šetření. Tato otázka                 

je zde zařazena z toho důvodu, že školenci mají často rozdílný pohled na proběhlá školení. 

Jedná se o velmi cenný zdroj informací o kvalitě a možnostech rozvoje školení.               

Pro přehlednost jsou informace  uspořádány do tabulky. Z celkového počtu                       

172 dotazovaných na tuto otázku odpovědělo 112 respondentu, tedy 66 %.  

 

Návrh na zlepšení Počet respondentů Podíl v procentech 

Více praktických nácviků 22 12 % 

Více aktivně zapojit 

školence 

17 10 % 

Akreditovat školení 

ČAS/ČLK 

13 8 % 

Zkrátit školení 12 7 % 

Hodnocení proběhlých 

zásahů 

12 7 % 

Hodnocení proběhlých 

cvičení 

10 6 % 

Vhodné prostory 10 6 % 

Občerstvení 8 5 % 

Zlepšit přehlednost 8 5 % 

Neodpověděli 60 34 % 

Souhrn  celkem 172 

odpovědělo 112 

neodpovědělo 60 

celkem 100 % 

odpovědělo 66 % 

neodpovědělo 34 % 

Tabulka 31 - Návrh na zlepšení školení 
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5.3 Hodnocení hypotéz 

 - Hypotézy ověřitelné z dotazníku vyplněného před zahájením školení: 

 

HYPOTÉZA 1 

Předpokládáme, že více než 50% respondentů není plně seznámeno procesem, kterým se  

vedoucí zdravotnické ustanovuje. 

 

K této hypotéze se vztahuje otázka č. 9, kde jsme zjišťovali zda jsou respondenti 

seznámeni s tím, kdo funkci VZS vykonává. Na otázku 16 (20%) respondentů odpovědělo, 

že VZS je vždy lékař, dalších 16 (20%) respondentů napsalo, že VZS je vždy NLZP. 

Poslední odpovědí, která je pravdivá a odpovídá vyhlášce MZ č. 240/2012 Sb.,                   

je že vedoucího zdravotnické složky určuje ZOS. Takto odpovědělo                                   

50 (60%) dotazovatelů. (viz. tabulka č. 9 a graf č. 9) 

 

HYPOTÉZA 1 NEBYLA POTVRZENA 

 

HYPOTÉZA 2 

Předpokládáme, že více než 50% respondentů není seznámeno s rolí vedoucího lékaře. 

 

K hypotéze 2 se vztahovala otázka 15. Zde jsme zjišťovali, zda dotázaní znají roli 

vedoucího lékaře a jeho místo ve vedoucí struktuře zdravotnické složky na místě HPO.         

8 (10%) respondentů uvádí, že vedoucí lékař řídí celý zásah. Druhou odpovědí, jež opět 

vychází z vyhlášky MZ č. 240/2012 Sb., je že vedoucí lékař podléhá vedoucímu 

zdravotnické složky.[5] Takto odpovědělo 62 (76%) respondentů. Dále 2 (2%) dotazovaní 

uvedli, že je automaticky vedoucím odsunu a 10 (12%) vybralo odpověď, že komunikuje 

se ZOS. (viz. tabulka č. 15 a graf č. 15)  

 

HYPOTÉZA 2 NEBYLA POTVRZENA 
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HYPOTÉZA 3 

Předpokládáme, že více než 50% respondentů je obeznámena se situačním hlášením,       

dle akronymu METHANE 

 

K hypotéze 3 se vztahuje otázka č. 10. V této otázce jsme ověřovali, zda jsou 

dotazovaní obeznámeni s akronymem METHANE a k čemu se tento akronym využívá.    

82 respondentů, tj. plných 100% dotazovaných uvedlo, že tento akronym slouží jako 

pomůcka k podávání situačního hlášení. Ostatní odpovědi zůstaly bez vyplnění.             

(viz. tabulka č. 10 a graf. č. 10) 

 

HYPOTÉZA 3 BYLA POTVRZENA 

 

HYPOTÉZA 4 

Předpokládáme, že více než 75% zná povinnosti výjezdové skupiny přijíždějící na místo 

probíhajícího zásahu s charakterem HPO. 

 

K této hypotéze se vztahuje otázka č. 11. Cílem této otázky bylo zjistit,                 

zda výjezdové skupiny, které přijíždějí k místu HPO, kde se již nacházejí výjezdové 

skupiny ZZS Sčk a probíhá zásah, znají své povinnosti. 76 (93%) respondentů uvedlo,       

že po příjezdu na místo vyhledá VZS a hlásí mu svou přítomnost. Což je v organizaci    

ZZS Sčk správný postup. 6 (7%) dotazovaných uvedlo, že se po příjezdu na místo HPO 

nahlásí ZOS skrze radiostanici. Na zbylé možnosti neodpověděl žádný z dotazovaných. 

(viz tabulka č. 11 a graf č. 11)  

 

HYPOTÉZA 4 BYLA POTVRZENA 
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- Hypotézy ověřitelné z dotazníku vyplněného po absolvování školení: 

 

HYPOTÉZA 5 

Předpokládáme, že více 75% respondentů považuje vzdělávání v oblasti krizové 

připravenosti ZZS důležité. 

Toto je jediná hypotéza kterou lze potvrdit za základě vyhodnocení obou 

dotazníkových šetření. K této hypotéze se vztahuje otázka č. 6. prekurzového dotazníku        

a též otázka č. 6 dotazníku vyplněného po absolvování školení. V prvním případě 

odpovědělo 78 (95%) respondentů, že vzdělání v KP je důležité a pouze 5% o tomto není 

přesvědčeno. V průběhu druhého šetření odpovědělo 164 (96%) respondentů, že vzdělání 

v KP je důležité. 4 (2%) dotazovaní uvedli, že není důležité, a 4 (2%) nedokáží posoudit. 

(viz. tabulka č. 23 a graf č. 23) 

HYPOTÉZA 5 BYLA POTVRZENA 

 

HYPOTÉZA 6 

Předpokládáme, že více než 50% respondentů je nespokojeno s délkou trvání školení 

Modulu M1.  

  Této hypotézy se týká otázka č. 9. Zde 48 (28%) respondentů uvedlo, že školení 

bylo dlouhé, dále 8 (5%) respondentů uvádí, že školení bylo krátké. 112 (65%) 

dotazovaným délka vyhovovala a 4 (2%) uvedli, že je jim toto jedno. (viz tabulka č. 26      

a graf č. 26) 

HYPOTÉZA 6 BYLA POTVRZENA 

 

HYPOTÉZA 7 

Předpokládáme, že více než 75% respondentům vyhovuje personální zajištění školen 

dvěma lektory 

K této hypotéze se vztahuje otázka 11. Jedná se o polozavřenou otázku s možností 

vypsání negativ. Zde 172 (100%) respondentů uvádí, že je spokojeno s personální 

zajištěním školení dva lektory. (viz. tabulka č. 28 a graf. č. 28) 

HYPOTÉZA 7 BYLA POTVRZENA 
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HYPOTÉZA 8 

Předpokládáme, že u více než 75% respondentů bylo splněno očekávání vložené do školení. 

Této hypotézy se týká otázka č. 13. Zde 156 (91%) respondentů uvádí, že školení 

jejich očekávání naplnila. Zbylých 16 (9%) uvádí, že školení jejich očekávání nesplnila.           

(viz tabulka č. 30 a graf č. 30) 

HYPOTÉZA 8 BYLA POTVRZENA   

    

5.4 Návrh na zvýšení efektivity školení 

Aby bylo možné školení považovat za úspěšné, je nutné aby školenci odcházeli 

z absolvované vzdělávací akce s dobrý pocitem a nabytými informacemi. Stejně spokojený 

musí být též lektor, protože školení je pouze tak dobré, jak dobře se lektor připravil. 

Nejedná se samozřejmě o jedinou podmínku úspěchu. [25] Pokud chceme, aby s lektorem 

školenci spolupracovali  musí pochopit důležitost vzdělávání a na samotné školení přijít 

v psychicky vyrovnaném stavu. S tím souvisí i zdánlivě nesouvisející faktory. 

Při příjezdu na místo školení je prvním z podstatných faktorů možnost klidného         

a pohodlného zaparkování v krátké vzdálenosti od místa školení. Druhým faktorem            

je možnost využití toalety s dostatečným soukromým a intimitou. Na základě informací 

získaným dotazníkovým šetřením by část školenců uvítala možnost přístupu k základnímu 

občerstvení, jako například káva, čaj, voda a drobné pochutiny či ovoce. Faktorem,        

který zásadně ovlivňuje celé školení je prostředí, ve kterém se koná. Pro školence              

je důležité místo k sezení u kterého mnohdy stráví velkou část svého dne. Za zmínku jistě 

stojí i nutnost prostoru pro psaní poznámek a v neposlední řadě též dobrý výhled              

na lektora. Lektor naopak by měl využívat projekční techniku v takové kvalitě,                

aby i školenci s poruchou zraku neměli problém tuto projekci plně vnímat. Při nastínění 

těchto základních zásad dostáváme obrázek efektivního řešení. Tím je vybudování 

jednotných školících center, která jsou pro výuku určena, a kde je toto zázemí plně 

k dispozici. Toto řešení je pro organizaci ZZS Sčk finančně náročné. Jednou z možností, 

jak nedostatky v tomto ohledu částečně překlenout, je využití stávajících školících prostor 

dalších složek IZS. Především HZS má rozvinuté zázemí při jednotlivých územních 

odborech. Zde samozřejmě záleží na vzájemné domluvě mezi jednotlivými složkami. 

Cílem by mělo být zajištění důstojného místa pro vzdělávání dospělých osob.  
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Jedním z faktorů, které školenci častěji komentují, je délka trvání školení,            

kdy modul M1 2015 byl koncipován jako 6 hodinové školení. Tvůrci školení si tento 

problém uvědomují, a proto vznikl modul M1 2016, který je již koncipován jako školení    

4 hodinové s minimální pozorností věnované legislativním normám. Tím se školení stalo 

přehlednější a pro účastníky školení lépe pochopitelné.  

Největší část respondentů v dotazníku zmiňovala žádost o více praktických nácviků 

v modulu M1, verze roku 2015 počítala s nácvikem třídění, který je popisován 

v předchozích kapitolách. Pro zvýšení praktických dovedností na místě HPO je potřeba     

se na praktický nácvik třídění zaměřit důsledněji. Dále by jistě stálo za zvážení zařazení 

nácviku komunikačních dovedností jednotlivých vedoucích, a to především                        

se zdravotnickým operačním střediskem. Mezi praktické dovednosti nutné k úspěšnému 

zvládnutí HPO jistě řadíme organizaci stanoviště neodkladné péče. Na toto téma                

se uvažuje o realizaci samostatného školení s názvem modul M2.  

Rčení „chybami se člověk učí“ by se dalo v jisté míře uplatnit při realizaci dalších 

vzdělávacích akcí. Jak vyplývá z dotazníku, tak by řada školenců uvítala prezentaci          

již realizovaných zásahů s charakterem HPO s ohledem na zdravotnickou složku zásahu. 

Pro toto se dají s úspěchem využít rovněž závěrečné zprávy z proběhlých taktických 

součinnostních cvičení.  

Zaměstnanci ZZS Sčk, kteří pro výkon svého povolání potřebují osvědčení              

k výkonu povolání bez odborného dohledu, musí získat tzv. kredity (kreditní body),       

které obdrží za absolvování vzdělávacích akcí. Jako dalším faktorem, který by motivaci 

školenců výrazně ovlivnil, by bylo jednotlivé vzdělávací moduly akreditovat u akreditační 

komise České asociace sester a České lékařské komory Tím by měli zaměstnanci možnost 

tyto kreditní body sbírat v rámci výkonu profese a bez finanční poplatků.  

Tak aby byl pohled na činnost IZS a ZZS Sčk při HPO pro účastníky školení 

ucelený bylo by vhodné do školení zahrnout základní informace o činnosti psychosociální 

intervenční služby na ZZS Sčk. Toto by se dalo uskutečnit na základně informací 

poskytnutých Mgr. Jiřinou Fouskovou, koordinátorkou SPIS pro Středočeský kraj či využít 

informace obsažené v STČ – 12/IZS poskytování psychosociální intervenční pomoci. 

Školenci by měli být informování o možnosti využít službu SPIS pro vlastní potřebu 

v případě psychických následků, které vznikly v důsledku náročného zásahu a tím HPO 

jistě je.  
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6 Diskuse 

Ač školení krizové připravenosti v organizaci ZZS Sčk probíhají již rok a půl,       

tak se stále vyvíjejí. Jsou vytvářeny  nové moduly a upravovány moduly stávající,            

tak aby reflektovali aktuální potřeby organizace a reagovali na neustálý vývoj v krizové 

připravenosti zdravotnictví. Dotazníkové šetření, které bylo provedeno mezi 

zdravotnickými zaměstnanci ZZS Sčk, bylo první snahou tohoto druhu přinést ucelený 

pohled na zkušenosti respondentů s jednotlivými druhy školení a ukázat jejich motivaci      

a znalosti, se kterým do školení vstupují. Dle mého názoru se jedná o velmi cenný zdroj 

informací, který musíme brát velmi vážně a částečně se mu přizpůsobit tak, aby byl splněn 

cíl všech vzdělávacích snah, a to minimalizace ztrát na životech a trvalých zdravotních 

následků u raněných osob. [16]  

Nyní se blíže podíváme na výsledky dotazníkových šetření. První ze šetření           

se uskutečnilo před zahájením školení s cílem zjistit úroveň znalostí, kterými školenci 

disponují. Dále šlo o zjištění jejich očekávání a motivace.  

Celkem se prvního šetření účastnilo 82 respondentů, z toho 42 mužů a 40 žen,    

kteří měli zastoupení ve všech uvedených věkových skupinách, kdy největší podíl,              

a to 30 %, byl ve věkové skupině 41 – 50 let. Další ze sledovaných faktorů byla délka 

praxe na ZZS v letech. Zde bylo 13% respondentů v zaměstnaneckém poměru 0-4 roky,   

17 % 5-10 let, 37 % respondentů má praxi na ZZS 11-20 let, 29% 21-30 let a zbylá dvě 

procenta dotazovaných působí na ZZS dále než 31 let. Současně nás zajímalo rozdělení 

jednotlivých respondentů dle pracovního zařazení, které mají uvedené v pracovní smlouvě. 

Zde nalezneme 34% řidičů vozidla ZZS, 32% zdravotnických záchranářů,                      

24% všeobecných sester se specializací v oboru ARIP/SIP a 10% lékařů. Při pohledu        

na výsledky je patrné, že se šetření účastnili respondenti ze všech zdravotnických profesí 

ZZS, a to vcelku vyrovnaně k jejich celkovému počtu na ZZS Sčk, čemuž odpovídá             

i procento dotazovaných lékařů. [9] S pracovním zařazením souvisí též nejvyšší dokončené 

vzdělání. 15 % dotazovaných absolvovalo střední vzdělání s výučním listem, 20% střední 

vzdělání s maturitou, 26% dotazovaných jako  nejvyšší vzdělání uvádí specializaci 

ARIP/SIP, 12% je absolventy vyšší odborné školy, 8% má v současné době ukončený 

bakalářský studijní program na vysoké škole a 14% magisterský studijní program.  
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Otázka č. 6 byla zaměřena na názor respondentů, kde uváděli, zda je vzdělání 

v oblasti krizové připravenosti důležité. Toto zjištění je velice pozitivní a přidává systému 

vzdělávacích akcí na významu. Blíže se této otázce věnuje hypotéza č.6 v kapitole           

5.3 Hodnocení hypotéz. Otevřená otázka č. 7 se zabývá očekáváním školenců před 

zahájením školení.  Na toto otázku odpovědělo celkem 70 (85%) dotazovaných, zbytek      

tj. 12 (15%) otázku nevyplnil. Respondenti očekávali především nové informace, případně 

opakování a upřesnění informací. V neposlední řadě od školení očekávali praktický nácvik.  

Další otázky již byly zaměřeny na znalosti jednotlivce před zahájením školení.   

Toto mělo za cíl zjistit největší nedostatky ve vědomostech školenců. Na základě takto 

získaných informací lze poté upravit školení tak, aby pokrylo největší nedostatky.        

První otázkou tohoto typu byla otázka č. 8, kde se řeší kdo je v případě společného zásahu 

složek IZS na místě HPO s charakterem dopravní nehody velitelem zásahu. V katalogu 

typových činností STČ – 09/IZS je uvedeno, že velitelem zásahu je velitel jednotky 

požární ochrany. [9]. Stejně hovoří též zákon č. 239/2000 Sb. o IZS, kde se v § 19 praví,  

že pokud zvláštní  právní předpis nestanoví  jinak, je  velitelem zásahu  velitel jednotky 

požární ochrany nebo  příslušný funkcionář hasičského  záchranného sboru s právem  

přednostního velení. [28] 5% respondentů uvedlo, že velitelem zásahu je první lékař         

na místě zásahu. 5% uvádí, že velitelem je příslušník Policie České republiky.           

Dalších 5% uvádí, že záleží na dohodě mezi jednotlivými složkami, zbylých                  

85% dotazovaných napsalo, že v tomto případě je velitelem zásahu příslušník Hasičského 

záchranného sboru.   

Přímo zdravotnické složky se týká další otázka, a to č. 9, která byla blíže rozebírána 

v hodnocení hypotézy č.2 v kapitole 5.3. Totéž platí i o otázce č. 10, které se zaobírá 

situačním hlášením dle akronymu METHANE a o otázce č. 11 s tématem výjezdových 

skupin, které přijíždějí na místo HPO, kde již probíhá zásah. 

V § 8 vyhlášky MZ č. 240/2012 Sb. je uvedeno, že: Při třídění postižených osob    

se k jejich rychlé identifikaci a stanovení pracovní diagnózy jejich zdravotního stavu 

používá identifikační a třídící karta. [5] Tato karta je též, dle vyhlášky MZ č. 98/2012 Sb. 

o zdravotnické dokumentaci, součástí zdravotnické dokumentace ZZS.[22] Otázka            

č. 12 měla za cíl zmapovat kolik zaměstnanců si je vědomých, že při zásahu u HPO       

ZZS Sčk používá pro třídění osob právě zmíněnou TIK. 15% dotazovaných uvádí,             

že ZZS Sčk využívá k třídění osob metodu START, 70% respondentů uvedlo                     
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že organizace využívá TIK a zbylých 15% dotázaných si myslí, že třídění probíhá 

kombinací obou metod.  

Procesu třídění se věnuje i otázka č.13, která měla za cíl poskytnou informace         

o znalostech respondentů, které se týkají zdravotnických výkonů prováděných v průběhu 

třídění. Mezi tyto výkony řadíme záklon hlavy, při apnoe osob a zástavu masivního 

krvácení. V tomto případě je myšleno všeobecně masivní krvácení, kdy i venózní krvácení 

můžeme brát jako život ohrožující, pokud je dostatečně velké. Stejně tak musíme brát 

v potaz reálný čas dosažení postižené osoby od vzniku události, kdy na arteriální krvácení 

narazíme ve zcela ojedinělých případech. V reálném prostředí je více pravděpodobné,       

že toto krvácení bude na první pohled působit marginálně, ale i s ohledem na zmiňovaný 

čas je nutné jej zastavit co nejdříve. V žádném případě zde nejsou prováděny další činnosti, 

jako na příklad zajištění dýchacích cest pomůckami či algoritmus neodkladné resuscitace. 

Zde odpovědělo 5% respondentů, že by započali s nepřímou srdeční masáží,                  

15% dotazovaných uvádí zajištění dýchacích cest, 20 % si myslí, že v rámci třídění 

neprovádíme záklon hlavy. Zbylých 60 správně uvádí, že ZZS provádí zástavu masivního 

krvácení. 

Stanoviště přednemocniční neodkladné péče je důležitým prvkem v činnosti 

zdravotnické složky. Zde jsou dle priorit stanovených při prvotním třídění a při přetřídění, 

ukládány do sektorů jednotlivé zasažené osoby a zde je jim též poskytována odborná 

přednemocniční péče.  Na tomto stanovišti figuruje vedoucí lékař v roli vedoucího 

stanoviště. [6] Této tématiky se dotýkala otázka č. 14, ve které 5% dotazovaných uvádí,    

že pro potřeby ošetření 15 osob postačí prostor 10 x 2 m, což je velice málo. 37 % osob 

uvádí, že stanoviště PNP slouží k prvotnímu třídění osob, což se ve skutečnosti děje 

v místě vzniku HPO. 48 % osob uvádí, že je stanoviště rozděleno na jednotlivé sektory    

dle priorit třídění, což je zcela správně. Rozdělení na sektory slouží ke zvýšení 

přehlednosti a zvýšení efektivity při poskytování PNP. Zbylých 10 % si myslí,                   

že vedoucím je osoba určená ZOS, což platí pouze u vedoucího zdravotnické složky.  

Otázka č. 15 je blíže rozebírána v kapitole 5.3 Hodnocení hypotéz u hypotézy 2.  

Role vedoucího odsunu je velice důležitou funkcí pro úspěšné zvládnutí HPO.     

Pro jeho činnost je důležitá komunikace s vedoucím lékařem, vedoucím zdravotnické 

složky a samozřejmě se zdravotnickým operačním střediskem, se kterým domlouvá 

směřování jednotlivých pacientů na cílová pracoviště akutní lůžkové péče.[6] Dalším 

z jeho úkolů je vedení evidence odsunutých, k čemuž využívá spodní útržek TIK „ZZS“[4] 
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Mapování znalostí o činnosti vedoucího odsunu zahrnovala otázka č. 16.                         

Kde 7% respondentů uvádí, že vedoucí odsunu nekomunikuje se ZOS, 32% dotázaných 

uvádí, že začleňuje výjezdové skupiny k plnění úkolu transportu, 37% uvádí,                     

že vede evidenci odsunutých a 24% odpovědělo, že spolupracuje v velitelem zásahu.  

V průběhu transportu je nutné, aby výjezdová skupina, která transport provádí 

vedla vlastní evidenci. K tomuto účelu slouží druhý útržek TIK s označení 

„DOPRAVCE“.[21] Této problematiky se týká poslední otázka prvního dotazníku.          

2% uvádí, že k tomuto účelu slouží výjezdový protokol, 52% vybrala odpověď,                 

že k tomuto účelu slouží útržek TIK „ZZS“. Zbylých 46% správně uvedlo, že se jedná        

o útržek TIK „DOPRAVCE“. 

 V rámci posouzení celkových výsledků prvního dotazníku, docházíme k závěru,   

že i přes některé nedostatky v informacích přichází většina školenců na skolení připravena 

s ohledem na dříve prodělané vzdělávací akce, samostudium a dosažené vzdělání.  

Nyní se blíže podíváme na druhé dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo celkem 

172 dotazovaných z řad zaměstnanců ZZS Sčk.Díky otázkám 1-5 získáváme informace      

od 172 respondentů, tohoto počtu bylo 37% žen a 63% mužů. Respondenti byli rozděleni 

do pěti věkových kategorií, 12% bylo ve věku 20-30 let, 23% v kategorii 31-40 let,        

42% v kategorii 41-50 let, 16% dotazovaných je zařazeno v kategorii 51-60 let                   

a 7% respondentů je starších 61 let. Stejně jako v předchozím dotazníku, i zde je sledována 

délka praxe na ZZS. 16% dotazovaných pracuje na ZZS 0-4 roky, 14% 5-10 let,            

35% 11-20 let, 28% 21-30 let, zbylých 7% je zaměstnáno na ZZS více než 31 let. Dotazník 

opět vyplňovali všichni zdravotničtí zaměstnanci ZZS, ale pouze pod podmínkou,             

že prodělali standardizované školení KP. V celkového počtu účastníků  šetření bylo       

26% řidičů ZZS, 34 % zdravotnických záchranářů, 21% všeobecných sester se specializací 

ARIP/SIP a 19% lékařů. Z této skupiny má 9% střední vzdělání s výučním listem,         

14% střední vzdělání s maturitou, 21% absolvovalo specializační studium ARIP/SIP,     

16% má vyšší odborné vzdělání, 21% ukončilo bakalářský studijní program na VŠ               

a 28% ukončilo magisterský studijní program. 

Otázka č. 6 je blíže rozebírána v kapitole 5.3 hodnocení hypotéz u hypotézy č. 5. 

63 % respondentů absolvovalo pouze modul M1 verze 2015, 16 % naopak           

M1 verze 2016, 2% dotazovaných se účastnilo pouze školení ve virtuálním prostředí XVR  

a 19% respondentů absolvovalo XVR i M1. Tohoto se týkala otázka č.8.  
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Stejně jako v předchozím dotazníku i zde o objevila otázka, která zjišťovala 

očekávání respondentů před školením. Na tuto otázku odpovědělo 96 (56%) respondentů, 

zbytek, tj. 76 (44%) svá očekávání neuvedl. Očekávání respondentů se shodují 

s očekáváními jejich kolegů, kteří se účastnili prvního šetření.  

Délka školení byla v první fázi školení, tj. v modulu M1 2015 dána především 

množstvím informací, které bylo nutné respondentů sdělit. Modul M1 2016 je již zkrácen 

,jak je popisováno v jiných kapitolách, na 4 hodiny. Na základě otázky č.9 víme že pro 

28% respondentů bylo školení dlouhé, pro 5% respondentů bylo dokonce krátké                  

a 65% dotazovaných délka školení vyhovovala. Tuto otázku ale nelze kvalitně posoudit, 

jelikož se šetření účastnili absolventi modulů M1 2015 i 2016.   

Školící modul M1 je rozdělen na 4 přednášky, které prezentují nejdůležitější 

informace. Dále je zde vložen praktický modul třídění a praktický nácvik situačního 

hlášení. V otázce č. 10 jsme se respondentů tázali, zda jim takového členění vyhovuje          

a pokud ne, tak jaký mají návrh na jeho změnu. 93% dotázaných uvedla, že jim členění 

vyhovuje, zbylých 7% uvádí, že členění v této formě není vhodné. Ať již z důvodu 

nepřehlednosti nebo nezáživnosti.  

Otázka č. 11 je rozebrána v kapitole 5.3 hodnocení hypotéz u hypotézy č. 7. 

Otázka č. 12 se zaměřila na formu sdělení obsahu školení. 91 % respondentů uvádí, 

že jim forma sdělení obsahu vyhovuje. Zbylých 9% dotázaných není s formou spokojeno. 

Respondenti uvádí, že sdělení bylo nesrozumitelné či nebo že obsahuje množství 

nepodstatných informací.  

Otázka č. 13 se zabývala tím, zda školení předpokládaná očekávání splnilo. Celkem 

u 91%  respondentů splnilo školení vložená očekávání. U 9% tomu tak nebylo, výhrady  

směřovaly opět k nepřehlednosti formy a obsahu.  

Důležitou otázkou je č.14, ve které byli respondenti požádáni, aby vypsali            

své návrhy na zlepšení budoucích školení. Vyhodnocení této otázky bylo použito pro 

tvorbu kapitoly 5.4 Návrh na zvýšení efektivity školení.  
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7 Závěr 

V zadání a úvodu práce jsme si stanovili několik cílů, které měla práce splnit.    

Nyní se podíváme na první z cílů, tím bylo zmapování historie školení v organizaci        

ZZS Sčk od doby okresního uspořádání po současný model vzdělávání v krizové 

připravenosti. Tento cíl byl dle mého názoru splněn i přes nedostatek zdrojů při řešení    

této otázky. V průběhu tvorby jsem se musel spolehnout na rozhovory s účastníky těchto 

akcí, kterými jsou současní zaměstnanci ZZS  Sčk s mnohaletou praxí. 

Druhým cílem byla prezentace současného modelu školení s nástinem jeho dalšího 

vývoje. Jelikož jsem jedním z autorů současných modulů a ty vycházejí z platných 

legislativních norem a traumatologického plánu ZZS Sčk, byla tato kapitola rozebrána 

velice podrobně vč. procesu, jak se k těmto modulům vývojově dospělo.V dotazníkovém 

šetření jsme se zaměřili na analýzu znalostí a informovanosti jednotlivých účastníků 

školení před zahájením kurzu. Toto nás zajímalo vzhledem k východisku které vedlo 

k tvorbě školení. Tímto předpokladem bylo, že potencionální školenci mají minimální 

znalosti v oblasti krizové připravenosti a o činnosti zdravotnické složky na místě HPO.   

Dle provedeného dotazníkového šetření mohu říci, že jsme se mýlili, jelikož zaměstnanci 

ZZS Sčk ve vzorku respondentů mají velmi slušné znalosti i bez dlouhodobého vzdělávání 

v této oblasti. To ale nesnižuje váhu jakou kontinuální vzdělávání má, jelikož drtivá 

většina respondentů považuje vzdělávání v krizové připravenosti za důležité.            

V rámci druhého dotazníkové šetření nás zajímal především pohled školenců, kteří 

vzděláváním již prošli. Cílem bylo zjistit spokojenost a splněná očekávání respondentů. 

Zde mohu uvést, že ve výrazné většině jsou školenci s procesem vzdělávání spokojeni.   

100 % spokojenost panuje v otázce lektorů. To ale neznamená, že by 100% spokojenost 

panovala ve všech částech školení. Právě díky posouzení ze strany školenců jsem získaly 

velké množství podnětů, jak učit vzdělávání v krizové připravenosti v organizaci ZZS Sčk 

efektivněji a lépe přijatelněji pro všechny skupiny zdravotnických zaměstnanců. Tyto 

informace jsme shrnuli v kapitole 5.4 Návrh na zvýšení efektivity školení.  

Všichni samozřejmě doufají, že událostí s charakterem HPO bude co nejméně. 

Bohužel současná mezinárodní situace, frekvence dopravy, případy spojené s terorismem 

nebo aktivním střelcem a mnoho dalších faktorů tomuto přání není nakloněna. Z tohoto 

důvodu musí být všichni zaměstnanci ZZS Sčk připraveni takové situace kvalitně zvládat 

tak, aby byl splněn náš hlavní cíl, kterým je ochrana života a zdraví našich spoluobčanů.   
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