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Abstrakt 

Diplomová práce přináší ucelený pohled na problematiku zásahů složek 

integrovaného záchranného systému ve zdravotnických zařízeních poskytujících 

následnou lůžkovou péči pacientům geriatrického věku. Jsou zde popsány etické 

aspekty související s geriatrickým pacientem, samotné řešení mimořádných událostí 

složkami IZS se zaměřením na etické aspekty, včetně legislativy, ze které vychází, 

specifikace zdravotnických zařízení s lůžky následné péče, společně 

s charakteristikou zde hospitalizovaných pacientů a faktorů ovlivňujících řešení zde 

vzniklých mimořádných událostí. Práce hodnotí současný stav fungování složek 

IZS při zásazích ve specifickém prostředí s důrazem na dodržování etického 

chování.  

Byla provedena SWOT analýza etického chování příslušníků, členů a 

zaměstnanců složek IZS při zásahu, podpořený sběrem informací, získaných 

vlastním pozorování prověřovacího cvičení složek IZS v LDN a informací ze zápisu 

tohoto cvičení. Dále byly použity metody komparace a syntézy zjištěných dat a 

literárních zdrojů. Podstatou řešení byla analýza dané problematiky a zpracování 

návrhu komplexního opatření pro řešení této problematiky, která je hlavním cílem 

a závěrem této práce.  

Výzkumem bylo zjištěno, že se jedná o velmi aktuální problematiku a je třeba ji 

dále rozvíjet, tak aby byly etické normy dodržovány na maximální možné úrovni. 

Návrh komplexního opatření problematiky zásahu složek IZS v zařízení typu LDN 

předkládá návrhy, jak danou problematiku efektivněji řešit a přiblížit praxi. 
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Abstract 

The diploma thesis provides a comprehensive view of the problems of 

interventions of the integrated rescue system components in medical facilities 

providing subsequent inpatient care to elderly patients. The ethical aspects related 

to elderly patients, the dealing with extraordinary situations by IRS components 

with a focus on ethical aspects, including the legislation on which it is based, 

specifications of health care facilities with subsequent inpatient care beds, together 

with the characteristics of inpatients and factors influencing the solution of the 

emergencies occurring there, are presented here. The thesis assesses the current state 

of IRS components work at interventions in a specific environment with an emphasis 

on ethical behavior.  

A SWOT analysis of ethical behavior of IRS components at intervention was 

carried out, supported by the collection of information obtained by self-observation 

of IRS training at the long-term care facility as well as the information from the 

official record from the training. In addition, methods of comparison and synthesis 

of the collected data and literary sources were used. The essence of the solution was 

the analysis of the given issue and the elaboration of the proposal of a 

comprehensive measure to address this issue, which is the main objective of the 

conclusion of this thesis.  

The research revealed that this is a very topical issue which needs to be further 

developed, so that ethical standards are complied with at the maximum possible 

level. The proposal for a comprehensive action with regard to the issue of IRS 

interventions in facilities providing long-term care presents suggestions on how to 

address the issue more efficiently and bring it closer to practice.  
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1 ÚVOD 

V současné době, kdy se prodlužuje věk dožití a celá naše populace stárne, je 

problematika týkající se gerontologie stále diskutovanějším tématem. Zásahy složek 

IZS ve zdravotnických zařízeních hospitalizující pacienty geriatrického věku nejsou 

svou frekvencí nikterak častým úkazem, nicméně jsou o to více fyzicky i psychicky 

náročné jak pro pacienty, tak i pro samotné zasahující příslušníky, členy a 

zaměstnance složek IZS a zaměstnance těchto zdravotnických zařízení. Mou 

motivací pro psaní této diplomové práce jsou letité zkušenosti na pozici zdravotní 

sestry a později i vrchní sestry v jednom ze zařízení následné péče. Typologie 

pacientů a samotný provoz zařízení LDN mě vedl k úvahám o tom, jak náročný by 

byl zásah složek IZS v tomto specifickém prostředí, kde jsou z převážné většiny 

hospitalizovaní pacienti s poruchami hybnosti, nezřídka pacienti zcela imobilní, 

s různým stupněm demence rozličné etiologie. Samotné stáří bez dalších 

přidružených diagnóz je samo o sobě komplikovanou fází života, kdy je každá 

nastalá změna seniorem přijímána velmi obtížně, o to víc pokud se jedná o nenadálé 

situace, jakou bezesporu vznik mimořádné události a její řešení je. Vyvstává zde 

mnoho etických aspektů, na které je vhodné se předem připravit, aby samotná 

záchrana života seniora nenapáchala fatální následky na jeho křehké psychice a 

sebepojetí. 

Cílem mé diplomové práce bude provést analýzu etických aspektů vyvstávajících 

při zásahu složek IZS v zařízení typu LDN. Zhodnotit míru, a především vůli 

dodržování vybraných etických zásad, která by měla vést zainteresované složky 

k zamyšlení nad etickými specifiky zásahu v těchto zařízeních. Tato diplomová 

práce otevírá diskusi o tomto spíše opomíjeném, ale velmi důležitém tématu. 

V neposlední řadě bych ráda shrnula problematiku a specifika prožívání stresujících 

situací v geriatrickém věku a prolnula je se zásadními činnostmi, které v podobě 

zásahu složek IZS směřují k záchraně lidského života a zdraví. 
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Cílem teoretické části je uvést čtenáře do problematiky etiky jako takové,  

do etických aspektů a morálních principů vycházejících z Etických kodexů  

a legislativy všeobecně.  Dále se budu v teoretické části zabývat vymezením pojmu 

IZS, členěním IZS a možnostmi řešení MU. V předposlední kapitole nastíním 

zdravotnické zařízení následné péče a uvedu specifika zde hospitalizovaných 

pacientů. Poslední podkapitolu teoretické části věnuji celkovému shrnutí  

a protnutí všeho výše zmíněného tak, aby bylo čtenáři zřejmé, jakou problematikou 

se budu zabývat v praktické části. 

Praktická část bude věnována analýze etického chování složek IZS při zásahu, 

doplněné vlastním pozorováním proběhlého cvičení složek IZS v zařízení LDN a ze 

zápisu tohoto cvičení. Získané informace budou komparovány s literárními zdroji. 

V závěru bude na základě analýz navrženo komplexní opatření pro řešení dané 

situace.   
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Etika 

Etika (z řeckého ethos – mrav), jinak také teorie morálky. Etika je filozofickou 

disciplínou, zabývající se zkoumáním mravní dimenze skutečnosti. Etika je nauka o 

morálně relevantním jednání, je disciplínou praktické filozofie. Etika se zabývá 

teoretickým zkoumáním principů a hodnot, které prostřednictvím svobodné volby, 

usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby [1, str. 15-17].  

Etika hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky, 

která je blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít společné a obecné základy, 

na nichž morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit. Etika se dále dělí na další 

disciplíny: e. analytická, e. autonomní, e. deontologická, e. environmentální,  

e. evoluční, e. feministická, e. heteronomní, e. individuální, žurnalistická 

etika, bioetika atd. [1, 2]. 

2.1.1 Vymezení etiky 

Etiku můžeme vymezit v širším i užším pojetí. V širším pojetí je etika teorií 

humanity a v užším pojetí chápeme etiku jako vědu filozofického charakteru, která 

zkoumá mravně relevantní jednání a chování člověka. Tato věda zkoumající mravně 

relevantní jednání zahrnuje oprávněnost a odpovědnost v přímé vazbě  

na svobodu volby. A to jako etiku pozitivní, která zkoumá stávající stav, nebo etiku 

normativní, která porovnává stávající stav ve společnosti se stavem optimálním 

(etika ctnosti, etika užitku, etika povinnosti a etika odpovědnosti) [3, 4, 5]. 

Etika je vědou o lidském jednání a v tomto smyslu splňuje definici vědy. 

Interdisciplinárně spolupracuje s dalšími vědními obory a získané poznatky 

aplikuje do předpokládaných teorií.   

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%89tos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hodnoty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autonomn%C3%AD_mor%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Deontologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Environment%C3%A1ln%C3%AD_etika
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDurnalistick%C3%A1_etika
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDurnalistick%C3%A1_etika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetika
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Etika je tedy mravností ve smyslu hodnocení činností člověka z hlediska dobra  

a zla. Je to teoretická reflexe morálky, tedy kritického a racionálního uvažování  

o tom, co je a co není dobré lidské jednání. Uvažováním, tedy svou vlastní filosofií, 

se snažíme si vytvořit soubor pravidel, která nám umožní morálně hodnotit, řídit, a 

tedy i usměrňovat naše jednání, protože hodnota našeho uvažování tkví především 

v tom, že formuje naše jednání a pomáhá nám se prakticky rozhodovat. Následuje 

tedy praxe vyplývající z rozhodnutí. Etika je naukou o dobru. Proto si nejdříve 

potřebujeme dobro definovat. Dobro může být individuální, nebo společenské. 

Dobro může být také dočasné, nebo trvalé [6]. 

2.1.2 Vývoj etiky 

Etika je historicky a morálně podmíněný souhrn zvyků a pravidel, ideálů a 

názorů dané společnosti, kterými se lidé řídí. 

Etika jako vědní disciplína má svůj historický vývoj, který trvá již stovky let. Je 

úzce spjatá s vývojem lidstva a její počátky musíme hledat již ve starém Řecku 

v období antiky. Etika se dále vyvíjela napříč staletími a různými obdobími vývoje 

lidstva [7, 8]. Za zmínku stojí Kantova formulace kategorického imperativu: „Jednej 

tak, jako by se maxima tvého jednání měla na základě tvé vůle stát obecným přírodním 

zákonem“ [9, s. 84]. 

2.1.3 Pojetí etiky 

Základní pojetí etiky členíme na nekognitivní, relativistické a absolutistické. 

Podle nekognitivního pojetí etika neříká nic objektivního, udává pouze osobní 

preference mluvčího. Etika by v takovém případě neměla význam [7, 8]. 

V relativistickém pojetí se hovoří o tom, že nelze srovnávat dvě situace, protože 

žádné dvě situace nejsou stejné. Není možné definovat absolutní základ,  

ke kterému by se veškeré situace mohly vztahovat, a tak zůstává vše relativní [7, 8]. 
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Snaha o vytvoření myšlenkového rámce, který by umožnil tvrdit, že něco je vždy 

správné a něco vždy nesprávné, je cílem absolutistického pojetí etiky. Nemusí to 

vždy nutně znamenat, že existují neměnná, pevně daná pravidla, ale že mravní 

chování lze vztahovat k univerzálně použitelným principům [7, 8]. 

2.1.4 Principialismus v etice 

V současné době je heterogenní morálka na ústupu, dnešní člověk je kritický, 

odmítá zažitá mravní pravidla a vytváří si svá vlastní. Je více než zřejmé, že žádné 

mravní pravidlo neplatí jednoznačně a za všech okolností. Jiří Šimek uvádí,  

že: „Lidé již neříkají, že ‚krást se nesmí‘, ale tvrdí, že ‚člověk má právo na uchování 

svého majetku.‘ Člověk nelže proto, že se, lhát nesmí‘, ale proto, že ‚lež a podvod 

znevažují lháře i jeho oběť.‘“ [2, s. 116, 6] Tuto vyšší argumentaci nazýváme 

morálními principy. Tyto principy, spolu s hodnotovým systémem jednajícího, 

směřují jeho uvažování a jednání. Je dobré zachovat úplnou rodinu. Je dobré mít 

úctu ke starším lidem. Není dobré toto konat za každou cenu. Můžeme považovat 

za výhodu, že mravní principy platí v podstatě vždy. Řídí se jimi celá společnost.  

I v celospolečenském měřítku můžeme pozorovat argumentaci využívající tyto 

principy. V současné době velmi často slýcháme z médií, že je potřeba pomáhat 

lidem v nouzi, kteří se tak ocitli bez vlastního zavinění. Je potřeba pomáhat 

nemocným, či jinak potřebným. Za mravní princip lze také považovat to, že má 

každý právo na vlastní, byť odlišný názor a není dobré ho za něj soudit.  

Mravní princip je tedy jakousi ideou, kterou se necháváme vést ve svém úsudku. 

Principy, stojí-li samostatně, jsou vždy správné, ale problém nastává, když se spolu 

principy začnou dostávat do vzájemných konfliktů. Kupříkladu to, že považujeme 

za mravní princip pomáhat chudým, ale zároveň je správné chránit poctivě získaný 

majetek. A tady nastává výše zmíněný rozpor. Není možné pomáhat chudým a 

zároveň chránit vlastní majetek. Pokud bychom brali jeden z principů za vyšší 

hodnotu, v praxi by to znamenalo vystoupení z pomyslné rovnováhy. Kdybychom 
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totiž chtěli v plném rozsahu ochránit soukromý majetek, nebyli bychom schopni 

zajistit sociální a zdravotní péči. A naopak kdybychom chtěli zajistit zdravotní a 

sociální péči všem potřebným, museli bychom sebrat těm movitějším velkou část 

jejich majetku. V dnešní civilizované společnosti se nevede polemika o tom, zda by 

mělo být hospodářství více socialistické nebo tržní, a proto se dnes u moci, více či 

méně, v pravidelných cyklech střídají pravicové a levicové strany. Udržuje se tak 

rovnováha [2, 6].  

2.1.5 Čtvero základních principů lékařské etiky  

Mravní principialismus byl na konci sedmdesátých a v průběhu osmdesátých let 

dvacátého století vypracován jako konzistentní teorie v lékařské etice. Vypracovali 

ji dva pracovníci biotetického centra při washingtonské Georgetownské univerzitě 

J. F. Childress a T. L. Beauchamp. Oba vycházeli z teze o nefunkčnosti mravních 

pravidel a současně i etických kodexů. Začali se zabývat a rozpracovali teorii 

mravních principů. Identifikovali čtyři základní mravní principy, kterými se 

všeobecně řídí práce lékařů a medicíny všeobecně. Jsou to beneficence, 

nonmaleficence, respektování k autonomie a princip spravedlnosti. Někteří další 

autoři k tomu přidávají i empatii, důvěrnost, soucit, integritu a jiné ctnosti [10, s. 13].  

V principu nonmaleficence jde o známou zásadu neškodit (noli nocere, primum non 

nocere apod.). Termín je odvozen z lat. male (špatně) a facere (dělat, činit). Můžeme ji 

definovat jako prevenci úmyslného poškození pacienta, a to jak ve formě poškození 

zdraví, tak ve formě poškození v etické rovině [10].  

Princip beneficence velí činit (pacientovi) dobro (lat. bene = dobře). Pro praxi tento 

princip znamená, že si musíme být vědomi pacientovo přesvědčení, víry a hodnot, 

jen tak můžeme být schopni relevantně posoudit, co je pro něj dobré [10]. 

Princip respektování autonomie - Albert SCHWEITZER (1875–1965) definoval 

jako základní etickou hodnotu v úctě ke světu a životu. Úcta k životu je stěžejním 
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mottem i Erichu FROMMOVI (1900–1980). Respektování pacientovy autonomie je 

nezbytnou podmínkou partnerského vztahu lékař - pacient. Pacientovu autonomii 

lze v určitých případech suspendovat a to např.: v kojeneckém a v batolecím věku, 

při kvantitativních i kvalitativních poruchách vědomí (včetně narkózy), v 

psychotických stavech, při hlubší demenci apod. [9, 10]. 

Princip spravedlnosti – znamená, že musíme být spravedlivý ke všem bez 

rozdílu [9, 10]. 

Principialismus v etice vychází především z novodobého pojetí morálky. Dnešní 

člověk je více kritický a chápe, že mravní pravidla jsou relativní a nelze je uplatnit 

vždy a za všech okolností, vytváří si tedy pravidla vlastní. Dnešní člověk se raději 

než striktně danými pravidly, pohybuje v obecnější rovině. Mravní principy jsou pro 

konajícího pomyslným vodítkem, který vede jeho konání. Proto nestačí tyto principy 

umět vyjmenovat, ale je nutné pochopit a vštípit si jejich pravý význam  

a v neposlední řadě mít vůli se jimi řídit [9, 10]. 

2.1.6 Etické kodexy složek IZS 

Etický kodex HZS je vydán přílohou č. 1 interního aktu řízení GŘ HZS ČR  

č. 5/2017. V obecných zásadách čl. 2 se dozvídáme, že příslušníci a zaměstnanci HZS 

plní své pracovní úkoly s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty  

a bez jakýchkoli předsudků, dbají na to, aby jejich rozhodování bylo objektivní  

a nestranné. V čl. 9 se dočítáme: „Skutečnost, že některý způsob chování není výslovně 

uveden v etickém kodexu, nezabraňuje tomu, aby toto chování nemohlo být považováno za 

nepřijatelné, například pokud je v rozporu s obecně zažitými pravidly slušnosti.“ Etický 

kodex je pro příslušníky a zaměstnance závazný a porušení jeho pravidel 

představuje porušení služební / pracovní kázně [30]. 
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„Příslušníci Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě 

veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, 

jež chtějí sdílet a dodržovat“. V etickém kodexu PČR jsou mimo jiné stanoveny také 

základní hodnoty PČR a těmi je profesionalita, nestrannost, odpovědnost, 

ohleduplnost a bezúhonnost. Příslušníci PČR se chovají důstojně a důvěryhodně, 

jednají se všemi lidmi slušně, korektně a s porozuměním a respektují jejich 

důstojnost, nikdy nesmějí s žádnou osobou jednat krutě, nehumánně či ponižujícím 

způsobem [11]. 

Příslušníci PČR nesou osobní odpovědnost za svou morální úroveň a svůj 

profesionální výkon, chovají se bezúhonně ve službě i mimo ni. „Každý příslušník 

Policie České republiky, který jedná v souladu se zákonem a Etickým kodexem 

Policie České republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž 

bezpečnost chrání i s nasazením vlastního života“ [11]. 

Oba výše citované kodexy PČR i HZS vychází z listiny práv a svobod (zákon č. 2 

z roku 1993 Sb.). Oba kodexy jsou pro příslušníky sborů závazné a jejich porušením 

by se příslušník dopustil porušení služební / pracovní kázně. Tyto kodexy chrání 

společné hodnoty společnosti a to profesionalitu, nestrannost, spolupráci.  

ZZS se řídí hned několika Etickými kodexy. Lékařští pracovníci mají z roku 2007 

platný Etický kodex České lékařské komory, který byl od doby svého vzniku 

mnohokrát novelizován. Motivací jeho vzniku byla snaha o rychlé vyrovnání se 

vyspělému „západnímu“ světu. Na nelékařské pracovníky se vztahuje Etický kodex 

pro zdravotní sestry a ošetřovatelky vypracovaný mezinárodní organizací ICN 

(International Counsil of Nurses) v roce 1973. Vysokoškolští pracovníci nelékaři 

v roce 1992 zřídili dobrovolné sdružení „Komora vysokoškolsky vzdělaných 

odborných pracovníků ve zdravotnictví“, jejíž členové vypracovali vlastní etický 

kodex, který je pro ně závazný. Avšak doposud nebyla naplněna snaha o legitimní 

ukotvení uvedené komory [3]. 
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2.1.7 Etika v medicíně 

V otázce spravedlnosti jde o to, abychom nalezli obecné limity rovnosti. 

Nejdůležitější tedy zůstává, zda spravedlnost zkoumáme z pohledu jednotlivce, 

kolektivu, nebo určitého procesu. Zda máme být, či nebýt spravedlivými, nám 

přináší morální a etické dilema. 

Toto dilema musí být řešeno. Běžně dilemata zahrnují klasický, etický a morální 

aspekt, tzn. hledisko, stanovisko, úhel pohledu na nějakou skutečnost. Jedná se tedy 

o obtížné situace, kdy je konflikt mezi různými morálními požadavky. V současné 

medicíně se jednotlivé etické principy dostávají do častého konfliktu. Při dodržení 

etického principu jednat v nejlepším zájmu člověka (beneficence), např. amputovat 

nemocnému končetinu, zároveň nutně nedodržíme etický princip neuškodit 

nemocnému (nonmaleficence) [6]. Lékař by měl proto vždy zvažovat spoustu 

individuálních možností, aby dokázal rozhodnout co nejlépe a v nejlepším zájmu 

konkrétního člověka. Proto je vždy bezesporu nutné zapojit zdravý rozum  

a podívat se na případ v širším kontextu. Tento rozpor nazýváme etickým 

dilematem [12, 13]. 

Situace, kdy se člověk zmítá mezi dobrem a zlem, spočívá v něm konflikt v samém 

jádru principů a hodnot daného člověka lze prezentovat např. na záchranném 

dilematu - ocitnete se s třiceti lidmi na záchranném člunu, který je však konstruován 

jen pro sedm lidí. Takto přetížený člun je prakticky neřiditelný  

a je zcela jasné, že se potopí a všichni, kteří se v něm nachází, zahynou. Jedinou 

možností, jak by mohli alespoň někteří lidé přežít, by bylo vhodit ty s nejhorší 

tělesnou kondicí do moře a nechat na člunu pouze ty nejsilnější veslaře. Myslíte si, 

že je morálně ospravedlnitelné zachránit jen některé lidi tím, že obětujete jiné? Navíc 

pokud byste přihlíželi tomu, jak umírají? 

Etická dilemata můžeme rozdělit na klasická, morální a etická. U klasického 

dilematu se možnost volby nabízí ze dvou nebo několika možností, jejichž dopady 
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mohou být stejně dobré či stejně špatné. Morální dilema znamená ocitnout se  

ve vnitřním konfliktu mezi dobrem a zlem. Spočívá v konfliktu v samém jádru 

principů a hodnot této osoby. Etické dilema dává možnost volby mezi tím, zda 

učinit, co je morálně správné, ale zároveň porušit stanovené hranice, či dokonce 

zákon [12, 13]. 

Tabulka 1 Etická dilemata [12, 13] 

Dilema Význam 

klasické 
Volba mezi dvěma, nebo více alternativami možnostmi, kde jsou 

výsledky stejně nežádoucí, nebo stejně příznivé. 

morální Volba mezi „dobrem a zlem“. 

etické Volba mezi „dobrem a stanovenými hranicemi/ zákonem“. 

 

Etické dilema se od morálního liší tím, že nezahrnuje pravidla, ale zahrnuje něčí 

svědomí, které nutí člověka zvažovat porušení pravidel. Etická dilemata jsou 

důležitá kromě lékařských oblastí také v trestní a sociální oblasti a v oblasti 

psychologie. Některá etická dilemata můžou zahrnovat loajalitu, versus pravdu, 

součet versus základy a pravidla, obavy o konkrétní osobu versus horší dopad  

na společnost [12, 13].  

Dle Carol Gillianové (nejznámější kritička a zároveň žačka Kohlberga) byl fakt, že 

mezi tzv. mužskou a ženskou morálkou je rozdíl [14, s. 35]. V souladu s její hlavní 

myšlenkou bylo, že muži se více orientují na tzv. morálku spravedlnosti  

a ženy na morálku péče. Dle Gillianové je morálka péče situačně senzitivní  

a flexibilní a morálka spravedlnosti je situačně nezávislá a rigidní. Ženy se tedy 

v morálních úvahách orientují hlavně podle konkrétní struktury vzájemných 

vztahů, zatímco muži se orientují podle abstraktních práv a povinností [14, 15]. 
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2.1.8 Etika při mimořádné události 

Při zásahu složek IZS při mimořádné událostí (dále jen MU) dochází k mnoha 

typickým procesům, které jsou zajímavé jednak z hlediska psychologie, tak 

z hlediska etiky. Příslušníci, členové a zaměstnanci zasahujících složek IZS jsou 

vystavováni stresovým situacím, obtížně řešitelným etickým dilematům, a to ve 

velmi omezeném čase pro rozhodování. Tím je obtížnější i komunikace mezi 

jednotlivými složkami IZS, jejichž zásahu nezřídka kdy přihlížejí civilisté a v horším 

případě i rodinní příslušníci zasažených osob. Jedním ze zásadních a velmi 

obtížných dilemat je systém třídění (triage). Triage má svůj původ ve válečné 

medicíně. Za jeho zakladatele můžeme považovat ruského chirurga Nikolaje 

Ivanoviče Pirogova [16, s. 255]. Do dnešní doby se na tomto systém mnoho 

nezměnilo, pouze máme lepší terapeutické a odlehčovací možnosti. Pro medicínu 

katastrof v dnešní době existuje celá řada dalších systémů třídění (START, MEES, 

Trauma Score, ad.) [16, s. 257-259]. 

Tabulka 2 Třídění raněných podle Pirogova a dnes [16, s. 255] 

Pirogovo dělení raněných dnešní klasifikace 

1. Těžce až smrtelně ranění- 

s minimální perspektivou na přežití 

1. Zemřelí a postižení, jejichž 

poranění je natolik rozsáhlé anebo 

devastující, že může být hodnoceno 

jako neřešitelné 

2. Ranění, kteří potřebují 

okamžitou chirurgickou pomoc 

2. Neodkladná pomoc 

3. Ranění, kterým je možno 

lékařskou pomoc odložit o jeden i 

více dní 

3. Odložená pomoc 

4. Lehce ranění, které je možno po 

ošetření vrátit jednotce 

4. Lehce ranění 

 

Při řešení dilematických situací není možné najít jasně stanovený postup, který 

nám řekne, jak dané dilema, které vyvstane při MU, vyřešit. Vždy záleží především 

na zkušenosti, schopnosti a vědomosti osoby a také na tom, jak se  
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k dané situaci postaví. V přístupu jednotlivců se odráží jejich celková individuální 

osobnost, momentální životní situace, a to včetně osobních nebo zdravotních 

problémů, kterými zrovna procházejí. Při řešení MU z lékařského úhlu pohledu 

většina autorů uvádí, že je primárním etickým imperativem princip beneficence. 

V konkrétních a specifických situacích v časové tísni se může dostat do konfliktu 

snaha o okamžitou pomoc pacientovi, tedy nastane konflikt mezi principem 

beneficence a principem autonomie, který spočívá v souhlasu pacienta s daným 

postupem. Při hromadných neštěstí a MU, kdy dojde k nepoměru sil záchranářů a 

zraněných, se může dostat do kolize princip spravedlnosti s principem beneficence 

[16, s. 215-216]. 

Mgr. Jitka Rusová, Dis. ve své prezentaci uvádí, že při třídění musí být zachován 

princip justice. Jako hodnoty v systému třídění jsou brány lidský život, zdraví, 

účinné využití zdrojů a spravedlnost. Dále uvádí, že se princip justice zakládá  

na principu užitečnosti, rozdílnosti a principu stejných šancí [17]. V principu justice 

podle Beauchamba a Childresse se uvádí, že rozhodnutí při třídění se dovolávají 

více na užitečnost z medicínského hlediska než z hlediska sociálního, a že sociální 

hodnoty mohou převládnout pouze při výjimečných případech, kdy se přednostně 

ošetřují zdravotníci (zemětřesení, pandemie) [17]. 
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Tabulka 3 Etická dilemata při třídění raněných [17] 

hledisko rozhodnutí 

Z medicínského pohledu Rozhodnutí při třídění se zpravidla dovolává 

užitečnosti více z medicínského pohledu než 

z pohledu sociálního 

Kategorizace 1 – 4, třídění 

zraněných osob metodou 

START (o pořadí pacientů 

k transportu) 

Pacienti s nejtěžším zraněním se šancí na přežití mají 

přednost, kdy kategorie 1 je osoba se selhávajícími 

životními funkcemi, která bude transportována jako 

první, kategorie 4 osoby zemřelé. 

Sociální hodnoty Ty mohou převládnout ve výjimečných situacích, 

kdy jsou mezi zraněnými zdravotníci, či osoby v 

dané situaci nepostradatelné (např. při zemětřesení, 

nebo při propuknutí infekční nemoci – přednostní 

očkování). 

 

Faktem, který nelze opomenout, je, že při řešení MU ustupují některé hodnoty 

do pozadí. Stepherd a Hodgkinson uvádí, že vůbec nezáleží na tom, zda osoba  

při katastrofě utrpěla nebo neutrpěla zranění [18, s. 29-35]. Je prokazatelné, že lidé, 

kteří prožili frustrující zážitek nebo nějakou katastrofu, mají obecně vyšší 

nemocnost, mají sníženou schopnost regenerace a vznikají u nich velmi často 

psychosomatické choroby. Takové následky jsou dlouhodobé. Lze tvrdit, že prožití 

nějakého velkého neštěstí, katastrofy nebo i velké MU může produkovat kromě 

skutečných obětí i oběti skryté [16]. 

2.2 Integrovaný záchranný systém 

Za integrovaný záchranný systém se považuje koordinovaný postup jeho složek 

při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 

prací [19]. Systém IZS vznikl z potřeby co nejefektivnějším způsobem koordinovat 
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všechny složky, které se mohou svými silami, kompetencemi a prostředky podílet 

na zvládnutí složitých havárií, velkých MU, nehod a živelných pohrom, nebo jinak 

přispět k jejich zvládnutí. Jde o systém spolupráce a koordinace složek, orgánů státní 

správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při provádění záchranných a 

likvidačních prací tak, aby byly využity všechny dostupné zdroje pomoci a všechny 

zúčastněné strany věděly, jaké jsou jejich úkoly a kompetence [20]. 

2.2.1 Složky IZS 

IZS je právně vymezený, otevřený systém koordinace a spolupráce. Je vymezený 

Zákonem č. 239/2008 Sb. a Usnesením vlády ČR ze dne 19. května 1993 č. 246 

k Návrhu zásad IZS, stanovených základních a ostatních složek, určených 

k likvidaci každodenních událostí, přírodních a antropogenních katastrof. IZS je 

součástí systému vnitřní bezpečnosti státu a podílí se na naplňování ústavního 

práva občanů na poskytnutí pomoci v případě ohrožení zdraví, nebo života ze 

strany státu. Pevné struktury IZS jsou tvořeny především stávajícími 

institucionálními částmi jeho základních složek, přičemž nosnou strukturu tvoří 

Hasičský záchranný sbor (HZS) ČR [19]. 

Tabulka 4 Členění složek IZS 

Záchranný systém 

tvoří 

konkrétně 

Základní složky Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky zařazené v 

plošném pokrytí území kraje. Policie ČR. Zdravotnická 

záchranná služba. 

Ostatní složky Vyčleněné ozbrojené sbory, ostatní ozbrojené sbory, 

hygienická služba, báňská záchranná služba, radiační a 

monitorovací síť, letecká záchranná služba, jednotky 

provozovatelů rizikové činnosti 

 

Rozdělení složek IZS je provedeno v závislosti na působení při záchranných  

a likvidačních pracích. Základní složky jsou stavebními kameny IZS, neboť zajišťují 
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nepřetržitou pohotovost pro příjem událostí a jejich síly a prostředky jsou plošně 

rozmístěny po celém území České republiky [20]. 

Ostatní složky pak účinně doplňují celý systém, zejména tam, kde síly a 

prostředky základních složek nestačí, a to ať´ z důvodu nedostatku personálu, 

materiálu, technických prostředků nebo odborných znalostí a dovedností [20]. 

Zařazení ostatních složek do IZS je podmíněno uzavřením dohody o plánované 

pomoci na vyžádání, kterou se rozumí předem domluvený způsob poskytnutí 

pomoci [20]. 

2.2.2 Koordinace složek IZS 

Koordinace jednotlivých složek IZS při provádění záchranných a likvidačních 

prací má několik úrovní: 

Na taktické úrovni je koordinace složek IZS prováděna velitelem zásahu, a to 

v místě nasazení složek IZS a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné 

události tedy v místě zásahu [19, 20]. 

Operační a informační středisko IZS, kterým je operační a informační středisko 

HZS, má mezi ostatními operačními středisky základních složek IZS koordinační 

roli. Má řídící roli v oblasti koordinace složek IZS na operační úrovni a k tomu je 

oprávněno povolávat síly a prostředky všech složek podle poplachového plánu IZS 

nebo požadavků velitele zásahu, provést varování obyvatelstva při nebezpečí 

z prodlení např. při hrozbě zvláštní povodně, vyžadovat a organizovat pomoc podle 

požadavků velitele zásahu [19, 20]. 

Strategická úroveň koordinace složek IZS umožňuje přímé zapojení starostů obce 

s rozšířenou působností, hejtmana kraje nebo Ministerstva vnitra  

do koordinace záchranných a likvidačních prací. To může nastat, pokud jsou 

splněny zákonné podmínky, které jsou charakterizované zejména rozsahem události 
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nebo pokud o tuto koordinaci požádá velitel zásahu. Účelem strategické úrovně 

koordinace složek IZS je zejména stanovení priorit, popř. pořadí provádění 

záchranných a likvidačních prací a také úkolů ochrany obyvatelstva při rozsáhlých 

mimořádných událostech a také zabezpečení potřebných materiálních a finančních 

zdrojů, kterými složky IZS zejména při rozsáhlých MU nedisponují [19, 20]. 

2.2.3 Dokumentace IZS 

Dokumentaci IZS   zpracovává zejména Ministerstvo vnitra a HZS krajů. 

Dokumentaci IZS tvoří [21]: 

a) Poplachové plány IZS; 

b) dohody o poskytnutí pomoci; 

c) havarijní plán kraje; 

d) vnější havarijní plány; 

e) dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích a statistické 

přehledy; 

f) typové činnosti složek IZS při společném zásahu; 

g) dokumentace o společných školeních, instruktážích a cvičeních složek IZS. 

2.2.4 Mimořádná událost 

„MU je škodlivé působení sil a jevů, vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a 

haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek, nebo životní prostředí  

a vyžadují provedení záchranných prací“ [19]. 

2.2.5 Dělení a klasifikace mimořádných událostí  

MU se klasifikují podle mnoha různých kritérií a oborů, ve kterých se klasifikace 

používá. Obecně můžeme MU dělit podle příčiny vzniku: 

 Mimořádné události vyvolané přírodními jevy: 
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o Lokální (např. zemětřesení, povodeň); 

o globální (např. pandemie); 

o abiotické (např. požáry způsobené přírodními ději, vichřice); 

o biotické (např. přemnožení škůdců). 

 Mimořádné události vyvolané lidským činitelem: 

o Neúmyslné (např. technická závada, havárie, nedbalost); 

o úmyslné (např. terorismus, sabotáž, útok); 

o vojenské (napadení státu); 

o nevojenské (nepokoje, sociální či ekonomické příčiny). 

 Mimořádné události vyvolané působením společných příčin (např. změna 

klimatu vlivem produkce skleníkových plynů apod.). 

Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku 

mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné 

události. Stupeň poplachu vyhlašuje po příjezdu na místo události velitel zásahu. 

Podle závažnosti mimořádné události se rozlišují tyto poplachové stupně: 

 1. stupeň poplachu IZS; 

 2. stupeň poplachu IZS; 

 3. stupeň poplachu IZS; 

 zvláštní stupeň poplachu IZS. 

Pokud velitel zásahu vyhlásí nejvyšší, zvláštní stupeň poplachu, přebírá 

koordinaci záchranných a likvidačních prací na území kraje hejtman kraje. Pokud 

mimořádná událost přesáhne území České republiky nebo území kraje, přebírá 

koordinaci záchranných a likvidačních prací ministerstvo vnitra [19]. 

Závažnost mimořádné události lze posuzovat také podle stupně aktivace 

traumatologického plánu ZZS. Stupeň mimořádné události, resp. stupeň aktivace 

plánu se řídí podle počtu postižených na: 

 1. stupeň – 0 až 10 postižených (nebo jednotlivci); 
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 2. stupeň – 11 až 100 postižených; 

 3. stupeň – 101 až 1000 postižených; 

 zvláštní stupeň – nad 1000 postižených [19, 21, 22]. 

Mimo vymezení práv a povinností složek IZS a dalších jednotlivých subjektů se 

příprava na MU, jejich řešení a ochrana obyvatelstva realizuje formou dalších 

opatření. Jedná se zejména o dokumentaci IZS, odbornou přípravu a její 

prověřování, opatření v oblasti krizové komunikace, zveřejňování tísňových 

komunikací, financování opatření IZS a dalších nákladů spojených s poskytnutím 

osobní a věcné pomoci ze strany fyzických a právnických osob [19].   

 

Obrázek 1 Schéma podílu jednotlivých složek IZS na řešení MU [23] 

 

2.3 Etické aspekty při zásahu 

Výkon služby, resp. výkon práce v jednotlivých složkách IZS, je značně 

diferencovaný, což je zcela logické a je to dáno zejména definovaným posláním 
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složek IZS a dále rozsahem poskytovaných „služeb“ veřejnosti. Například hlavním 

úkolem hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy a zdraví obyvatel, 

životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými MU a krizovými situacemi. 

Tedy jednotky hasičského záchranného sboru kraje jsou zejména určeny k provádění 

požárního zásahu, záchranných prací při MU a plnění úkolů v oblasti ochrany 

obyvatelstva. Etické kodexy jsou pro tyto činnosti spíše zaměřeny na vztah mezi 

zachraňovaným a záchranářem. Jiné organizační součásti hasičského záchranného 

sboru kraje pak provádějí výkon státní správy mimo jiné v oblastech státního 

požárního dozoru, tedy se např. jedná o kontrolní činnost v dodržování povinností 

stanovenými předpisy požární ochrany. Etické kodexy jsou v tomto případě 

zaměřeny spíše do oblasti protikorupčního jednání. Z výše uvedeného vyplývá, že i 

etické kodexy jednotlivých složek IZS mohou být v některých oblastech definovány 

odlišně. 

V typové činnosti složek IZS při poskytování psychosociální pomoci se uvádí, že: 

„Při řešení mimořádné události (dále jen „MU“) je třeba brát v potaz i možné psychosociální 

dopady na osoby zasažené danou událostí a na záchranáře a další zasahující osoby. Potřeba 

poskytnutí psychosociální pomoci není závislá pouze na závažnosti situace  

a počtu zasažených, ale vždy je třeba zvážit aktuální stav jednotlivce a jeho potřeby a reakce 

na danou událost. Psychosociální pomoc se poskytuje jak při mimořádné události menšího 

rozsahu (individuální neštěstí), tak při velkých mimořádných událostech“ [24]. 

Mezinárodní kodex sester byl Mezinárodní radou sester poprvé přijat v roce 1953, 

poté byl několikrát přepracován, poslední revize proběhla v roce 2000. Z tohoto 

kodexu by měli vycházet i nelékařští odborníci na přednemocniční péči, pro něž není 

žádný samostatný etický kodex dosud vypracován. 

Etický kodex Policie ČR byl poprvé vydán rozkazem č. 1 ze dne 21. 1. 2005 

tehdejšího policejního prezidenta generálporučíka JUDr. Jiřího Koláře ve sbírce 

interních aktů řízení Policejního prezídia. Aktuální znění bylo vydáno v roce 2011 
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rozkazem č. 154 policejního prezidenta plukovníka Mgr. Petra Lessyho a bylo tak 

vydáno doposud poslední znění Etického kodexu Policie ČR. 

Etické aspekty vyplývající z činnosti příslušníků HZS ČR upravuje Sbírka 

interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR z roku 2017. 

2.4 Zařízení typu LDN 

Léčebna dlouhodobě nemocných (dále jen LDN) se řadí do tzv. odborných 

léčebných ústavů, mezi něž dále patří plicní, rehabilitační, ošetřovatelská a 

psychiatrická lůžková zařízení.  

Zařízení typu LDN jsou poskytovateli následné zdravotní péče. Slouží k doléčení 

pacientů po hospitalizaci v nemocničním zařízení a jeho propuštěním do domácího 

ošetřování nebo jeho umístěním do zařízení poskytujícím sociální péči. V LDN je 

poskytována 24 hodinová lékařská a ošetřovatelská péče kvalifikovaným 

zdravotnickým a lékařským personálem. O pacienty se zde starají lékaři (nejčastěji 

interních oborů nebo přímo gerontologie), zdravotní sestry, ošetřovatelský personál, 

rehabilitační pracovníci, psycholog nebo psychoterapeut, sociální pracovník a 

někdy i aktivizační pracovník. Pro relevantní hospitalizaci musí být prokazatelná 

potřeba pacienta takovou péči čerpat. V žádném případě se proto nejedná o zařízení 

poskytující pouze sociální péči nebo jiné zázemí.  

2.4.1 Financování zařízení typu LDN 

Zařízení typu LDN spadají do úhrad následné péče a jsou financovány 

z veřejného zdravotního pojištění. Všeobecně známým faktem je, že tyto úhrady  

od pojišťoven jsou nastaveny nižší, nežli jsou skutečné náklady a nepokrývají tyto 

náklady na poskytování péče celé, vzniká tedy deficit. Tento rozdíl je kompenzován 

doplatky na péči samotným pacientem nebo bývají tato zařízení částečně dotována 

svými zřizovateli, což může být např. kraj či město. 
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2.4.2 Návaznost poskytované péče 

Jak už bylo řečeno, do zařízení typu LDN jsou přijímáni pacienti, kteří by 

z hospitalizace na nemocničním (akutním) lůžku již dále neprofitovali, ale není 

možné je v této fázi léčebného procesu propustit do domácího ošetřování. Délka 

hospitalizace v těchto zařízeních není omezena, závisí pouze na trvání potřeby 

čerpat 24 hodinovou lékařskou a ošetřovatelskou péči. V momentě, kdy tyto důvody 

pominou, může být pacient propuštěn domů, a to zejména v případě, že je rodina 

pacienta schopna se podílet na domácím doléčení pacienta. Pokud propuštění 

pacienta do domácího ošetřování není možné, a to z důvodu, že pacient není 

schopen v rámci snížené úrovně schopnosti sebepéče se sám o sebe postarat, je nutné 

zajistit umístění v některém ze sociálních zařízení (domovy pro seniory, zařízení 

sociální péče, domy s pečovatelskou službou, ad.). S umístěním  

do zařízení sociální péče pomáhají sociální pracovníci, kteří jsou ve zdravotnických 

zařízeních zaměstnáni. Pokud se zdravotní stav pacienta zhorší a zdravotnické 

zařízení není schopné pacientovi poskytnout odbornou péči, může být pacient 

přeložen k hospitalizaci na akutní lůžko. 

2.4.3 Kapacita a funkční uspořádání LDN 

Pacienti jsou v zařízení LDN většinou umisťování na smíšených odděleních. 

Oddělení jsou dělena podle typu poskytované péče nebo stupně soběstačnosti 

hospitalizovaných pacientů. Dnes už se většina léčeben snaží zajišťovat  

pro pacienty maximálně třílůžkové pokoje, modernější zařízení disponují  

ve standartu i pokoji dvoulůžkovými. Dále zde bývají k dispozici nadstandartní 

jednolůžkové pokoje za příplatek. Kapacita zařízení se liší podle konkrétních 

možností objektu a předem nasmlouvaným počtem lůžek se zdravotními 

pojišťovnami. Nejčastěji bývá kapacita v rozmezí mezi 50 až 100 lůžky. 

Kromě lůžek pro pacienty disponují tato zařízení také tzv. sesternami, kde se 

nachází centrální lékárna s uloženými medikamenty, technické zázemí (IT technika, 
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signalizační zařízení apod.), zdravotnický materiál atd. V objektech se dále nachází 

společenské prostory, lékařské pokoje, kanceláře pro administrativní pracovníky, 

šatny pro personál, nejrůznější sklady materiálu, prádla a přístrojového vybavení, 

čistící místnosti, kde se mimo jiné skladují dezinfekční prostředky. Některá zařízení 

dále disponují vlastní kuchyní a prádelnou. 

2.4.4 Umístění pacientů do LDN 

Umístění pacientů na lůžka následné péče je chápáno jako dobrovolné. Nikdo 

z pacientů nesmí být hospitalizován bez jeho dobrovolného souhlasu. Pokud není 

pacient schopen takový souhlas učinit, je zařízení ze své zákonné povinnosti 

povinno oznámit tento fakt soudu, který o této skutečnosti rozhoduje. Dobrovolnou 

hospitalizaci nelze pouze předpokládat, a to ani u pacientů se sníženou rozhodovací 

schopností, např. v důsledku demence nebo jiné choroby. Jakákoli vyjádření 

rodinných příslušníků nemají v tomto smyslu žádnou váhu, nejsou-li jejich 

zákonnými zástupci [25]. 

2.4.5 Charakteristika pacientů v LDN 

Charakteristika pacientů hospitalizovaných v zařízení typu LDN vyplývá již  

ze zmíněné charakteristiky samotného zařízení. V převážné většině jsou v léčebnách 

LDN hospitalizováni pacienti seniorského věku. Méně často se stává, že jsou zde 

hospitalizováni mladší pacienti, kteří jsou po vážné nemoci či nehodě odkázáni  

na 24 hodinovou péči lékařského a ošetřovatelského personálu.  

2.4.6 Charakteristika stáří 

Na první pohled se může zdát, že se jedná o velmi homogenní skupinu lidí, ale 

opak je pravdou. Věkový rozdíl mezi seniory může být i 30 let, a tedy i specifika 

jednotlivých osob mohou být velmi rozličná. Seniorský věk se dělí na: 

 Ranné stáří- 60-74 let; 
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 Vlastní stáří- 75-89 let; 

 Dlouhověkost- 90 a více let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Pacienti v LDN (zdroj: archiv HN) 

Každá z těchto věkových skupin má svá specifika a řeší jiné úskalí a problémy. 

Toto rozdělení je vhodné chápat i velmi individuálně s ohledem na genetické 

předpoklady, tělesný a duševní stav. V určité míře dochází ve všech těchto věkových 

skupinách k určitým změnám a problémům. Můžeme je rozdělit  

do třech okruhů [26, 39]: 

 Fyzické změny 

 Psychické změny 

 Sociální změny 

2.4.7 Fyzické změny 

Zhruba od 50 roku života (a opět musíme přihlédnout k individualitě každého 

jedince) dochází k viditelným změnám organismu. Na první pohled se mění držení 

těla, barva vlasů, přibývají vrásky. S přibývajícím věkem dochází i ke zhoršování 

smyslových funkcí, jako je zhoršení zraku a sluchu [26, 39]. 
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2.4.8 Psychické změny 

V oblasti psychiky dochází ke změnám prožívání emocí a ke zhoršování 

kognitivních funkcí, a to zejména k zhoršování výbavnosti paměťových stop, 

obtížnějšímu zacházení s informacemi v souvislosti se zhoršením soustředění, 

pomalejšímu a rigidnějšímu myšlení. Zjednodušeně řečeno, u seniorů klesá 

pozornost, schopnost soustředit se, senioři se hůře orientují v prostředí, zhoršuje se 

vnímání. U starších lidí může docházet k zplošťování emocí nebo mohou být naopak 

více senzitivní až labilní ve svém prožívání. V období sénia někdy dochází ke 

změnám osobnosti a následně i k vyhrocení některých vlastností, jako je 

nedůvěřivost, úzkostnost nebo agrese. Kromě fyziologických změn, které s sebou 

stáří nese, mohou senioři trpět i nejrůznějšími formami depresivních stavů, které 

nezřídka zůstávají neléčeny. Poruchy vštípivosti informací bývají nejčastěji  

na podkladě hipokampální poruchy, která ukazuje na vznik Alzheimerovy choroby 

[26, 39].  

Zvláštní kapitolou psychických změn u seniorů jsou demence. Demence patří 

mezi progredující onemocnění, pro něž je typický zánik neuronů určitých úseků 

CNS. Demence se definuje jako získaná porucha intelektu, paměti a osobnosti. Podle 

odhadů trpí určitým stupněm demence asi 10 % seniorů nad 70 let, z toho asi u 

poloviny se jedná Alzheimerovu chorobu [8]. Demenci tedy musíme chápat jako 

syndrom, který je způsoben chorobou mozku. Má progresivní nebo chronickou 

povahu a dochází při ní ke zhoršování mnoha kortikálních funkcí, jako je paměť, 

chápání, orientace, myšlení, schopnost učení, počítání, jazyk a úsudek. Podle 

Koukolíka vědomí ale není zastřeno [27, s. 56]. U Alzheimerovy choroby, 

cerebrovaskulárního onemocnění a dalších chorob postihujících primárně mozek 

může docházet k poruše chápání a předcházet mu může i zhoršení emoční kontroly. 

Charakteristický je postupný nástup a trvalé zhoršování kognitivních funkcí. 

Poměrně často se u demence vyskytují další psychické poruchy, jsou to například 

různé formy paranoi, produkce bludů nebo poruchy vnímání [27]. 
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2.4.9 Sociální změny 

Největší změna přichází s odchodem do penze. Každý senior by se měl na toto 

období průběžně připravovat, protože s sebou přináší spoustu změn. Pro některé je 

odchod do důchodu vítaným odpočinkem, pro někoho jde o nepříjemnou změnu, 

kdy končí produktivní etapa života. S odchodem do penze dochází ke změně 

sociálního statutu a změně životního stylu. Další životní změnou může být i ztráta 

partnera. S tím se mohou objevit i finanční potíže, pocit osamocení, smutek, deprese. 

Člověk si začne uvědomovat vlastní smrtelnost. Pro seniory bývá zpravidla důležité 

udržení sociálních kontaktů. Ve většině případů je pro ně důležité udržení vlastní 

autonomie a upřednostňují samostatné bydlení v dosahu své rodiny [26, 39].  

2.5 Etické aspekty řešení MU v zařízení LDN 

Světová zdravotnická organizace přijala pro 21. století heslo – zajistit péči  

o zdraví v globálním měřítku i pro současný velice diferenciovaný svět a jeho 

obyvatele. V 21. století se ukazuje, že ve vyspělých zemích řešíme svébytně odlišné 

problémy, jako jsou stárnoucí populace, snížená schopnost reprodukce, závažné 

civilizační choroby ad. Dále WHO uvádí, že se pro 21. století stanovují nové odborné 

výzvy, které si žádají i nová etická posouzení. Jednou z nich je i obohacení intenzivní 

medicíny jako interdisciplinárního oboru širším rozhledem a diskusí s obory 

základních diagnóz a syndromů [28]. Callahan ve své publikaci uvádí, že 

zdravotnictví vyspělých zemí se v budoucnu zaměří daleko více na klinický 

syndrom stárnutí, na syndrom křehkosti u pacientů s minimální rezervou 

variability, na autonomii jedince a na kvalitu života [29, s. 344-346]. 

Při řešení MU ve zdravotnických zařízeních by se měly složky IZS, které se budou 

podílet na provádění záchranných a likvidačních pracích, řídit etickými kodexy 

platnými pro jednotlivé složky, a navíc i etickým kodexem zdravotnického zařízení. 

Etický kodex zdravotnických zařízení typu LDN vychází z práv  

a povinností pacienta, které nalezneme v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
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službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Práv  

a povinností se konkrétně týká § 28 zmiňovaného zákona [25]. Zde se uvádí, že má 

pacient právo při poskytování zdravotních služeb na úctu, důstojné zacházení,  

na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb 

v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb. V etickém kodexu 

příslušníka HZS ČR se uvádí, že příslušník a zaměstnanec plní služební / pracovní 

úkoly s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoli předsudků, 

nepřipouští diskriminaci nebo obtěžování a je vázán při své činnosti zákony a 

ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána 

[25, 30]. V etickém kodexu vypracovaném ICN, který je platný pro ZZS, se uvádí, že 

je neodmyslitelnou součástí poskytované ošetřovatelské péče respektování lidských 

práv, jako je právo na život, na důstojnost a právo na zacházení s úctou, dále 

vylučuje jakoukoli diskriminaci. V Etickém kodexu Policie ČR se uvádí, že má 

příslušník policie ČR za povinnost chránit práva a svobody osob. Mezi základní 

hodnoty policie ČR dle Etického kodexu patří ohleduplnost a nestrannost [3, 11]. 

Pokud bychom chtěli výše zmíněné atributy etických aspektů, vyplývající  

ze všech Etických kodexů srovnat, je patrné, že ač jsou formulovány rozdílným 

způsobem, obsahově se neliší a uznávají totožné etické normy. 

 

 Obrázek 3 Ilustrační foto (zdroj: HZS Karlovarského kraje) 
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3 CÍL PRÁCE A HYPOTÉZY 

Cílem diplomové práce je provést analýzu chování příslušníků, členů a 

zaměstnanců složek IZS při zásahu v zařízení typu LDN v souvislosti 

s dodržováním etických norem a nalézt možné způsoby řešení pro efektivnější 

řešení dané problematiky. Cílem teoretické části je popsat obecně základní vymezení 

etiky, její vývoj a pojetí, vymezit etické principy obecně, v medicíně a konkrétně při 

řešení MU. Dalším cílem je popsat a specifikovat složky IZS, způsob koordinace a 

dokumentaci, ze které vychází, popsat charakteristiku MU, jejich dělení, klasifikaci 

a vyhodnocení a způsoby jejího řešení. Cílem je dále nastínění specifik 

zdravotnického zařízení LDN a v něm hospitalizovaných pacientů a vymezit etické 

aspekty, které vyvstávají z řešení MU v těchto zařízeních. Záměrem teoretické části 

diplomové práce je vypracovat ucelený obraz o řešené problematice. 

Cílem praktické části je provedení SWOT analýzy etického chování při zásahu 

složek IZS a nalézt souvislosti, jak danou problematiku efektivně řešit. Dalším cílem 

je provést komparaci zjištěných skutečností s vlastním pozorováním prověřovacího 

cvičení složek IZS v zařízení typu LDN a zápisem tohoto cvičení. Na závěr bude 

provedena komparace a syntéza zjištěných informací a bude navrženo komplexní 

opatření pro řešení dané problematiky v podobě společného Etického kodexu pro 

složky IZS. 

Cíle práce tedy jsou: 

 Zhodnotit současný stav úrovně etického chování příslušníků, členů a 

zaměstnanců složek IZS, při řešení MU v zařízení typu LDN, se 

zaměřením na vybrané etické aspekty. 

 Zjistit, zda je chování příslušníků, členů a zaměstnanců složek IZS ve 

shodě s Etickými kodexy složek IZS a Etickým kodexem zařízení ve smyslu 

dodržování práv pacientů a lidských práv jako takových. 
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 Nalézt možné příležitosti ke zlepšení úrovně dodržování etického chování 

při zásahu složek IZS v zařízení typu LDN. 

 Nalézt případné hrozby, které ovlivňují při zásahu etické chování 

příslušníků, členů a zaměstnanců složek IZS v zařízení typu LDN. 

 Ověřit na základě pozorování cvičení složek IZS teoretické poznatky 

získané z dostupné literatury a analýzy SWOT. 

 Otevřít diskusi o tématu etických aspektů vyvstávající ze zásahu složek 

IZS v zařízení typu LDN. 

 Vypracovat návrh komplexních opatření pro řešení dané problematiky. 

 

HYPOTÉZY: 

1. Předpokládám, že příslušníci, členové a zaměstnanci složek IZS mají vysokou 

morální motivaci pro výkon povolání. 

2. Předpokládám, že příslušníky, členy a zaměstnance složek IZS limituje ve 

smyslu dodržování etických norem při zásahu nedostatek času. 

3. Předpokládám, že by příslušníci, členové a zaměstnanci složek IZS uvítali 

lépe vypracované Etické kodexy. 

4. Předpokládám, že se příslušníci, členové a zaměstnanci obávají ztráty důvěry 

ze strany veřejnosti. 
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4 METODIKA 

Při tvorbě diplomové práce byla provedena SWOT analýza dodržování etických 

pravidel při zásahu příslušníků, členů a zaměstnanců složek IZS. Bylo využito 

vlastního pozorování složek IZS při prověřovacím a taktickém cvičení v zařízení 

LDN. Také byly použity metody komparace a syntézy zjištěných dat a literárních 

zdrojů. Využito bylo i vlastních letitých zkušeností jako zdravotní sestry ze zařízení 

tohoto typu a znalosti specifik pacientů v nich hospitalizovaných. 

4.1 SWOT analýza 

Analýza SWOT je komplexní metodou kvalitativního vyhodnocení veškerých 

relevantních stránek fungování organizace nebo podobného systému, její současné 

a přepokládané budoucí pozice. Je silným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních 

i vnějších potřeb a pro volbu nejvhodnější reakce na současné  

a očekávané potřeby organizace. Dobrá strategie je pak taková, která identifikuje 

hrozby očekávané z vnějšího prostředí a čelí jim, dovoluje využít budoucích 

příležitostí, těží ze silných stránek organizace a odstraňuje nebo neutralizuje její 

slabé stránky. 

Cílem této analýzy bylo využít praktických možností analýzy SWOT  

pro posouzení vlivu a dodržování etických pravidel na zásahovou činnost 

vybraných složek IZS. Můžeme konstatovat, že analýza SWOT poskytuje vhodný 

návod pro přehlednou, logickou a systematickou identifikaci slabých a silných 

stránek, stejně jako hrozeb a příležitostí z vnějšího prostředí. Na základě této 

identifikace a vzájemným porovnáním jednotlivých položek v souladu s principy 

analýzy SWOT bylo možno navrhnout některé možná řešení problémových oblastí.   
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4.1.1 Princip analýzy SW0T 

Analýza SWOT usnadňuje a umožňuje porovnání vnějších hrozeb  

a příležitostí s vnitřními slabými a silnými stránkami organizace. Slabé a silné 

stránky jsou vnitřní charakteristiky organizace, management je může svou činností 

ovlivňovat. Příležitosti a hrozby jsou považovány za vnější faktory, kterých 

organizace může využít nebo se jich může vyvarovat [32]. 

Metoda SWOT je založena na identifikaci: 

1. silných stránek organizace (strenghts) S, 

2. slabých stránek organizace (weaknesses) W, 

3. příležitostí okolí (opportunities) O, 

4. hrozeb okolí (threats) T. 

I když jsou v mnohých publikacích uváděny různé silné a slabé stránky 

organizace, které přicházejí v úvahu a zároveň příležitosti a hrozby z okolí, je zřejmé, 

že se tyto faktory budou lišit v závislosti na tom, do jakého odvětví organizace patří, 

kterou problematiku chce analýzou posoudit a v jakém stadiu životnosti se právě 

nachází.  

4.1.2 Princip analýzy příležitostí a rizik -  O T  

Další krokem, je pak provedení analýzy příležitostí a rizik tzv. OT analýzy, která 

umožňuje rozlišit atraktivní příležitosti, které mohou organizaci přinést výhody od 

těch méně podstatných. Současně též nabádá k zamyšlení  

nad problémy, se kterými se bude organizace potýkat. 

Příležitosti by měly být posuzovány z hlediska jejich atraktivnosti  

a pravděpodobnosti úspěchu. Naopak rizika z hlediska vážnosti a 

pravděpodobnosti, že tyto rizikové události nastanou [32]. Princip této metody je 

vysvětlen v tabulce 5 a 6. 
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Tabulka 5 Matice příležitostí 

 

Legenda: 

1  příležitost nabízející nejvyšší užitek 

2,3 zajímavé jen v případě možnosti zvýšení jejich atraktivity, nebo pravděpodobnosti 

úspěchu 

4  malé, nebo nevyužitelné příležitosti 

  

Tabulka 6 Matice rizik 

 

Legenda: 

1 nejvážnější riziko 

2,3 potřeba důkladnějšího zkoumání, zda nepředstavují vážnější riziko 

4 malá rizika - možno ignorovat 

 

4.1.3 Princip analýzy silných a slabých stránek SW  

Dalším nezbytným krokem je pak provedení analýzy silných a slabých stránek 

Při jejich hodnocení je potřebné každý faktor odstupňovat podle důležitosti  

a podle intenzity jeho vlivu [32]. Princip této metody je znázorněn v tabulce 7. 

 

 

Atraktivita 

Pravděpodobnost úspěchu 

1 2 

3 4 

Váha 

Pravděpodobnost události 

1 2 

3 4 
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Tabulka 7 Matice vlivu (výkonu) a důležitosti 

  VÝKON 

vysoký Nízký 

DŮLEŽITOST 
vysoká 

Soustředit 

snahu 
Udržet snahu 

nízká Udržet snahu Nízká priorita 

 

     Na základě této analýzy je zřejmé, že silné stránky se nemusí vždy změnit  

ve výhodu. Důvodem může být například malá důležitost. Obdobně i soustředění 

na překonání slabých stránek nemusí přinést očekávaný efekt, jestliže náklady  

na jejich změnu převýší celkový užitek. 

Kombinací příležitostí a hrozeb z okolí a silných a slabých stránek organizace pak 

vznikají různé varianty strategického chování, přičemž je nutné vždy vzít v úvahu, 

že jde o budoucí vývoj, což znamená, že jak silné a slabé stránky, tak příležitosti i 

hrozby je nutno chápat dynamicky čili zvažovat alternativy budoucího rozvoje a 

možnou změnu těchto faktorů. Bez ohledu na organizační úroveň,  

na které je analýza SWOT aplikována, pak lze určit tzv. druh organizační jednotky 

[31]. 

4.1.4 Druhy strategií v analýze SWOT 

1. strategie S0 – Je nejvíce žádanou strategií, při níž organizace může využít 

svých sil k využití příležitostí. Ve skutečnosti je vždy v zájmu organizace 

dosáhnout pohybu z jiné pozice v matici právě do této situace. Jestliže má 

organizace nějaké slabé stránky, musí se snažit o jejich překonání  

a převedení na síly. Střetne-li se s hrozbami, musí je překonat tak, aby se 

mohla soustředit na příležitosti. 

2. strategie WO – se pokouší o minimalizaci slabých stránek a maximalizaci 

příležitostí. Tak může organizace s určitými slabinami požadovat potřené 

kompetence (jako jsou např. potřebné technologické nebo personální 
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dovednosti) z vnějšího prostředí, a tím vytvořit možnost pro využití externích 

příležitostí tzn. snažit se eliminovat slabé stránky za pomoci příležitostí 

z okolí. 

3. strategie ST – vychází z předpokladu, že se síly organizace střetnou 

s hrozbami ve vnějším prostředí. Cílem je maximalizovat síly  

a minimalizovat hrozby. Takto může organizace využít své technologické, 

finanční nebo manažerské síly k tomu, aby např. překonala hrozbu nového 

výrobku, který uvedla na trh konkurenční firma. 

4. strategie WT – je zaměřena na minimalizaci slabých stránek  

i na minimalizaci hrozeb. Může například vyžadovat, aby společnost použila 

redukování či likvidaci. 

Tabulka 8 Matice možných strategií 

Vnitřní faktory 
Vnitřní síly (S) Vnitřní slabiny (W) 

Vnější faktory 

Vnější příležitosti (O) 

SO strategie: MAXI - 

MAXI  

Potenciálně nejúspěšnější 

strategie, využívající síly 

organizace pro 

zužitkování příležitostí 

WO strategie: MINI - 

MAXI   

strategie rozvoje pro 

překonání slabin, aby bylo 

možno využít výhod 

příležitostí 

Vnější hrozby (T) 

ST strategie: MAXI – 

MINI 

Znamená použití 

vnitřních sil k překonání 

hrozeb, nebo pro jejich 

obejití 

WT strategie: MINI – 

MINI 

redukování, likvidace 

 

Těchto přístupů pak může být využito při koncipování konkrétních strategií [33] 

dalšího chování organizace nebo její části a lze je charakterizovat např. maticí, kterou 

ukazuje tabulka „matice možných příležitostí“. 
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4.2 Prvotní analýza systematizovaných dat 

V listopadu roku 2017 byli z každé z vybraných základních složek IZS (ZZS, PČR, 

HZS) požádáni příslušníci a zaměstnanci (dále jen „respondenti“) o anonymní 

zodpovězení následujících otázek:  

1. Jaké vidíte silné a slabé stránky v existenci a v dodržování etických pravidel 

při zásahu složek IZS. 

2. Jaké vidíte hrozby a příležitosti v existenci a v dodržování etických pravidel 

při zásahu složek IZS. 

Počet respondentů byl následující: HZS Karlovarského kraje pět příslušníků, 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje šest zaměstnanců, Policie 

České republiky čtrnáct příslušníků. Počet respondentů od jednotlivých složek byl 

stanoven na základě podkladů předaných od zástupců těchto složek a vypočten jako 

10%-ní podíl z celkového počtu příslušníků, popř. zaměstnanců, kteří jsou 

předurčeni jako potencionální vedoucí složky popř. velitel zásahu (např. velitelé 

družstev, řídící důstojníci apod.). 

Analýzou zaslaných dat bylo získáno celkem 328 informací. Za informaci je v této 

práci považováno každé nové sdělení od jednotlivých respondentů. 

Z těchto informací bylo vytvořeno celkem 35 kategorií, přičemž za kategorii se 

v tomto dokumentu považuje určitá množina informací se stejným informačním 

obsahem. Další kategorie byly postupně vytvářeny tak, že za novou kategorii byl 

považován informační obsah, který nebylo možno bez ztráty informační hodnoty 

přiřadit ke kategorii již zavedené. Tento postup prvotní analýzy reprezentuje 

nejmenší informační ztrátu ze souboru prvotních informací [34]. Současně vytváří 

kategorie, které jsou nejblíže realitě zkoumané oblasti. 
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Dalším krokem byla sumarizace všech informací a jejich roztřídění podle 

jednotlivých kategorií do jedné tabulky (Tabulka 9).   

Tabulka 9 Kompletní sběr dat 

Kat. silné stránky Inf. 

1 
Dílčí etické normy jsou zakotveny v interních 

předpisech 
14 

2 Náročné vstupní podmínky přijetí ke složkám 16 

3 Dodržování etických pravidel je důsledně vyžadováno 12 

4 
Zavedený pravidelný systém oborné přípravy a školení 

i v těchto oblastech 
8 

5 Posttraumatické intervenční týmy  4 

6 
Dodržování etických pravidel přináší úctu a respekt 

okolí 
8 

7 Psycholog složky IZS 6 

8 Vysoká morální motivace pro výkon povolání 16 

9 Vypracované interní systémy celoživotního vzdělávání 10 

Kat. slabé stránky Inf. 

20 Časová tíseň při záchranných pracích 18 

21 Záměna etiky za psychologii  6 

22 Neexistuje jednotný výklad 6 

23 Subjektivní vnímání etiky jednotlivci 8 

24 Etické pravidla není možno v praxi vždy dodržet 16 

25 Složité dispoziční podmínky při zásahu 4 

26 
Jednotlivci mohou být přesvědčeni, že pro záchranu 

života mohou porušit veškeré etické i morální zásady. 
4 

27 Nedostatek záchranářů na místě zásahu  16 

28 Psychická zátěž záchranářů při zásahu 2 

Kat. příležitosti Inf. 

30 
Pozitivní vnímání složek veřejností (z pohledu 

dodržování etických pravidel) 
16 

31 Pozitivní tlak veřejnosti na problematiku vnímání etiky 10 

32 
Výchova a vzdělávání společnosti z pohledu možností 

záchranářů při dodržování etiky  
8 

33 
PR složek v oblasti dodržování etických pravidel. 

Zveřejnění pozitivních skutečností. 
4 

34 Zlepšení propagační činnosti směrem k veřejnosti  4 

35 
Zlepšení propagační činnosti směrem ke sdělovacím 

prostředkům 
14 

36 Sdílení etických zásad napříč složkami IZS 6 
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37 Přijetí psychologa 4 

38 

Vytvořit etické kodexy tam, kde jsou dosud 

nezpracované nebo nedostatečně popsané (např. etika 

rozhodování velitelů zásahů apod.). 

6 

Kat. hrozby Inf. 

60 
Negativní příklady ve společnosti zejména z vrcholové 

politiky 
4 

61 Ztráta důvěry veřejnosti v IZS 10 

62 
Postupné snižování nároků společnosti na dodržování 

etických kodexů 
10 

63 Nejasná a nejednotná legislativa  6 

64 
Dodržování etických pravidel bude zneužito proti 

složkám IZS 
16 

65 Nelze přesně stanovit jednotná pravidla 10 

66 

Základní složkou IZS jsou jednotky zařazené v plošném 

pokrytí, tedy i např. jednotky SDH obcí – nelze ovlivnit 

vstupní podmínky ke složce a garanci znalosti etiky 

8 

67 Nekorektní přístup sdělovacích prostředků 18 

 

4.3 Sběr dat z praxe 

Tato metoda byla zvolena jako podpůrná a konkretizuje získaná data z analýzy 

SWOT na prostředí LDN. Sběr dat spočíval ve vlastním pozorování složek IZS  

při prověřovacím cvičení v LDN v roce 2015 a také na základě písemného zápisu 

vyhodnocení cvičení složek IZS. V tomto roce jsem byla v zařízení zaměstnána jako 

zdravotní sestra a cvičení jsem se osobně účastnila. Mým úkolem bylo pozorovat 

dodržování etických zásad chování zasahujících členů složek IZS a zúčastněného 

personálu k pacientům. Příslušníci, členové a zaměstnanci složek, ani zbývající 

personál o této skutečnosti nebyl předem informován, aby nebyl výsledek 

pozorování zkreslený možnými cílenými změnami v chování sledovaných osob. Má 

pozornost byla zaměřena především na důstojné zacházení a komunikaci s pacienty 

a na případné diskriminační jednání ze strany složek IZS nebo personálu zařízení. 

Tato zkušenost mi byla motivací pro hlubší zkoumání této problematiky v mé 

diplomové práci. 
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4.4 Komparace výsledků 

V závěru práce budou výsledky SWOT analýzy komparovány s výsledky 

vlastního pozorování cvičení složek IZS v zařízení LDN. Zjištěné informace budou 

použity do návrhu komplexního opatření pro řešení dané problematiky. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Analýza SWOT provedená na základě podkladů 

poskytnutých respondenty 

 Pro objektivní vyhodnocení slabých a silných stránek, stejně jako hrozeb a 

příležitostí je u prováděné analýzy SWOT vždy výhodné pracovat v týmu, např. 

formou brainstormingu. Výhodou je minimalizace subjektivního hodnocení 

zpracovatele. Vzhledem k zásadám pro zpracování diplomové práce není možno 

tento postup použít.  

Z tohoto důvodu, byla před vlastní analýzou příležitostí a rizika (tzv. OT) a 

analýzou silných a slabých stránek (tzv. SW), provedena podrobná analýza 

jednotlivých kategorií ve stanovených položkách. Tento postup pak v další části 

zjednoduší třídění jednotlivých kategorií do jednotlivých polí matic.  

Váha se vypočítá jako podíl informací sdělených v jedné kategorii a celkové sumy 

všech informací v dané položce (např. silné stránky). Takto stanovenými váhami se 

částečně eliminuje pouze subjektivní pohled jednoho hodnotitele a to tím, že jsou ve 

výpočtu kalkulovány sdělení všech respondentů. Pro každou položku se následně 

vypočítá medián. 

Dalším krokem bylo pro vnitřní faktory, stanovení stupně důležitosti tedy jakou 

důležitost má každá kategorie na řešenou problematiku, tedy sestupně: rozhodující, 

velkou, střední, malou, velmi malou. Pro tyto účely byla použita stupnice od 1 do 5, 

kdy číslo 5 znamená rozhodující důležitost.  

Pro vnější faktory, to bylo stanovení stupně pravděpodobnosti, s jakou mohou 

uvedené děje nastat, tedy sestupně velmi vysoká, vysoká, střední, malá, velmi malá. 

Hodnota 5 znamená velmi vysoká pravděpodobnost. 
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Posledním krokem byl výpočet váženého ohodnocení, což je násobek váhy a 

důležitosti, resp. násobek váhy a stupně pravděpodobnosti u jednotlivých kategorií. 

Suma vážených ohodnocení v jednotlivých položkách má svůj význam 

v možnosti matematicky vyjádřit celkovou hodnotu jednotlivých položek a jejich 

vzájemné porovnání [13]. 

Shrnutí postupu: 

1. Výpočet vah u jednotlivých kategorií 

𝑉 =
𝐼𝑖

∑ 𝐼𝑖
 

V  Váha kategorie 

Ii  Počet informací v jedné kategorii 

∑ 𝐼𝑖  Suma všech informací v jedné položce 

2. Výpočet mediánu vah 

Pro sudý počet kategorií  

 

�̃� =
𝑥 (

𝑛
2

) + 𝑥 (
𝑛
2

+ 1)

2
 

Pro lichý počet kategorií 

�̃� = 𝑥 (
𝑛 + 1

2
) 
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3. Vnitřní faktory – stanovení stupně důležitosti, vyjádřené na číselné stupnici 

od jedné do pěti 

Vnější faktory – stanovení stupně pravděpodobnosti, vyjádřené na číselné 

stupnici od jedné do pěti. 

4. Výpočet váženého ohodnocení u jednotlivých kategorií 

VOi = ViPi nebo VOi = ViDi 

VOi  Vážené ohodnocení jedné kategorie 

Vi  Váha jedné kategorie 

Di  Stupeň důležitosti u jedné kategorie u vnitřních faktorů 

Pi  Stupeň pravděpodobnosti u jedné kategorie vnějších faktorů 

       Výpočet sumy vážených ohodnocení za jednotlivé položky  

𝑉𝑂 = ∑ 𝑉𝑂𝑖 

𝑉𝑂  Vážené ohodnocení jedné položky 

∑ 𝑉𝑂𝑖 Suma všech vážených ohodnocení v jedné položce 
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Tabulka 10 Podrobná analýza silných stránek 

Kat. silné stránky Inf. V D VO 

1 
Dílčí etické normy jsou zakotveny 

v interních předpisech 
14 0,15 5 0,75 

2 
Náročné vstupní podmínky přijetí ke 

složkám 
16 0,17 4 0,68 

3 
Dodržování etických pravidel je 

důsledně vyžadováno 
12 0,13 5 0,78 

4 

Zavedený pravidelný systém oborné 

přípravy a školení i v těchto 

oblastech 

8 0,09 3 0,27 

5 Posttraumatické intervenční týmy  4 0,04 2 0,08 

6 
Dodržování etických pravidel přináší 

úctu a respekt okolí 
8 0,09 3 0,27 

7 Psycholog složky IZS 6 0,06 2 0,12 

8 
Vysoká morální motivace pro výkon 

povolání 
16 0,17 5 0,85 

9 
Vypracované interní systémy 

celoživotního vzdělávání 
10 0,10 3 0,3 

SUMA 94 1,00  4,1 

MEDIÁN  0,10   

 

Tabulka 11 Podrobná analýza slabých stránek 

Kat. slabé stránky Inf. V D VO 

20 Časová tíseň při záchranných pracích 18 0,24 5 1,20 

21 Záměna etiky za psychologii  6 0,07 3 0,21 

22 Neexistuje jednotný výklad 6 0,07 3 0,21 

23 Subjektivní vnímání etiky jednotlivci 8 0,10 4 0,40 

24 
Etické pravidla není možno v praxi 

vždy dodržet 
16 0,20 4 0,80 

25 
Složité dispoziční podmínky při 

zásahu 
4 0,05 1 0,05 

26 

Jednotlivci mohou být přesvědčeni, 

že pro záchranu života mohou 

porušit veškeré etické i morální 

zásady. 

4 0,05 4 0,20 

27 
Nedostatek záchranářů na místě 

zásahu  
16 0,20 3 0,60 
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28 
Psychická zátěž záchranářů při 

zásahu 
2 0,02 3 0,06 

SUMA 80 1,00  3,73 

MEDIÁN  0,07   

 

Tabulka 12 Podrobná analýza příležitostí 

Kat. Příležitosti Inf. V P VO 

30 

Pozitivní vnímání složek veřejností (z 

pohledu dodržování etických 

pravidel) 

16 0,22 4 0,88 

31 
Pozitivní tlak veřejnosti na 

problematiku vnímání etiky 
10 0,14 5 0,70 

32 

Výchova a vzdělávání společnosti 

z pohledu možností záchranářů při 

dodržování etiky  

8 0,11 3 0,33 

33 

PR složek v oblasti dodržování 

etických pravidel. Zveřejnění 

pozitivních skutečností. 

4 0,06 3 0,18 

34 
Zlepšení propagační činnosti směrem 

k veřejnosti  
4 0,06 3 0,18 

35 
Zlepšení propagační činnosti směrem 

ke sdělovacím prostředkům 
14 0,19 3 0,57 

36 
Sdílení etických zásad napříč 

složkami IZS 
6 0,08 3 0,24 

37 Přijetí psychologa 4 0,06 2 0,12 

38 

Vytvořit etické kodexy tam, kde jsou 

dosud nezpracované nebo 

nedostatečně popsané (např. etika 

rozhodování velitelů zásahů apod.). 

6 0,08 5 0,40 

SUMA 72 1,00  3,6 

MEDIÁN  0,08   

 

 

 

 

 



53 

 

Tabulka 13 Podrobná analýza hrozeb 

Kat. Hrozby Inf. V P VO 

40 
Negativní příklady ve společnosti 

zejména z vrcholové politiky 
4 0,05 5 0,25 

41 Ztráta důvěry veřejnosti v IZS 10 0,12 3 0,36 

42 

Postupné snižování nároků 

společnosti na dodržování etických 

kodexů 

10 0,12 4 0,48 

43 Nejasná a nejednotná legislativa  6 0,07 3 0,21 

44 
Dodržování etických pravidel bude 

zneužito proti složkám IZS 
16 0,20 4 0,80 

45 
Nelze přesně stanovit jednotná 

pravidla 
10 0,12 3 0,36 

46 

Základní složkou IZS jsou jednotky 

zařazené v plošném pokrytí, tedy i 

např. jednotky SDH obcí – nelze 

ovlivnit vstupní podmínky ke složce 

a garanci znalosti etiky 

8 0,10 3 0,30 

47 
Nekorektní přístup sdělovacích 

prostředků 
18 0,22 5 1,1 

SUMA 82 1,00  3,86 

MEDIÁN  0,12   

 

5.1.1 Podrobný rozbor jednotlivých položek  

Výraznou pozornost věnovali respondenti silným stránkám. V položce silné 

stránky poskytli celkem 94 (29 %) informací, tedy výrazně více než v ostatních 

položkách. Z výše uvedeného je patrné, že si respondenti umí lépe představit, co je 

tímto pojmem myšleno. Tyto informace byly rozděleny do 9 kategorii, což je 26 % 

z celkového počtu vytvořených kategorií. Pokud provedeme podrobnější rozbor 

celkových vážených ohodnocení v jednotlivých položkách, zjistíme, že nejvyšší 

hodnotu má opět položka silných stránek 4, 1. Z toho vyplývá, že respondenti napříč 

základními složkami jsou pozitivně motivováni pro dodržování etických pravidel u 

zásahu a jejich existenci vnímají jako přínos pro jejich práci. Tyto údaje dále 

potvrzují velmi dobrý vztah ke zvolenému povolání a značnou osobní angažovanost 

[36]. 
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Počet informací, které respondenti poskytli v položce slabých stránek, bylo 80, 

což je 24 % z celkového počtu. Počet vytvořených kategorií je takřka identický jako 

v ostatních položkách analýzy, tedy 26 %. Hodnota váženého ohodnocení je v tomto 

případě 3,73. Porovnáním vnitřních faktorů zjistíme, že pozitivní bilance je na straně 

silných stránek a to o 0,37. Vnitřní prostřední je z pohledu zkoumané problematiky 

nastaveno na dobré úrovni. 

V položce příležitosti bylo získáno nejméně informací a to 72, které znamenají 

22 % z celkového počtu. Množství kategorií, kterých bylo získáno je opět 9. To může 

vyplývat z toho, že položka příležitosti je z hlediska analýzy SWOT chápána jako 

vnější faktor, a proto někteří z respondentů působících na nižších stupních 

organizačního zřízení nejsou úplně přesně schopni tuto položku vnímat ve všech 

souvislostech, což je naprosto samozřejmé. Hodnota váženého ohodnocení byla 

v položce příležitostí 3,6 tedy opět nejméně v rámci provedené analýzy. 

V položce hrozby bylo získáno celkem 82 (25 %) informací rozdělených do 8 

(22 %) kategorií, což byla jediná výjimka ze všech položek analýzy, kdy v ostatních 

případech jsou informace vždy shodně rozděleny do 9 kategorií. Hodnota váženého 

ohodnocení byla v tomto případě 3,86. Porovnáním vnějších faktorů zjistíme 

z pohledu váženého ohodnocení negativní bilanci na straně hrozeb a to o 0,26. 

Respondenti tedy spatřují ve vnějším prostředí více hrozeb než příležitostí. 

Celková bilance při porovnání vážených ohodnocení u všech položek, tedy součet 

vážených ohodnocení silných stránek a příležitostí vs. slabé stránky a hrozby byl 

takřka vyrovnaný. Rozdíl činil pouhých 0,11 ve prospěch silných stránek a 

příležitostí.   
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5.2 Analýza příležitostí a rizik OT 

 U takto vzniklých souborů byla provedena analýza příležitostí a rizik, která nám 

umožnila rozlišit atraktivní příležitosti od těch méně významných a rizika z hlediska 

jejich vážnosti a možnosti toho, že nastanou.  

Do jednotlivých polí v tabulkách č. 9 a č. 10 byla zapisována čísla kategorií a to 

následovně: 

1. Do červeného pole byla zapsána čísla kategorií se stupněm pravděpodobnosti 

4, 5 a současně je jejich vypočtená váha větší než hodnota mediánu. 

2. Do zeleného pole byla zapsána čísla kategorií se stupněm pravděpodobnosti 

4, 5 a současně je jejich váha rovna nebo menší než hodnota mediánu. 

3. Do modrého pole byla zapsána čísla kategorií se stupněm pravděpodobnosti 

3, 2, 1 a současně je jejich váha větší než hodnota mediánu. 

4. Do žlutého pole byla zapsána čísla kategorií se stupněm pravděpodobnosti 3, 

2, 1 a současně je jejich vypočtená váha rovna nebo menší než hodnota 

mediánu. 

 

 Tabulka 14 Matice příležitostí 

  

PRAVDĚPODOBNOST 

ÚSPĚCHU 

vysoká nízká 

VÁHA 

vysoká 30,31 32, 35  

nízká 38 33,34,36,37 

                         

Legenda: 

......... Příležitost nabízející nejvyšší užitek 

 

……zajímavé jen v případě možnosti zvýšení jejich vlivu  
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……zajímavé jen v případě možnosti zvýšení jejich pravděpodobnosti 

 

……málo nebo vůbec nevyužitelné  

                     
   

 Tabulka 15 Matice rizik 

  

PRAVDĚPODOBNOST 

UDÁLOSTI 

vysoká nízká 

VÁHA 

vysoká 44, 47  

nízká 42,45 41,43,45,46 

                     

Legenda: 

......... Nejvážnější riziko 

 

……potřeb důkladnějšího zkoumání, zda nepředstavují vážnější riziko 

 

……potřeb důkladnějšího zkoumání, zda nepředstavují vážnější riziko 

 

……malá rizika, možno ignorovat 

 

 

5.2.1 Analýza silných a slabých stránek  

Obdobný postup pak byl aplikován při hodnocení silných a slabých stránek, kde 

bude využita tzv. analýza SW (tabulky č. 11 a 12), při které je nutno odstupňovat 

každou kategorii podle důležitosti a vlivu na organizaci. Pod pojmem vliv se zde 

rozumí váha informací v dané kategorii. 

Do jednotlivých polí v tabulkách č. 11 a č. 12 byla zapisována čísla kategorií a to 

následovně: 
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1. Do červeného pole byla zapsána čísla kategorií se stupněm důležitosti 4, 5 a 

současně byla jejich vypočtená váha větší než hodnota mediánu. 

2. Do zeleného pole byla zapsána čísla kategorií se stupněm důležitosti 4, 5 a 

současně byla jejich váha rovna nebo menší než hodnota mediánu. 

3. Do modrého pole byla zapsána čísla kategorií se stupněm důležitosti 3, 2, 1 a 

současně je jejich váha větší než hodnota mediánu. 

4. Do žlutého pole byla zapsána čísla kategorií se stupněm důležitosti 3, 2, 1 a 

současně je jejich vypočtená váha rovna nebo menší než hodnota mediánu. 

 

Tabulka 16 Matice vlivu a důležitosti silných stránek 

  
DŮLEŽITOST 

vysoká nízká 

VÁHA 

vysoká 1,2,3,8  

nízká  4,5,6,7,9 

 

Legenda: 

......... Nejdůležitější silné stránky 

 

…… Středně důležité silné stránky, udržet snahu na jejich využití  

 

…… Středně důležité silné stránky, udržet snahu na jejich využití  

 

……málo nebo vůbec nevyužitelné  
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Tabulka 17 Matice vlivu a důležitosti slabých stránek 

  

DŮLEŽITOST 

vysoká nízká 

VÁHA 

vysoká 20,23,24 27 

nízká 26 21,22,25, 

 

Legenda: 

......... Nejdůležitější slabé stránky 

 

…… Středně důležité slabé stránky, udržet snahu na jejich využití  

 

…… Středně důležité slabé stránky, udržet snahu na jejich využití  

 

……málo nebo vůbec nevyužitelné               

 

5.3 Možné výstupy navržené pomocí strategií „WO“ a „ST“ 

Kombinací jednotlivých kategorií z obou analýz („OT“ a „SW“) lze pomocí 

strategií WO a ST navrhnout možné postupy pro eliminaci, popř. minimalizaci 

hrozeb a slabých stránek [33].   

V tabulce 18 jsou uvedeny jednotlivé postupy. V levém sloupci jsou uvedeny 

kategorie, popř. skupina jednotlivých kategorií slabých stránek a hrozeb, které mají 

podobný nebo stejný způsob řešení. V pravém sloupci jsou pak pod názvy a čísly 

jednotlivých kategorií uvedeny skupiny příležitosti a silných stránek, které mohou 

být využity pro řešení konkrétních oblastí. 

Jako příklad můžeme uvést eliminaci hrozeb a slabých stránek v oblasti obavy 

z nekorektního přístupu sdělovacích prostředků pomocí silných stránek a 
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příležitostí. Dobré vztahy se sdělovacími prostředky je potřeba nejen udržovat, ale i 

rozvíjet je aktivním přístupem při každé vhodné příležitosti. V předstihu poskytovat 

informace a tím předcházet vzniku spekulací, zvát zástupce médií k významným 

událostem, pořádat tiskové konference atd. To vše může být obsahem uvedené 

příležitosti „Zlepšení propagační činnosti směrem ke sdělovacím prostředkům“. 

Tabulka 18 Možnosti řešení 

Minimalizace hrozeb a slabých stránek využitím 

příležitostí a silných stránek 

hrozby a slabé stránky příležitosti a silné stránky 

Nekorektní přístup sdělovacích 

prostředků 

Zlepšení propagační činnosti směrem ke 

sdělovacím prostředkům (35). Pozitivní 

vnímání složek veřejností (z pohledu 

dodržování etických pravidel) (30). Výchova 

a vzdělávání společnosti z pohledu 

možností záchranářů při dodržování etiky 

(32). 

Záměna etiky za psychologii, 

Subjektivní vnímání etiky 

jednotlivci, Nelze přesně 

stanovit jednotná pravidla 

Vytvořit etické kodexy tam, kde jsou dosud 

nezpracované nebo nedostatečně popsané 

(např. etika rozhodování velitelů zásahů 

apod.) (38). Sdílení etických zásad napříč 

složkami IZS (36) 

Dodržování etických pravidel 

bude zneužito proti složkám IZS 

Pozitivní vnímání složek veřejností (z 

pohledu dodržování etických pravidel) (30). 

Dodržování etických pravidel je důsledně 

vyžadováno (3). Dílčí etické normy jsou 

zakotveny v interních předpisech (1). 

Pozitivní tlak veřejnosti na problematiku 

vnímání etiky (31). Výchova a vzdělávání 

společnosti z pohledu možností záchranářů 

při dodržování etiky (32). 

Jednotlivci mohou být 

přesvědčeni, že pro záchranu 

života mohou porušit veškeré 

etické i morální zásady. 

Náročné vstupní podmínky přijetí ke 

složkám (2). Vysoká morální motivace pro 

výkon povolání (8). Dodržování etických 

pravidel je důsledně vyžadováno (3).  

Etické pravidla není možno 

v praxi vždy dodržet 

Výchova a vzdělávání společnosti z pohledu 

možností záchranářů při dodržování etiky 

(32). 
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Nedostatek záchranářů na místě 

zásahu 
 

Časová tíseň při záchranných 

pracích 
 

 

Silnou stránku analýzy SWOT je nutno vidět i v případech, kde nebyly nalezeny 

žádné příležitosti ani silné stránky, které by mohly eliminovat případné hrozby. Už 

jen identifikací těchto negativních vlivů jsou vytvořeny podmínky pro jejich 

eliminaci, popř. možnost se jich účinným způsobem vyvarovat do doby, než budou 

vytvořeny mechanismy na jejich odstranění. 

5.4 Případ z praxe 

V roce 2017 proběhlo v jednom ze zdravotnických zařízení poskytující následnou 

péči prověřovací cvičení složek IZS. Cílem cvičení bylo prověřit taktickou a operační 

úroveň koordinace složek IZS. Cílem cvičení pro taktickou úroveň koordinace bylo 

prověřit dobu a časový sled při soustředění sil a prostředků jednotek požární 

ochrany v prostoru cvičení v rozsahu II. stupně požárního poplachu, prověřit 

reálnou schopnost spolupráce jednotek PO při řešení MU, prověřit činnosti velitele 

zásahu z hlediska koordinace jednotek PO a řízení zásahu při MU se zřetelem na 

zabezpečení organizace místa zásahu, prověřit nástupní plochy a příjezdové 

komunikace v objektu, prověřit činnost velitelů úseků, ověřit vydatnost hydrantové 

sítě, ověřit čas pro vybudování týlového zázemí a ověřit schopnost evakuace 

zaměstnanci dle požárního evakuačního plánu. Samotné cvičení bylo koncipováno 

tak, že vlivem závady na elektro spotřebiči dojde ve III. NP k požáru spotřebiče. 

Požár se rozšíří na okolní hořlavé materiály. Během vzniku požáru dojde ke zranění 

a pohřešování blíže nespecifikovaného počtu zaměstnanců a pacientů. Požár se 

rozšíří do IV. NP a jeho prostor a prostor III. NP bude silně zakouřený. Zaměstnanci 

zjistí zakouření pokoje sester a zakouření chodby III. NP a zavolají tísňovou linku 
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150. KOPIS HZS následně vyšle předem domluvené síly a prostředky na místo 

cvičení.  

V době cvičení bylo v objektu hospitalizováno 45 pacientů, z toho 20 zcela 

imobilních, tedy neschopných samovolné evakuace. Dále se v objektu nacházel blíže 

nespecifikovaný počet osob z řad rodinných příslušníků, kteří byli v té době za 

pacienty na návštěvě. Při cvičení nebyl požár simulován vyvíječem kouře. Jedním 

z cílů stanovených pro jednotky PO bylo vyhledání a záchrana osob.  

Po domluvě s vrchní sestrou zařízení byli předem vytipováni pacienti určení  

pro záchranu a evakuaci. V době, kdy proběhlo cvičení složek IZS jsem byla 

v zařízení zaměstnána jako zdravotní sestra a přímo jsem se cvičení účastnila,  

po domluvě s vrchní sestrou oddělení, bylo mým úkolem pozorovat dodržování 

etických zásad a chování zasahujících příslušníků, členů a zaměstnanců složek IZS 

a zúčastněného personálu. Nikdo ze zasahujících ani personál nebyl o této 

skutečnosti předem informován, aby nebyl výsledek pozorování zkreslený 

možnými cílenými změnami v chování sledovaných osob. Má pozornost byla 

zaměřena především na dodržování důstojného zacházení s pacienty a při 

manipulaci s nimi, na slušné chování zasahujících příslušníků, členů a zaměstnanců 

složek IZS k pacientům, a na pozorování možného diskriminačního jednání ze 

strany jednak zasahujících osob a jednak ze strany personálu zařízení. 

Ještě před příjezdem složek IZS byla zahájena samovolná evakuace osob  

z objektu. Převážná většina těchto osob se nacházela v I.NP bez nutnosti použít 

schodiště. V I. NP se v tomto zařízení obvykle umisťují pacienti s menším postižením 

hybnosti a se zachováním lepší úrovně kognitivních funkcí. Evakuace spočívala ve 

vyvedení části pacientů, kteří byli schopni z budovy odejít bez pomoci personálu 

anebo s jejich částečnou dopomocí, k tomu byly využity invalidní vozíky ze zařízení. 

Pokud to bylo možné a u pacienta se nacházela jeho rodina, byli personálem 

požádáni o pomoc tak, aby vyvedli svého rodinného příslušníka ven  

a tam s ním počkali. Vzhledem k tomu, že počet vozíků byl nedostatečný, bylo nutné 
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pacienty venku posadit na lavičky v přilehlé zahradě, aby mohly být vozíky využity 

pro evakuaci dalších pacientů. O pacienty se v zahradě staral nekvalifikovaný 

personál z kuchyně a prádelny a zmínění rodinní příslušníci. Protože personál 

pacienty zařízení dobře zná, a tedy mu pacienti i důvěřují, nebyla evakuace pro 

pacienty tolik stresující. Nicméně ve chvíli, kdy personál sděloval pacientům, že se 

jedná o evakuaci kvůli cvičení složek IZS, byli někteří pacienti  

i přes citlivý přístup personálu nastalou situací vyděšeni. Několik pacientů, kteří 

byli předem vytipováni jako vhodní pro zúčastnění se cvičení, museli být dokonce 

ponecháni na svém pokoji z obavy jejich následné psychické deprivace. Z mého 

pozorování musím konstatovat, že se personál zařízení choval k pacientům 

ohleduplně. I důstojnost pacientů byla beze zbytku dodržena. Evakuovaní pacienti 

byli vhodně a dostatečně oblečeni. Nikdo z personálu pacienty neupozorňoval  

na jejich sníženou úroveň hybnosti, přestože tímto byl celý proces evakuace 

významně zpomalen. K diskriminačnímu chování ze strany personálu nedošlo. 

V průběhu probíhající evakuace osob z I. NP, začaly na místo přijíždět první 

jednotky PO a začali provádět hasební práce. Velitel zásahu se snažil  

od personálu zjistit informace o počtu osob v budově, informace o pacientech,  

a sháněl se po odpovědné osobě. Personál zařízení nevěděl, o jakou osobu se jedná, 

ale sděloval, že: „To bude asi vrchní sestra“. Ta se nacházela dle sdělení personálu: 

„Někde nahoře“. Personál z I. NP nebyl schopen podat informace o pacientech 

z ostatních NP, jen sdělil, že: „Je tam hodně ležících pacientů“, ale přesný počet neznal. 

V této době na místo přijel i vůz ZZS, posádka vozu zjišťovala stav již evakuovaných 

osob a zůstávala s nimi v přímém kontaktu. K pacientům se chovali vlídně, 

komunikace byla zacílená na to, aby byli evakuovaní pacienti udrženi  

v klidu. Jako nejpodstatnější pozorovaný moment se jevila situace, kdy záchranářka 

s uklidňujícím úsměvem hovořila se seniorkou, aby tak celou situaci odlehčila a 

v momentě, kdy jedna z osob (jednalo se o rodinného příslušníka některého 

z pacientů) začala tuto záchranářku fotografovat, záchranářka komunikovat přestala 

a od seniorky se ihned vzdálila na místo, ze kterého mohla přehledně pozorovat 
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cvičení bez interakce s pacientkou. Záchranářka mi potom sdělila: „Že nemá ráda, 

když ji někdo při práci fotografuje, že nemůže vědět, kde snímek skončí.“ Dále uvedla: „Že 

na základě překroucených „polopravd“ jsou oni, jako záchranáři, vystavováni nepříjemným 

konfrontacím jejich nadřízenými a veřejností. Proto se raději bude starat o ´své´, aby nikdo 

nemohl vzniklé fotografie vytrhnout z kontextu a zneužít.“ Tento moment výstižně 

vystihuje největší hrozbu identifikovanou v analýze SWOT, a to nekorektní přístup 

sdělovacích prostředků a jimi vyvolaná možná ztráta důvěry veřejnosti ke složkám 

IZS. Příslušníci Policie ČR mezitím zajišťovali uzavření přilehlé komunikace. Jelikož 

příslušníci Policie ČR nebyli při tomto cvičení v přímém kontaktu s pacienty, jejich 

etické normy chování nelze hodnotit. Hasiči, kteří přijeli na místo jako první, začali 

provádět hašení ve III. NP budovy. Pohyb hasičů byl komplikován přítomností 

většího počtu pacientů, kteří byli přivezeni na invalidních vozících a zdravotních 

lůžcích do prostoru chodby u schodiště v II.NP, aby mohli být „rychleji“ 

evakuováni. Zásah hasičů probíhal v rychlosti a komunikace byla omezena 

především na personál zařízení. Zaměstnanci byli vyzváni, aby zajistili volný 

průchod. Z etického pohledu nelze tuto komunikaci hodnotit směrem k pacientům, 

protože ti byli pouze pasivními přihlížejícími. I přesto lze konstatovat, že nebyla 

dodržena jejich práva plynoucí z Etického kodexu zařízení, a to především právo na 

soukromí a právo na ohleduplnou péči [Etický kodex DOP]. Personál v nastalém 

zmatku, prováděl úkony dle pokynů hasičů, a to bez informování pacientů o 

prováděném přesunu. Někteří pacienti byli již v této fázi plačtiví, anebo projevovali 

známky agrese. Tito pacienti byli z obavy možné psychické deprivace odvezeni zpět 

na své pokoje. Ve třetím patře prováděli hasiči hašení požáru sesterny. Na sesterně 

se nacházela osoba, která se nadýchala kouře, jednalo se o zdravotní sestru (figurant 

z řad HZS). V silně zakouřených prostorech III.NP se nacházely další osoby, jednalo 

se o převážně ležící pacienty a personál zařízení. Na místě tedy probíhala evakuace 

pacientů příslušníky HZS. Příslušníci HZS se snažili především o co možná 

nejefektivnější evakuaci, ale bylo patrné, že s pacienty manipulují ohleduplně. 

Vzhledem k tomu, že byli hasiči vybaveni dýchací technikou, byla komunikace 
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s pacienty ztížená. Proto ji nemohu hodnotit. Pacienti byli předem informováni o 

tom, že se zde bude konat cvičení složek IZS a že budou v rámci cvičení evakuováni. 

Postup hasičů při výběru pacientů k evakuaci nebyl zcela evidentně ovlivněn 

rasovými, ani jinými předsudky. Pro doložení tohoto tvrzení mohu uvést, že se na 

pokoji nacházela jedna osoba z řad národnostní menšiny a postupem hasičů nebyla 

tato osoba nijak znevýhodněna. Dovolím si tvrdit, že pro hasiče tento fakt při práci 

nebyl nikterak důležitý ve smyslu jakéhokoli diskriminujícího chování. Hasiči 

z vlastní iniciativy dbali na to, aby pacienty vynášeli oblečené nebo alespoň zakryté. 

Hasiči ve všech případech pacienty informovat o tom, co se s nimi bude dít, přesto 

byli pacienti rozrušeni a upínali se spíše na známé osoby (rodina, personál), od 

kterých informace zvládli lépe a rychleji pochopit. Při prvním kontaktu hasiče 

s takovouto situací, kdy jej evakuovaný senior nechápal, vyplynulo řešení ze situace 

a pacient začal sám komunikovat raději s personálem nežli se samotným hasičem. 

V dalším případě už tento hasič sám navodil situaci tak, aby využil potenciálu 

známé osoby v komunikaci. Při ukončení cvičení složek IZS a hovoru zúčastněných 

profesionálů v mnoha případech zaznělo, že kdyby v zařízení LDN nastala potřeba 

evakuovat pacienty v důsledku požáru, byla by to nezměrná tragédie a o život by 

přišlo mnoho osob. Špatná pohyblivost a zhoršená úroveň komunikace pacientů, 

kteří jsou zde hospitalizovaní, byly hlavními argumenty, o které svá tvrzení opírali. 

Což se dá předpokládat, jelikož „senioři jsou jako děti“, zaznělo z úst většiny 

zasahujících příslušníků. 
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6 DISKUZE 

Po prostudování dostupné literatury je zřejmé, že témata týkající se etiky jsou 

velmi frekventovaným a aktuálním tématem. Převážná většina z nich se ovšem týká 

etických aspektů z pohledu zasahujících složek IZS a řešením etických dilemat. 

K prostudování etických aspektů ve spojitosti se zásahem složek IZS v takto 

specifickém prostředí jsem nalezla pouze omezené množství domácích i 

zahraničních zdrojů. Přestože aktuálnost této problematiky dokládá mnoho 

skutečností. Příkladem je stále se stupňující kladení významu na práva pacientů ve 

zdravotnictví, častého upravování Etických kodexů zařízení a kontrol auditorů 

zařízení na jejich dostupnost všem zdravotníkům a pacientům zařízení, a to bez 

rozdílu, zda se jedná o zařízení státní či soukromé. Další prokazatelnou skutečností, 

že je nutné věnovat se problematice etiky gerontologie v souvislosti s možným 

nárůstem potřeby aktivizace složek IZS v zařízeních hospitalizujících 

gerontologické pacienty je, že WHO po roce 2000 poukazuje na novodobé problémy 

globálního měřítka, které si žádají nová etická posouzení. V jejich výčtu se objevuje 

klinický syndrom stárnutí, syndrom křehkosti u pacientů s minimální rezervou 

variability, autonomie jedince a kvalita života [29]. Proto bylo mé zkoumání 

zaměřeno na etiku ve spojitosti se zásahy složek IZS v zařízeních hospitalizujících 

gerontologické pacienty.  

Jednotlivé složky IZS mají zpracované Etické kodexy a tím vymezují určité etické 

normy, nicméně zůstává otázkou, zda se lze těmito normami řídit přímo při zásahu 

složek IZS. Etické kodexy sice upravují práva člověka na etické zacházení, ale při 

řešení MU nastává specifická situace, kdy se jedná o záchranu holého života, a proto 

je možné člověka na jeho lidských právech dočasně omezit. Tato oprávnění plynou 

z oprávnění a úkolů velitele zásahu. Velitel zásahu při řízení jednotky při požárním 

zásahu, záchranných pracích při živelních pohromách, záchranných pracích při 

mimořádných událostech, pokud jsou bezprostředně ohroženy lidské životy nebo 

hrozí značná škoda a při plnění úkolů civilní ochrany a ochrany obyvatel má právo 
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(§ 70 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 5 a § 92 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů), v dalším znění zákona č. 133/1985 Sb. je uveden výčet 

konkrétních práv velitele zásahu na místě řešení MU. Avšak omezení, která by se 

mohla týkat práv pacientů v zařízení LDN při řešení MU, jsou především omezena 

vstupem do objektu, vykázáním osob z místa zásahu, rozhodnutím velitele zásahu 

na nezbytně nutnou dobu přerušit záchranu osob nebo majetku, nařízením 

evakuace a možností organizovat postup podávání informací osobám zasaženým 

MU [41]. Po prostudování výše zmíněného zákona, je zřejmé, že práva pacienta na 

etické zacházení nejsou nikterak dotčena, a tedy na ně v případě řešení MU má i 

nadále právo. Pokud by ovšem došlo lpěním na dodržování etických norem, 

k ohrožení života či zdraví, pak má právo na život přednost, neboť je ukotveno 

v Listině základních práv a svobod člověka [42].  

Morálních hledisek a všeobecně aspektů, které ovlivňují činnost složek IZS při 

společném zásahu je mnoho. Spektrum individuálních přístupů k etické 

problematice je patrný i ve výzkumné části této práce. Všichni oslovení 

profesionálové vědí, že má jejich práce závažný etický rozměr. Vědí, že je ukotven 

v závazných normách ve formě etických kodexů. Ale z odpovědí respondentů je 

patrné, že jen někteří si jsou plně vědomi toho, co je pro ně v Etických kodexech 

uvedeno jako závazná norma směrem k zasaženým osobám.  

Etika je především filozofickou disciplínou, tento fakt se projevil i v této 

diplomové práci, a to především tím, že etický rozměr zásahu složek IZS vnímá 

každý její člen subjektivně. Rozdílnost tohoto vnímání je ovlivněna bezpočtem 

faktorů, jako je např. věk, délka praxe, a především zkušenosti. Jako nejpodstatnější 

etický aspekt při zásahu složek IZS jsou vnímána etická dilemata. Teoretická rovina 

etických dilemat je pro většinu respondentů abstraktní záležitostí a mnozí netuší, že 

to, co vnímají jako běžnou součást svého profesního života, je součástí přesně 

definovaného pojmu „Etické dilema“. Ke koordinaci složek IZS a jejich společnému 

zásahu dochází v momentě, kdy vyvstane potřeba je využít ke zvládnutí složitých 
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havárií, velkých MU, nehod a živelných pohrom nebo kdy mohou jinak přispět 

k jejich zvládnutí. Je podstatné vyslovit, že tyto situace jsou pro všechny zasahující 

mnohdy velmi náročné, a to jak fyzicky, tak především psychicky. Ze samotné 

podstaty vzniku IZS a důvodů, proč jejich společná koordinace vznikla, můžeme 

vyvodit závěr, že právě složitost těchto zásahů, kdy se jedná o velký počet 

zraněných osob a jejich řešení je často nutné provádět v časové tísni, vyvstávají již 

zmíněná etická dilemata, která jsou přirozeně vnímána těmito profesionály jako 

součást jejich profese. Každá složka IZS má svá specifická etická dilemata. V podobě 

ZZS jsou to dilemata týkající se především třídění raněných a postupu 

v poskytování neodkladné pomoci raněným v omezeného počtu záchranářů. 

Příslušníci HZS jsou vystavování etickým dilematům nejčastěji v podobě 

rozhodnutí velitele zásahu, který zvažuje možná rizika pro zasahující hasiče a 

záchranou života a zdraví osob postižených MU. Příslušníky Policie ČR jsou těmto 

dilematům nejčastěji vystavováni, pokud mají rozhodnout mezi vlastním bezpečím 

a pomocí ohrožené osobě, či efektivitou zásahu obecně. Tento výčet je pouhým 

zlomkem, ve skutečnosti je těchto etických dilemat bezpočet a frekvence konfrontace 

zasahujících s těmito dilematy je realitou všedního dne.  

Pokud se podíváme na etická dilemata z pohledu rozsahu rozhodovacích 

kompetencí jednotlivých příslušníků, členů a zaměstnanců složek IZS, je patrné, že 

čím větší odpovědnosti, dané hierarchií u zásahu, musí daná osoba čelit, tím více 

etických dilemat musí řešit. Pro velitele zásahu a všeobecně pro osoby kompetentní 

činit taktická rozhodnutí je nejtěžším etickým dilematem rozhodnout o přerušení 

záchranných prací z důvodu ohrožení podřízených. Tato hierarchie je bezesporu 

velmi výhodná pro funkčnost a efektivitu zásahu. Pokud by totiž o všech zmíněných 

etických rozporech měla rozhodovat pouze jedna osoba, byl by dopad na její 

psychiku nezměrný. Z pozorování cvičení složek IZS a platné legislativy vyplývá, 

že o postupu záchrany osob rozhoduje velitel zásahu, který ale zůstává mimo objekt 

a nevstupuje do něj. Čímž se zcela logicky nedostává do přímého kontaktu 

s prostředím, ve kterém se ohrožené osoby nacházejí, a tedy není ovlivněn touto 
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situací tolik jako ostatní zasahující, a tedy může být jeho rozhodnutí mnohem 

objektivnější. Přesto zcela zjevně nese největší díl odpovědnosti za lidské životy. 

Z analýzy SWOT je patrné, že příslušníci a zaměstnanci složek IZS cítí potřebu se 

v tomto směru dále vzdělávat. Příslušníci HZS vidí jako výhodu, činnost 

posttraumatického intervenčního týmu. Další zcela zásadní informace, která plyne 

z odpovědí respondentů je, že považují za velkou výhodu činnost psychologa, která 

jim do značné míry pomáhá řešit následky plynoucí z jejich rozhodnutí, ale i 

záchranných a likvidačních pracích při MU, kdy nemusí některý z příslušníků nebo 

zaměstnanců složek IZS suplovat činnost psychologa, např. v kontaktu 

s pozůstalými. 

Složky IZS provádí cvičení proto, aby se naučili v konkrétních situacích zachovat 

nadhled a relativní klid. Cvičí konkrétní situace, aby pro ně nebyla úplně neznámá. 

Je všeobecně známé, že ve stresové situaci jedná nejlépe každý člověk podle předem 

naučených postupů. Ale pouze pokud je má dobře nacvičené. Kreativní myšlení je 

ve stresu zablokované, mozek je v těchto chvílích řízen vegetativním nervstvem, je 

vyplaveno množství stresových hormonů a tělo pracuje v „nouzovém režimu“. 

Proto je nezbytné tyto situace cvičit. Všichni dotazovaní se shodli, že je pro ně cvičení 

velkým přínosem a urychluje následný zásah. Každá ze složek IZS má svá specifická 

cvičení. Hasiči se většinou soustředí na zkoumání plánů budov, na umístění 

uzávěrů elektřiny, plynu, ověřují si funkčnost hydrantové sítě. Záchranáři nejčastěji 

absolvují cvičení ve způsobu poskytnutí pomoci jednotlivých věkových skupin, 

školení na ovládání nového přístrojového vybavení, nových materiálů. Policisté jsou 

soustředěni na tělesnou zdatnost, sebeobranu, použití služební zbraně apod. Dalším 

měřítkem jsou získané znalosti ve svém oboru, které plynou z požadovaného 

vzdělání. Všechny tyto znalosti, zkušenosti a dovednosti jsou zacílené na to, co 

činnost jednotlivých profesionálů vyžaduje při jejich práci. Jsou tedy pro jednotlivé 

složky specifické. Hasiči ve všech případech odpovídají, že specifika geriatrického 

pacienta neznají a že si vyžádají v případě potřeby součinnost zdravotníka. Při 

řešení MU jako tomu bylo u cvičení složek IZS v zařízení LDN to ale není možné, 
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protože prvotní kontakt a hlavní dějiště se soustřeďuje primárně uvnitř zařízení a 

tam ZZS vstoupit za těchto okolností nemůže. Hasiči tedy jednají podle svého 

nejlepšího vědomí a svědomí, ale bez naučených postupů a bez znalostí, které by 

jim ve stresové situaci pomohli situaci efektivněji vyřešit.  

Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako „stav kompletní fyzické, 

duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci či vady“. Je-li 

zdraví definováno jako udržení komfortu ve všech těchto rovinách, pak není možné 

opomenout ani jednu z těchto navzájem vázaných komponent. Nalézání 

východisek, jak této rovnováhy dosáhnout, není jen smyslem vzdělání těchto 

profesionálů, ale i hodnotového žebříčku každého jedince. Tento hodnotový 

žebříček vychází jednak z osobnosti jedince, z jeho osobních a profesních zkušeností 

a komparací se zkušenostmi ostatních. Je možné vybudovat teoretickou základnu 

pro dodržování etických pravidel, ale podstatou efektivity systému je v prvé řadě 

vůle každého jedince, se těmito pravidly řídit. Pro doložení tohoto tvrzení, je možné 

použít, co již v antice vyslovil Seneca: „Lékaři platíme za práci, za jeho srdce mu 

zůstáváme dlužni.“ Přestože je toto tvrzení vztažené k medicíně, zůstává platné pro 

všechny pomáhající profese. Ve Standardech krizové a psychosociální pomoci se 

uvádí, že: „v oblasti krizové pomoci je důležité si uvědomovat, co nás k pomáhání 

motivuje a jaká přesvědčení a hodnoty zastáváme“ [36]. Hodnotová orientace 

vychází z úcty k sobě samému, z úcty k člověku, lidskému životu a zdraví. Vychází 

z uznání důstojnosti člověka. Všichni mají stejný cíl a tím je záchrana člověka. Stejně 

jak je to uvedeno v Krizovém řízení obyvatelstva: „největší hodnotu má lidský život 

a zdraví“ [38]. Z uvedených odpovědí v oblasti silných stránek zpracované SWOT 

analýzy vyplývá, že pro dodržování etických pravidel mají dotazovaní respondenti 

vytvořené kvalitní prostředí spočívající v existenci souvisejících interních předpisů 

a jejich dodržování je důsledně vyžadováno od jejich nadřízených. K těmto složkám 

jsou složité a náročné vstupní podmínky, které prověří potencionálního uchazeče 

nejen po fyzické, ale zejména po psychické stránce a morálních kvalitách, které 

samozřejmě úzce souvisejí s vnímáním etiky. Jako vůbec nejsilnější silnou stránkou 
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byla definována „Vysoká morální motivace pro výkon povolání“. Z toho vyplývá, 

že respondenti sami sebe vnímají jako garanty v dodržování morálky a etiky a tuto 

problematiku berou jako součást svého povolání, což je vysoce pozitivní.  

Je zřejmé, že respondenti vnímají problematiku etiky jako nejasnou. Etika může 

být v mnoha případech zaměňována za morálku, popř. psychologické aspekty 

zásahové činnosti. Tuto dedukci dokazují uváděné slabé stránky a hrozby např. 

„Neexistuje jednotný výklad“, „Záměna etiky za psychologii“, „Subjektivní vnímání 

etiky jednotlivci“. Další indicií je pak často odlišné vnímání problematiky etiky 

napříč jednotlivými složkami. Pro příslušníky HZS spočívá nejčastější dilema 

v otázkách typu: Kam až mohu zajít při záchraně lidského života? Kolik životů 

mohu riskovat na záchranu jiného života? Zaměstnanci zdravotní záchranné služby 

se naopak zabývají otázkami typu: Má přednost záchrana života před dodržením 

lidské důstojnosti? V problematice rozhodování je nutné zmínit, že se jedná pro 

člověka všeobecně o významně stresující záležitosti. Proto je velmi důležité, aby tyto 

osoby měly možnost rozhodovat se na základě znalostí, zkušeností a mohly 

postupovat podle předem nacvičených postupů. V tomto směru je podstatná 

precizní příprava na samotný zásah a také zpětná reflexe zkušeností s veliteli 

zásahu. Příprava složek IZS a jejich efektivní koordinaci je prováděna v rámci 

taktických a prověřovacích cvičení. Tato cvičení ale vyžadují dlouhou přípravu a 

jsou finančně náročná. Sami velitelé nabízejí možnost zpětné vazby z proběhlého 

zásahu. Tato možnost je základem dobré spolupráce v týmu, ale učí také schopnosti 

přijmout odpovědnost, učit se činit rozhodnutí a řešit náročné situace. Faktem 

zůstává, že v některých specifických zařízeních tato cvičení probíhají ve velmi 

omezené míře. Takovýmto typem cvičení je právě cvičení v zařízení typu LDN. 

Cvičení samo o sobě podléhá mnoha etickým a morálním dilematům, která ovlivňují 

rozhodnutí, zda takováto cvičení provádět či nikoli. Proto se ve většině případů 

omezují složky IZS na tzv. „exkurze“ v jednotlivých zařízeních, i ty jsou ovšem ve 

svém počtu omezené. Jeden z možných argumentů, proč nevzniká iniciativa od 

provozovatelů a složek IZS je, že v těchto zařízeních všeobecně často nevzniká 
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potřeba koordinace složek IZS. Je ale zřejmé, že následky, které by vyvstaly ze 

vzniku MU v tomto prostředí, jsou vnímána členy složek IZS jako fatální. Ze slabých 

stránek SWOT analýzy vyplývá, že jako nejvážnější hrozbu a slabou stránku 

považují příslušníci a zaměstnanci složek IZS nedostatečné síly a prostředky a 

nedostatek času. V zařízení typu LDN budou tyto dva aspekty platit dvojnásob, což 

vyplývá ze sdělení samotných příslušníků HZS při pozorovaném cvičení v LDN a 

ze samotného průběhu cvičení. Pokud bychom hledali možné východisko, jak 

danou problematiku efektivně řešit, musíme si položit otázku, co je možné udělat 

proto, aby si byli členové složek IZS při provádění záchranných prací v tomto 

prostředí jistější a zásah mohl být efektivnější? Především nelze opomenout 

teoretickou přípravu zasahujících složek o problematice osob hospitalizovaných 

v těchto zařízeních. Znalost této problematiky se především u příslušníků HZS 

omezují na všeobecně známý fakt, že se v těchto zařízeních nacházejí především 

osoby ležící nebo špatně pohyblivé. Nicméně většina příslušníků HZS opomíjí fakt, 

že kromě zhoršení hybnosti jsou tito pacienti často specifičtí i zhoršením 

kognitivních funkcí, jako jsou například různé typy demencí. Tedy nejen ležící 

pacienti, ale i nespolupracující pacienti s diagnózou demence budou tento zásah 

negativně ovlivňovat. Za těchto podmínek je pro složky IZS náročné, udržet etický 

rozměr při provádění záchranných prací, což potvrzuje i analýza SWOT. 

Z pozorování proběhlého cvičení je zřejmé, že ani prověřovací cvičení nastalou 

situaci v plném rozsahu neřeší, a to především proto, že dementní pacienti budou 

ze cvičení složek IZS úplně vyčleněni, a to právě s ohledem na jejich diagnózu. 

Nezkušenost zasahujících, a především příslušníků HZS může ve svém důsledku 

způsobit značné zpomalení záchranných prací. Z etického hlediska tato situace 

získává další rozměr.  Jakákoli situace způsobující frustraci těchto pacientů, může i 

při zachování záchrany života, způsobit nenapravitelné škody na jejich psychice a 

sebepojetí. Nastalá frustrace se ale netýká pouze dementních pacientů, ale i ostatních 

geriatrických pacientů. Neboť se senioři všeobecně velmi těžce vyrovnávají se 

změnami a situacemi, na které nejsou připraveni. Stepherd a Hodghinson uvádí, že 
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vůbec nezáleží na tom, zda osoba při MU utrpěla zranění či nikoli, jejími důsledky 

jsou postiženi všichni. Štětina tvrdí, že je prokazatelné, že lidé, kteří prožili 

frustrující zážitek nebo nějakou katastrofu, mají obecně vyšší nemocnost, mají 

sníženou schopnost regenerace a vznikají u nich velmi často psychosomatické 

choroby. Takové následky jsou dlouhodobé. Lze tvrdit, že prožití nějakého velkého 

neštěstí, katastrofy nebo i velké MU může produkovat kromě skutečných obětí i 

oběti skryté [16]. Příslušníci, členové a zaměstnanci složek IZS, tedy překvapivě i 

zdravotníků, pokud jsou tázáni, jaká jsou specifika geriatrických pacientů či 

všeobecně seniorů, sdělují, že „staří lidé jsou jako děti“. S tímto tvrzením, ale nelze 

v žádném případě souhlasit. Ze samé podstaty vzniku etických norem chování o 

zachování základního lidského práva na důstojnost a odmítání diskriminace 

v jakékoli podobě, je tento pohled postaven zcela mimo etická pravidla. Dnešní 

moderní společnost se stále snaží nacházet nová východiska, jak respektovat 

důstojnost a autonomii seniora. Právě zmíněná potřeba důstojnosti odlišuje člověka 

od zvířete a je jeho základním lidským právem. Otázka péče o geriatrické pacienty 

s ohledem na udržení jejich autonomie a lidské důstojnosti je velmi diskutovaným 

tématem současné medicíny. Hledají stále nová řešení a doporučení pro praxi tak, 

aby zdravotničtí profesionálové byli schopni udržet při své práci etický rozměr. 

Stále větší důraz je kladen na tzv. měkké dovednosti zdravotníků. Důvodem 

naléhavosti a zvýšené potřeby řešit tuto problematiku je již zmiňovaný fenomén 

dnešní doby v podobě stárnoucí generace. Jedním ze souvisejících etických 

problémů, s nimiž se dnešní společnost potýká je ageismu (věková diskriminace). 

Problematika ageismu je ve světě velmi diskutovaným tématem a je především 

nutné pochopit její příčiny a důsledky. Stáří je do jisté míry stigmatizováno a mylné 

představy o stáří jsou hluboce zakořeněny. Stáří ovšem nemůžeme být vnímáno jako 

nemoc či handicap. Fenomén ageismu je třeba eliminovat [39]. Péče o geriatrické 

pacienty, trpící deficitem kognitivních funkcí, je velmi náročná a může vyústit 

v neprofesionální chování, či dokonce v neposkytnutí adekvátní péče. Tuto 

nedostatečnost lze chápat jako poskytnutí péče nedostatečné nebo naopak 
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nadbytečné. Richard A. Kalish v roce 1979 označil tento fenomén jako tzv. nový 

ageismus [40]. Tento nový ageismus se v podobě zdravotníků může projevovat i jako 

pozitivně míněná ochranářská péče. Vyplývá z mylného přesvědčení, že všichni 

senioři jsou a priori méně schopní, méně bystří i méně zdraví. Seniorům tento postoj 

ovšem škodí, vytrácí se vztah rovnocenného partnerství a staví je do podřízené role. 

Těmito postoji dehonestujeme důstojnost a sebepojetí seniora. Navíc potřeba 

zachování důstojnosti s věkem člověka roste, vyplývá to ze životních zkušeností a 

potřeby je uplatnit i v pokročilém věku. Potřebu zachování důstojnosti nelze 

opomenout ani při řešení MU v LDN. V analýze SWOT respondenti uvádí, že 

příslušníci a zaměstnanci složek mají všeobecně vysoké morální hodnoty a ty jsou 

především základním atributem pro výkon profese. Toto tvrzení je možné potvrdit 

i ze závěrů pozorování cvičení v LDN, kdy na důstojnost dbali v maximální míře. 

Avšak je patrné, že ve výčtu etických aspektů při MU nedokáží důstojnost jasně 

definovat jako etický aspekt a je jimi považována za jakousi samozřejmost, kterou je 

ovšem při nedostatku časových možností možné opomenout. V tomto náročném 

povolání může po čase dojít ke konfliktu hodnot. K tomuto účelu byly zpracovány 

Standardy krizové a psychosociální pomoci „Aby byla včas zaznamenávána a 

zpracovávána vznikající etická a pracovní dilemata a konflikty hodnot a zájmů 

(např. nejistota „komu pomáháme, kdo je náš klient“) a sledovaly se proměny 

vnímání cílů na základě vznikajících a proměňujících se vztahů mezi pomáhajícími 

a zasaženými“ [37]. Pokud se vše výše zmíněné pokusíme shrnout, můžeme dojít 

k závěru, že příslušníci, členové a zaměstnanci složek IZS mají sice vysoce postavené 

morální hodnoty, nicméně nejsou dostatečně konkrétně školeni v problematice 

etického chování a neznají specifika problematiky stárnoucí populace. Již samotný 

fakt, že naše populace stárne, zvyšuje potřebu se tímto tématem zabývat a poznávat 

specifika této generace a její konkrétní potřeby. 

Největší riziko spatřují respondenti v nekorektním přístupu sdělovacích 

prostředků. Touha po senzaci, která bude uvedena v hlavním vysílacím čase, 

opravdu může způsobit neobjektivní prezentací důležitých skutečností, a to i 
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záměrně. Přičemž sami novináři se mají řídit svým profesním etickým kodexem, 

který jak je patrné z médií není dodržován. Tuto skutečnost tedy můžeme uvést jako 

příklad profesního selhávání v oblasti etických pravidel, byť v jiném odvětví. 

V současné době se množí případy, kdy právnické a fyzické osoby uplatňují své, ať 

už oprávněné nebo neoprávněné požadavky na náhradu výdajů za psychickou a 

fyzickou újmu vzniklou v souvislosti se zásahem složek IZS. To jsou situace, kdy 

hrozí nejen vysoké a neočekávané finanční výdaje vzniklé v důsledku těchto 

soudních sporů, ale i negativní reklama v médiích a potažmo i možnost ztráty 

důvěry obyvatelstva. V dnešní době je běžnou praxí, že média na místo, aby 

předkládala relevantní zprávy veřejnosti, se snaží získat senzaci. Aby získala co 

největší sledovanost, dovozují si závěry, předkládají mylné informace, běžná praxe 

je i prezentace citově zabarvených zpráv. Toto jednání můžeme považovat za 

neprofesionalitu, se kterou nicméně nelze dostupnými zdroji bojovat. Proto je 

důležité vyvinout iniciativu tam, kde je možné širokou veřejnost pozitivně ovlivnit. 

Jako jedna z příležitostí ze SWOT analýzy se ukazuje osvěta veřejnosti o práci složek 

IZS, tlak na informování o pozitivních skutečnostech jejich práce a zlepšení možností 

PR složek IZS. Toto je jedna z příležitostí, které je možné do budoucna dále rozvíjet. 

Z uvedené hrozby „Dodržování etických pravidel bude zneužito proti složkám 

IZS“ není úplně zřejmé, které subjekty měli respondenti na mysli. Zda se o jedná 

jednotlivce, instituce, politiky nebo opět sdělovací prostředky. Jsou zde však opět 

zcela zřejmé obavy z negativního přístupu z vnějšího prostředí. Pro eliminaci 

nejasností a nepřesností ve výkladu informací od jednotlivých respondentů se jako 

vhodnější varianta jeví sběr informací pomocí strukturovaného rozhovoru, kdy je 

možno případné nejasnosti s respondenty okamžitě na místě korigovat, popř. 

vysvětlit. 

Obecně platí, že největší potenciál ke zlepšení celkové bilance SWOT analýzy 

představuje položka slabé stránky. Je to logické, svojí činností je každá organizace 
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nejvíce schopna ovlivnit především interní prostředí, tedy vnitřní faktory. Toto 

pravidlo však neplatí vždy. Jako největší slabé stránky, byly definovány: 

 Časová tíseň při záchranných pracích; 

 Nedostatek záchranářů na místě zásahu. 

To jsou však atributy, které budou při záchraně života a provádění záchranných 

prací obecně, zejména v počátečních fázích zásahu, platit vždy. Z výše uvedeného 

pak logicky pramení obava z toho, že etická pravidla není možno v praxi vždy 

dodržet. Vzniká důvodná obava, že dodržování etických norem je pouze záležitostí 

teorie. Ptáček uvádí, že je filozofická rovina etiky opravdu kontroverzí praxe, že při 

polemice o etickém chování nejsou tito teoretici ovlivněni pachem krve a slz, 

tělesného utrpení a psychického strádání či konkrétní bolesti. Pokládá si otázku, zda 

je možné etiku takto „znečistit“ a konfrontovat ji s přílišnou konkrétností situací a 

zatahováním do všech zákoutí života [6, s. 48]? Toto tvrzení je z pohledu 

profesionálů zachraňujících životy a zdraví jednoznačnou pravdou. Ovšem je třeba 

si položit i další otázky, a to: Co je za dané situace možné z etického pohledu 

opomenout a co nikoli? Je nutně např. důstojnost aspektem, který bude prohlubovat 

časovou ztrátu? Pokud budeme vycházet z tvrzení, že jsou ke složkám IZS přijímáni 

pouze jedinci s vysokým morálním kodexem, a tedy by pro ně měly být etické 

zásady chování vlastní. Měl by si každý z nich zodpovědět tyto otázky, jedině potom 

bude možné najít možná řešení, které lze konfrontovat z praxí. Hledání a nalézání 

těžišť a etických východisek je především otázkou zkušeností a vychází z osobnosti 

člověka. 

Při interpretaci pozorovaných projevů chování jsem se snažila nacházet obecné 

trendy a hledat možné příčiny jejich výskytu, přičemž jsem dbala na to, abych se 

oprostila od osobních zkušeností, které mám s ošetřovatelskou péčí o geriatrické 

pacienty. Cíle teoretické části se mi podařilo splnit, čtenář je v ní seznámen s řešenou 

problematikou a specifiky, které s ní konkrétně souvisí. Cílem praktické části bylo 
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zhodnotit etické chování příslušníků, členů a zaměstnanců složek IZS při zásahu 

v zařízení typu LDN a zjistit, zda jsou ve shodě s Etickými kodexy jednotlivých 

složek IZS a Etického kodexu zdravotnického zařízení. Pro konkrétní analýzu tohoto 

výzkumu jsem si stanovila několik hypotéz. První z nich se mi potvrdila částečně. 

Příslušníci složek IZS se při zásahu chovají zdvořile, vstřícně a ochotně tak, jak jim 

ukládá Etický kodex a sami sebe vnímají jako osoby s vysokou morální úrovní, což 

se ve vlastním pozorování potvrdilo. Na druhou stranu je z uvedeného pozorování 

cvičení v LDN patrné, že jsou ovlivněni ve svém chování věkem zachraňovaných 

osob, byť tento fakt nevnímají jako diskriminační postoj, ve skutečnosti otázka 

ageismu diskriminací ale je. V tomto ohledu by bylo vhodné umožnit členům složek 

IZS kvalitnější odbornou teoretickou tak, aby k podobnému diskriminačnímu 

jednání z neznalosti problematiky nedocházelo. Druhá hypotéza se mi potvrdila. 

Přestože jsou morální hodnoty a etické chování pro členy složek IZS velmi důležitou 

hodnotou, která je navíc jedním z hlavních atributů určujících jejich sebepojetí jako 

profesionálů, kladou záchranu života vždy na první místo, a to i za předpokladu, že 

by etické normy chování mohly při záchraně života ustoupit stranou. Hodnocení, 

zda jsou tyto postoje správné či nikoli, přenechám ke zkoumání dalším. Pouze 

podotknu, že během studia této problematiky a s vědomím veškerých složitostí a 

záludností, které z profese příslušníků, členů a zaměstnanců IZS plynou, jsem 

přesvědčena o tom, že lidská důstojnost je takovou elementární potřebou člověka, 

že je možné na ni dbát i při řešení MU s nedostatkem času. Jak už bylo řečeno, velký 

potenciál z hlediska uvedených příležitostí je obsažen zejména ve vysokém 

morálním a profesionálním kreditu všech uvedených složek. Mnoho komplikací a 

nejasností by se podařilo vyřešit vytvořením jednotných etických kodexů pro 

všechny složky a jejich implementací do interních vzdělávacích systémů. Což 

vyplývá ze zjištěných příležitostí z analýzy SWOT, a tedy potvrzením mé třetí 

výzkumné hypotézy. Čtvrtá hypotéza se mi na základě zjištěných dat z analýzy 

SWOT potvrdila a je největší hrozbou, kterou příslušníci, členové a zaměstnanci 

definují ve spojitosti s negativním tlakem z médií.  
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Na základě zjištěných skutečností, jsem se rozhodla vypracovat pro zlepšení dané 

problematiky návrh společného Etického kodexu pro složky IZS, který bude 

obsahovat společné cíle složek IZS, vymezí základní hodnoty složek IZS, závazky 

složek IZS vůči společnosti a závazky spolupráce mezi složkami IZS a definováním 

osobní odpovědnosti za morální úroveň každého příslušníka, člena a zaměstnance 

(příloha 3). 
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7 ZÁVĚR 

Předmětem diplomové práce bylo poukázat na problematiku řešení MU 

v zařízeních typu LDN a na vybrané etické aspekty, které z tohoto zásahu plynou.  

Cílem teoretické části bylo seznámit čtenáře s problematikou zásahu složek IZS 

v zařízení typu LDN a specifiky, které s ní konkrétně souvisí. Cílem praktické části 

bylo zhodnotit míru dodržování etických pravidel při řešení MU složkami IZS, se 

zaměřením na lidskou důstojnost a možné diskriminační jednání. Tyto cíle se mi 

podařilo splnit. 

Práce přináší ucelený pohled na problematiku etiky při zásahu složek IZS 

v zařízení typu LDN a možná úskalí dodržování těchto norem. Nabízí nový pohled 

profesionálům záchranného systému, jak danou problematiku lépe řešit. 

V neposlední řadě je možné se na tuto diplomovou práci dívat jako na základní 

vhled do této zajímavé problematiky, která by zasloužila dále rozvíjet a zkoumat. 

Jako jednu z variant řešení dané problematiky jsem zvolila vypracování Etického 

kodexu společného pro všechny složky IZS. Možných variant řešení se nabízí 

samozřejmě více. Jako příklad uvedu, možnost vytvoření propracovanějšího 

systému vzdělávání a školení složek IZS o této problematice, vylepšení systému 

spolupráce s rodinami a personálem zařízení při komunikaci se seniorem při 

zásahu, zlepšení PR směrem k lepšímu povědomí veřejnosti o problematice zásahů 

složek IZS nebo zlepšení celkové informovanosti veřejnosti o této náročné profesi. 

Jako jedna z dalších možných variant řešení, se nabízí zlepšení systému motivace 

příslušníků složek IZS. Neboť nemotivovaný a „vyhořelý“ člověk, byť profesionál, 

snáze podlehne dojmu, že opomíjet základní lidské hodnoty je možné. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

ZZS  Zdravotní záchranná služba 

MU   Mimořádná událost 

LDN  Léčebna dlouhodobě nemocných 

KOPIS  Krajské operační informační středisko 

ICN     Mezinárodní rada sester 

CNS  Centrální nervový systém 

NP   Nadzemní podlaží 

PO   Požární ochrana 

Poznámka: V textu jsou použity všeobecně známé zkratky, které v seznamu 

použitých zkratek nejsou uvedeny. 
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2. Termín provedení 
3. Způsob projednání využití prostoru/objektu 
4. Způsob projednání se zřizovateli jednotek PO 
 

 
III.   ÚČAST CVIČÍCÍCH 

1. Operační úroveň 
2. Taktická úroveň 

 

IV.  NÁMĚT CVIČENÍ 

 

IV. ZPŮSOB PROVEDENÍ CVIČENÍ 
 
V. RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
VI. ÚKOLY PRO ROZHODČÍ 
 
VII. ROZHODČÍ 
 
VIII. ŘÍDÍCÍ CVIČENÍ 
 
IX. FINANČNÍ A MATERÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ 

 



 

X. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 
 
 
 

I.  CÍL CVIČENÍ 

1. Pro taktickou úroveň:  

1. Prověřit dobu a časový sled při soustředění sil a prostředků jednotek požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) v prostoru cvičení v rozsahu II. stupně 

požárního poplachu. 

2. Ověřit reálnou schopnost spolupráce jednotek PO při řešení mimořádné události – požár vybavení objektu určeného jako léčebna dlouhodobě nemocných, 

cca 45 osob hospitalizovaných, minimálně 20 osob na lůžku, tzn. neschopných pohybu, vyhledávání a záchrana osob. 

3. Prověřit činnosti velitele zásahu z hlediska koordinace jednotek PO a řízení zásahu při mimořádné události se zřetelem na zabezpečení organizace místa 

zásahu. 

4. Prověřit nástupní plochy a příjezdové komunikace v objektu zařízení DOP-HC s.r.o.  

5. Prověřit činnost velitelů úseků a organizaci činnosti jednotek PO. 

6. Ověřit vydatnost hydrantové sítě z podzemního hydrantu. Zajištění kyvadlové dopravy vody z hydrantové sítě na místo cvičení. 

7. Ověřit funkčnost a vydatnost hydrantové sítě v části obce Dolní Rychnov. 

8. Ověřit čas pro vybudování týlového zázemí pro jednotky PO při větší mimořádné události. 

9. Ověřit schopnost provádění evakuace zaměstnanců dle požárního evakuačního plánu a dodržování požárního řádu. 

 

 

 



 

2. Pro operační úroveň:  

1. Prověřit postup Krajského operačního a informačního střediska HZS Karlovarského kraje (dále jen „KOPIS“) při plnění úkolů podle požadavků velitele 

zásahu, povolávání jednotek PO a stanovení příjezdových tras.  

2. Prověřit postup KOPIS při poskytování informační podpory veliteli zásahu. 

 

II.  MÍSTO A TERMÍN  PROVEDENÍ 

1. Místo provedení: 

 

Česká republika, Karlovarský kraj, DOP – HC s.r.o., Bergmannova 140, 356 04 Dolní Rychnov, GPS 50°9'39.589"N, 12°38'11.181"E 
 
2. Termín provedení:    

3. června 2017 od 13:00 hod. do cca 15:00 hod.  

3. Způsob projednání využití prostoru/objektu: 

Využití objektu a pozemku bylo písemně projednáno s jednatelkou společnosti – paní MSc. Magdaléna Radošová, MBA 

 

4. Způsob projednání se zřizovateli jednotek PO 

1. Účast jednotek SDH a HZS dle plánu cvičení byla písemně projednána ředitelem ÚO Sokolov plk. Ing. Pavlem Růžičkou. 

2. Účast posádek ZZS Karlovarského kraje osobně projednána s ředitelem ZZS Karlovarského kraje MUDr. Romanem Sýkorou 

3. Účast hlídky PČR, OO Sokolov venkov, osobně projednána s ředitelem PČR plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem 



 

 

III.  ÚČAST CVIČÍCÍCH 
 

1. Operační úroveň řízení: 

1. Operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje.  

2. Taktická úroveň řízení: 

Složka/Subjekt Dislokace Technika 
Počet 
osob 

Jednotka HZS kraje stanice Sokolov Sokolov 

CAS 20 Scania 
CAS 30 T 815/7 
AŽ 37 Iveco 
VEA Hilux 

1+3 
1+1 
1+1 
1+0 

Jednotka HZS kraje stanice CHZ Sokolov Sokolov CAS 20 Scania 1+3 

Jednotka HZS kraje stanice K. Vary Karlovy Vary 
CAS 24 Scania 
AŽ 37 Iveco 

1+3 
1+1 

Jednotka SDH obce Březová Březová CAS 20 T815 1+3 

Jednotka SDH obce Kynšperk n/O Kynšperk nad Ohří CAS 20 T815 
1+3 

 

Jednotka SDH obce Bukovany Bukovany CAS 32 T148 1+3 

Jednotka SDH obce Habartov Habartov CAS 20 T815 1+3 

Jednotka SDH obce Chodov Chodov CAS 20 T815 1+3 

Jednotka SDH obce Oloví Oloví CAS 20 T815 1+3 

ZZS Karlovarského kraje Sokolov 2x sanita, 1x RW 5 

PČR, OO Sokolov venkov Sokolov 2x hlídka OA 4 

 
 



 

IV. NÁMĚT CVIČENÍ  

Situace výchozí ve 13:00 hodin: 

Vlivem elektro závady na spotřebiči v pokoji sester ve III. NP budovy v Dolním Rychnově dojde k požáru spotřebiče. Požár se rozšíří i na okolní hořlavý 

materiál. Během vzniku požáru dojde ke zranění a pohřešování blíže nespecifikovaného počtu zaměstnanců a klientů. Požár se rozšiřuje do IV. NP budovy Prostor 

III a IV NP je silně zakouřený. 

Meteosituace: jihovýchodní vítr rychlost 3 m/s, teplota dle reálné situace, čas 13:00 hodin. 

Rozehra v 13:02 hodin:  

Zaměstnanci zařízení zjistí zakouření pokoje sester a následné zakouření chodby ve III. NP. V objektu je v době zjištění požáru blíže nespecifikovaný počet 

zaměstnanců a klientů. 

Cíl pro jednotky PO:  

1. Stanovení organizace místa zásahu. 

2. Vyhledání a záchrana osob. 

3. Likvidace požáru uvnitř objektu pomocí hasebního proudu. 

4. Vytvoření týlu pro zasahující jednotky PO. 

 

 



 

V. ZPŮSOB PROVEDENÍ 

1. Prověřovací cvičení bude probíhat ve II. stupni Požárního poplachového plánu Karlovarského kraje. 

2. Rozmístění figuranta – jeden figurant v prostoru pokoje sester ve III. NP. Figurant bude z řad příslušníků HZS Sokolov. 

3. V zařízení bude probíhat nepřerušený provoz péče pro klienty. Po dohodě s vrchní sestrou ve službě bude provedený výběr klientů určený pro záchranu a 

evakuaci. 

4. Cvičení bude zahájeno na pokyn řídícího cvičení. Požár nebude simulován vyvíječem kouře. Po zjištění požáru zavolá pracovník zařízení DOP-HC na 

KOPIS HZS Karlovarského kraje na telefonní číslo: 950 370 111. KOPIS HZS Karlovarského kraje následně vyšle síly a prostředky dle plánu cvičení.  

5. V objektu zařízení nebude provedeno vypnutí přívodu elektrické energie. 

6. Jednotky PO budou na místo cvičení vyjíždět ze svých základen. 

7. Na likvidaci požáru bude provedena natažením dopravního vedení B a útočného vedení C do III. NP budovy. Útočné vedení C nebude zavodněné. 

8. Velitelem zásahu bude velitel čety stanice Sokolov, velitelem úseku č. 1 (likvidace požáru) bude velitel družstva stanice Sokolov, velitelem úseku č. 2 

(záchrana a evakuace osob) bude velitel družstva stanice Sokolov. 

9. Na stanici Sokolov bude připraveno k výjezdu k zásahu družstvo 1+3 s CAS 15 Man. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Poř. 
čís. 

 
Obsah úkolu – činnost řídícího cvičení, OPIS HZS kraje a cvičících Pozn. 

Den Čas 

1. 
3.6. 

11:30 Velitel stanice Sokolov 
Rozmístění figuranta a konzultace s vrchní sestrou. 

 

1. 
3.6. 

13:00 Řídící cvičení 

Cvičení bude zahájeno na pokyn řídícího cvičení. Pracovník 

firmy oznámí vznik požáru na KOPIS.  

2. 
3.6. 

13:03 KOPIS 
Vyhlášení II. stupně poplachu a vyslání sil a prostředků na místo cvičení 
dle dokumentace cvičení. Předání informace ostatním složkám IZS, že 
se jedná o cvičení a vyžádání spolupráce dle dokumentace cvičení. 

 

3. 
3.6. 13:08 

až 
13:35 

Příjezd jednotek PO a 
ostatních složek 

1. Ustavení techniky v místě zásahu. 
2. Průzkum. 
3. Rozdělení místa zásahu. 

  

5. 
3.6. 13:15 

až 
14:45 

Činnost velitele zásahu 

1. Rozdělení místa zásahu a vymezení charakteristických prostorů, zón 
a stanovišť, vytvoření dvou úseků. 

2. Vyhledání a záchrana osob, poskytnutí první pomoci. 
3. Likvidace požáru uvnitř objektu  
4. Zajištění dodávky hasební vody po dobu 15 minut. 

 

6. 
3.6. 

15:15 Jednotky PO 
Ukončení všech činností souvisejících se záchrannými a likvidačními 
pracemi v místě cvičení. 

 

7. 
3.6. 

15:30 Řídící cvičení  Ukončení cvičení.  

 



 

VII.    ÚKOLY  PRO  ROZHODČÍ  

    1. KOPIS 

1.   KOPIS postupuje podle dokumentace cvičení a dále dle požadavků řídícího cvičení, velitele zásahu a vyžádání příhraniční spolupráce. 

 

2. Řídící cvičení 

1. Stanovení organizace místa a struktury řízení zásahu, způsob vzájemné komunikace v místě zásahu mezi jednotkami PO. 

2. Vyhodnocení činnosti velitele zásahu z hlediska koordinace jednotek PO a řízení zásahu. 

3. Vyhodnocení činnosti velitele zásahu z hlediska využití dokumentace zdolávání požáru. 

4. Vyhodnocení uzavření energií v objektu s ohledem na činnost PBZ. 

 

3. Úsek č. 1 – Likvidace požáru  

1. Vyhodnocení doby a časového sledu soustředění sil a prostředků jednotek PO. 

2. Činnost velitele úseku z hlediska řízení jednotek PO. 

3. Stanovení organizace místa zásahu, způsob vzájemné komunikace mezi jednotkami PO. 

4. Zajištění účinného hašení ve III a IV. NP objektu. 

5. Zamezení šíření požáru. 

 

 



 

4. Úsek č. 2. – Vyhledání, záchrana a evakuace osob 

1.   Doba soustředění sil a prostředků jednotek PO. 

2. Činnost velitele úseku z hlediska řízení jednotek PO. 

3. Stanovení organizace místa zásahu, způsob vzájemné komunikace mezi jednotkami PO. 

4. Zajištění postupu určení pořadí záchrany osob. 

5. Zajištění možnosti záchrany osob pomocí výškové techniky. 

 

VIII.    ROZHODČÍ 

mjr. Ing. Martin Bárta   HZS Karlovarského kraje  

npor. Ing. Vladimír Kraus    HZS Karlovarského kraje – úsek č. 2 

por. Ing. Vojtěch Čermák  HZS Karlovarského kraje – úsek č. 3 

pracovník prevence ÚO Sokolov evakuace zaměstnanců před příjezdem jednotek PO 

mjr. Ing. Jan Orava   HZS Karlovarského kraje (pro KOPIS HZS kraje) 

 

IX. ŘÍDÍCÍ CVIČENÍ A VYHODNOCENÍ CVIČENÍ 

Řídící cvičení:    plk. Ing. Pavel Růžička - ředitel územního odboru Sokolov   

Vyhodnocení cvičení zpracuje:  mjr. Ing. Martin Bárta - velitel stanice Sokolov 



 

X.    FINANČNÍ  A  MATERIÁLNĚ  TECHNICKÉ   ZABEZPEČENÍ 

 Kompenzace nákladů jednotkám SDH obce za účast na odborné přípravě (bude financováno na základě požadavků obce v rámci účelové neinvestiční 

dotace na výdaje jednotek SDH obcí). 

 Zajištění nákladů ostatních složek IZS -  z vlastních zdrojů. 

 

XI.    BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 V případě vzniku závažné mimořádné události na Územním odboru Sokolov je řídící cvičení oprávněn omezit nebo ukončit cvičení. 

 V případě vzniku poranění cvičících bude neprodleně informován řídící cvičení. 

 Dodržování stanovených opatření a postupu činnosti jednotky PO při zásahu na požár průmyslového objektu a práce ve výškách. 

 Dodržování stanovených opatření a postupu činnosti jednotky PO při zásahu , zejména metodických listů bojové řádu jednotek PO. 

 

XII. ZPŮSOB SPOJENÍ 

 Radioprovoz bude veden na standardních kmitočtech jednotlivých složek.  

 Spojení s KOPIS (požadavky a podávání informací podle § 24 vyhlášky o jednotkách PO) bude velitelem zásahu prováděno za reálného času a reálných 

podmínek. 

 Spojení v místě nasazení jednotek PO bude organizováno na kmitočtu „K“ a kmitočtu „N“. 

 



 

 

Příloha č. 2 Vyhodnocení cvičení IZS 

Vyhodnocení cvičení LDN-2017: 

1. Prověřit dobu a časový sled při soustředění sil a prostředků jednotek požární 

ochrany (dále jen „jednotky PO“) v prostoru cvičení v rozsahu II. stupně požárního 

poplachu. 

- Časový sled a dojezdové časy jednotek PO a ostatních složek jsou ve zprávě o 

zásahu. Dojezd jednotek vycházel z reálných podmínek provozu na komunikacích. 

První jednotka na místě události v čase t+6, poslední jednotka na místě zásahu v čase 

t+32 

2. Ověřit reálnou schopnost spolupráce jednotek PO při řešení mimořádné události – 

požár vybavení objektu určeného jako léčebna dlouhodobě nemocných, cca 45 

osob hospitalizovaných, minimálně 20 osob na lůžku, tzn. neschopných pohybu, 

vyhledávání a záchrana osob. 

- Činnost jednotek PO a ostatních složek je popsána ve zprávě o zásahu. Jednotky 

prováděly činnost hašení a záchrana osob dle listů Bojového řádu. Likvidace požáru 

provedena dvě útočnými proudy C ve III. NP a dvěma útočnými proudy ve IV NP. 

Z důvodu nemožnosti ustavení výškové techniky nebylo možné provádět hasební 

zásah z výškové techniky.  

3. Prověřit činnosti velitele zásahu z hlediska koordinace jednotek PO a řízení zásahu 

při mimořádné události se zřetelem na zabezpečení organizace místa zásahu. 

- VZ postupoval dle listů bojového řádu. Při příjezdu na místo pokus o kontaktování 

odpovědné osoby v zařízení, snaha zjištění skutečného počtu ohrožených 

zaměstnanců a klientů. Z počátku nebylo zřejmé, kdo z personálu je odpovědnou 

osobou. Počet zaměstnanců a klientů se podařilo získat až s delším časovým 

odstupem. Počty podle provedeného průzkumu souhlasily. Zpočátku nebylo evidentní, 

kdo z personálu je již evakuován, kolik klientů ze zařízení je možné evakuovat, kolik je 

nutné zachránit. Nebylo zřejmé, kolik osob a jak pohyblivých je na zasaženém III. NP. 

Nebylo zřejmé, kolik osob je v objektu jako návštěvníci klientů. 

4. Prověřit nástupní plochy a příjezdové komunikace v objektu zařízení DOP-HC s.r.o.  



 

- Nástupné plochy pro techniku byly blokovány parkujícími osobními vozidly 

zaměstnanců či návštěvníků klientů. V okolí objektu není jiná možnost ustavení 

zásahové techniky než nástupní plochy, které slouží zároveň jako parkovací plochy 

pro osobní automobily. Zasahující technika musela být ustavena na příjezdové 

komunikaci č. 21022, ulice Bergmanova. V první fázi zásahu nemožnost ustavení 

výškové techniky u objektu pro záchranu osob. 

5. Prověřit činnost velitelů úseků a organizaci činnosti jednotek PO 

- Velitelé jednotek postupovali podle rozkazů a pokynů VZ 

- Členové jednotek byly v době příjezdu na místo zásahu vybaveny osobními 

ochrannými prostředky, včetně dýchací techniky  

6. Ověřit vydatnost hydrantové sítě z podzemního hydrantu. Zajištění kyvadlové 

dopravy vody z hydrantové sítě na místo cvičení. 

- V okolí objektu nebyla nalezena funkční hydrantová síť pro dodávku požární vody. 

S ohledem na počet povolaných sila a prostředků nebyla zřízena kyvadlová doprava 

vody na místo zásahu.  

7. Ověřit funkčnost a vydatnost hydrantové sítě v části obce Dolní Rychnov. 

- Viz. bod 6 – funkční hydrantová síť nebyla nalezena 

8. Ověřit čas pro vybudování týlového zázemí pro jednotky PO při větší mimořádné 

události. 

- Týlové zázemí nebylo v rámci cvičení řešeno 

9. Ověřit schopnost provádění evakuace zaměstnanců dle požárního evakuačního 

plánu a dodržování požárního řádu. 

- V době příjezdu jednotek PO na místo zásahu nebyla provedena evakuace 

zaměstnanců dle požárního evakuačního plánu. VZ neměl dlouho informace o počtech 

osob v objektu. Evidence osob prováděna až v průběhu průzkumu. 

 

 



 

 

Negativa: nedostatek informací od personálu o počtech osob v objektu. Nedostatek informací, 

kolik osob v objektu je schopno samostatné evakuace, kolik osob je nutné zachránit. Vzhledem 

ke zdravotnímu stavu klientů velmi špatná možnost komunikace zasahujících s klienty o jejich 

aktuálním zdravotním stavu a tím ztížené rozhodnutí velitele o způsobu provedení záchrany. 

Nedostatek sil a prostředků pro případnou záchranu všech osob v objektu, nutnost velkého počtu 

záchranářů na jednu osobu. Nemožnost použít při záchraně osob výškovou techniku kvůli 

nemožnosti jejího ustavení. Zároveň nemožnost užití výškové techniky po záchranu osob 

s ohledem na stav klientů – nutné lůžko a zdravotní přístroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 Etický kodex složek IZS 

Etický kodex složek IZS 

 

Příslušníci, členové a zaměstnanci složek IZS, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě 

veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, jež 

chtějí sdílet a dodržovat. 

1. Společným cílem složek IZS je 

a) chránit životy a zdraví osob; 

b) chránit práva a svobody osob; 

c) mírnit utrpení; 

d) působit preventivně; 

e) plnit úkoly v souladu s ústavním pořádkem, zákony a ostatními právními předpisy, kterými 

je ČR vázána; 

f) usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti. 

2. Základními hodnotami složek IZS je 

a) profesionalita; 

b) nestrannost; 

c) odpovědnost; 

d) ohleduplnost; 

e) bezúhonnost. 

3. Závazkem složek IZS vůči společnosti je 

a) snažit se o maximální spolupráci s veřejností, státními a nestátními institucemi; 

b) chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, vstřícně 

a s porozuměním a respektovat jejich důstojnost; 

c) uplatňovat rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu, v souladu s respektováním 

kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových skupin; 



 

d) příslušník / zaměstnanec jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho 

komunikačním a sociálním možnostem, respektuje jeho osobnost a zachovává jejich 

dobrého jména; 

e) při výkonu činnosti jednat taktně, korektně a vhodně uplatňovat princip volného uvážení; 

f) nikdy nezacházet s žádnou osobou krutě, nehumánně či ponižujícím způsobem; 

g) zachovávat mlčenlivost o informacích zjištěných při pracovní činnosti; 

h) zásadně se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem zájmů 

4. Závazkem spolupráce mezi složkami IZS je 

a) usilovat o otevřenou a partnerskou spolupráci; 

b) dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty, 

respektování zásad slušného a korektního jednání, jakékoliv formy šikanování a 

obtěžování ze strany spolupracovníků či nadřízených jsou vyloučeny; 

c) netolerovat protiprávní jednání či jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem složek 

IZS. 

5. Osobním a profesionálním přístupem příslušníků/ zaměstnanců složek IZS je 

a) nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon; 

b) důstojně reprezentovat svým jednáním, vystupováním a zevnějškem složky IZS. 

   Každý příslušník, člen a zaměstnanec složek IZS, který jedná v souladu se zákonem a Etickým 

kodexem složek IZS, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jíž pomáhá. 

 

 


