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ABSTRAKT 

 
Diplomová práce se zabývá systémem first responderů v České 

republice, který začíná využívat čím dál více zdravotnických záchranných 

služeb v ČR. First responder je vyškolený dobrovolník, který poskytuje první 

pomoc na vyžádání u osob s náhlou zástavou oběhu před příjezdem 

výjezdových skupin ZZS. 

 

V teoretické části je představena zdravotnická záchranná služba jako 

poskytovatel přednemocniční neodkladné péče. Dále je popsán systém first 

responderů, aplikace O2 SOS, první pomoc poskytována first respondery a 

přiblíženo fungování jednotlivých systémů first responderů v zahraničí. 

 

V praktické části je provedeno zhodnocení systému first responderů 

pomocí SWOT analýzy a jsou odhaleny negativní faktory, které mohou ovlivnit 

efektivitu jeho fungování. Následně je provedena analýza Plzeňského kraje a 

analýza pomocí checklistu, na jejichž základě jsou určena kritéria pro 

rozmístění first responderů v Plzeňském kraje.  

 

Výstupem praktické části je vytvoření mapy pokrytí first respondery 

v Plzeňském kraji, která může sloužit při výběru zájemců do tohoto systému na 

základě míst, kde se nejčastěji pohybují. 
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automatizovaný externí defibrilátor; zdravotnická záchranná služba  



 

ABSTRACT 

 
The Diploma thesis addresses the system of first responders, which is 

gradually employed by a larger number of emergency medical services of the 

Czech Republic. A first responder is a trained volunteer providing first aid on 

request in persons with a sudden cardiac arrest before the arrival of dispatch 

units of EMS. 

The theoretical part introduces emergency medical services as a provider 

of a pre-hospital emergency care. It furthermore describes the system of first 

responders, the O2 SOS application, first aid provided by first responders and 

depicts the operation of individual systems of first responders abroad. 

 
The practical part assesses the system of first responders by a SWOT 

analysis and it reveals negative factors that may affect its operation. We 

subsequently performed and analysis of Pilsen region and an analysis through 

a check list on the basis of which the criteria for distribution of first responders 

in the Pilsen region are determined. 

The outcome of the practical part is represented by creation of a map of 

first responders coverage in Pilsen region which may by employed within the 

selection of applicants to this system based on the places on which they most 

frequently move around. 
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1 ÚVOD 

Včasné a správné poskytnutí první pomoci je jedním z nejdůležitějších 

článků při záchranně života. Ne vždy je však profesionální pomoc v blízkosti, a 

proto je důležité, aby do příjezdu zdravotnické záchranné služby byl někdo 

schopný poskytnout adekvátní první pomoc. Proto jsou vytvářeny různé 

systémy, které slouží k tomu, aby i neprofesionálové byli schopni takovou 

pomoc poskytnout. Jeden takový nástroj je telefonicky asistovaná první pomoc 

a telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, kdy operátor zdravotnického 

operačního střediska zdravotnické záchranné služby po telefonu navádí 

volajícího, jak má postupovat do příjezdu výjezdových skupin. Tento systém se 

osvědčil jako velice efektivní, ale jeho nevýhodou je, že operátor nevidí, zda 

volající opravdu provádí úkony, které mu říká, a ne každý člověk je schopný 

v krizové situaci pomoci někomu jinému. Proto v posledních letech 

zdravotnické záchranné služby v České republice zavádějí tzv. systém first 

responderů, který bych rád přiblížil v mé diplomové práci. 

V teoretické části diplomové práce je popsána zdravotnická záchranná 

služba jako poskytovatel přednemocniční neodkladné péče, její organizační 

struktura, systém first responderů a jimi poskytovaná první pomoci u 

závažných stavů. 

Výstupem praktické části je analýza Plzeňského kraje, která má za cíl na 

základě několika vybraných parametrů určit co nejlepší rozmístění first 

responderů v Plzeňském kraji. 
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2 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

2.1 Cíl práce 

Cílem práce je zhodnotit fungování systému first responderů (FR) v ČR. 

Výstupem praktické části je vytvoření plánu pokrytí first respondery. Ideální 

scénář pro fungování systému first responderů představuje, aby hustota 

rozmístění first responderů byla co největší a first respondeři byli tzv. „na 

každém rohu“. Bohužel takový scénář je téměř nemožný, proto cílem plánu 

pokrytí FR v rámci mé diplomové práce je vytipovat místa, kde by se měli first 

respondeři přednostně nacházet. Tento plán by mohl sloužit při výběru 

zájemců do systému first responderů na základě míst, kde se nejčastěji pohybují 

(domov, práce, škola apod.) 

 

 

2.2 Hypotézy 

 
Hypotéza 1: First respondeři by měli být především v oblastech, kde je předpokládaný 

dojezd výjezdových skupin ZZS delší než 5 minut 

Hypotéza 2: First respondeři by měli být především v oblastech, kde je starší 

obyvatelstvo 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Zdravotnická záchranná služba 

Dle zákona č. 374/2011 Sb. je zdravotnická záchranná služba (ZZS) 

zdravotní službou, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy poskytována 

přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižení zdraví nebo 

v přímém ohrožení života. Přednemocniční péčí se rozumí neodkladná péče 

poskytovaná pacientovi na místě vzniku závažného postižení zdraví nebo 

přímého ohrožení života a během jeho přepravy k cílovému poskytovateli 

akutní lůžkové péče. Poskytovatelem zdravotnické záchranné služby je 

příspěvková organizace zřízena krajem. ZZS je na území kraje poskytována 

vždy jedním poskytovatelem a je poskytována nepřetržitě pro celé území kraje. 

Kraj vydává plán pokrytí kraje výjezdovými základnami, kterým je stanoven 

počet a rozmístění výjezdových základen, tak aby místo události bylo dosaženo 

výjezdovou skupinou ZZS do 20 minut. Dojezdová doba 20 minut se počítá od 

přijetí výzvy k výjezdu výjezdovou skupinou od zdravotnického operačního 

střediska a musí být dodržena s výjimkou případů nenadálých dopravních 

nebo povětrnostních podmínek nebo jiných případů zvláštního zřetele. Plán 

pokrytí musí být aktualizován nejméně jednou za dva roky. Poskytovatel ZZS 

patří mezi základní složky integrovaného záchranného systému (IZS).  

3.1.1 Činnosti ZZS 
 
 Zákon č. 374/2011 Sb., zákon o ZZS, § 4 přesně vymezuje činnosti ZZS:  
 
• nepřetržitý bezodkladný příjem volání na národní číslo tísňového volání 

155 a výzev předaných operačním střediskem jiné základní složky 

integrovaného záchranného systému (dále jen „tísňové volání“) 

operátorem zdravotnického operačního střediska nebo pomocného 

operačního střediska, 
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• vyhodnocování stupně naléhavosti tísňového volání, rozhodování o 

nejvhodnějším okamžitém řešení tísňové výzvy podle zdravotního stavu 

pacienta, rozhodování o vyslání výjezdové skupiny, rozhodování o 

přesměrování výjezdové skupiny a operační řízení výjezdových skupin, 

• řízení a organizaci přednemocniční neodkladné péče na místě události a 

spolupráci s velitelem zásahu složek integrovaného záchranného 

systému, 

• spolupráci s cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče, 

• poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě 

elektronických komunikací v případě, že je nezbytné poskytnout první 

pomoc do příjezdu výjezdové skupiny na místo události, 

• vyšetření pacienta a poskytnutí zdravotní péče, včetně případných 

neodkladných výkonů k záchraně života, provedené na místě události, 

které směřují k obnovení nebo stabilizaci základních životních funkcí 

pacienta, 

• soustavnou zdravotní péči a nepřetržité sledování ukazatelů základních 

životních funkcí pacienta během jeho přepravy k cílovému poskytovateli 

akutní lůžkové péče, a to až do okamžiku osobního předání pacienta 

zdravotnickému pracovníkovi cílového poskytovatele akutní lůžkové 

péče, 

• přepravu pacienta letadlem mezi poskytovateli akutní lůžkové péče za 

podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy, 

hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak, 

• přepravu tkání a orgánů k transplantaci letadlem, hrozí-li nebezpečí z 

prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak, 

• třídění osob postižených na zdraví podle odborných hledisek urgentní 

medicíny při hromadném postižení osob v důsledku mimořádných 

událostí nebo krizových situací. 
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3.1.2 Organizační struktura ZZS 
 

Organizační struktura ZZS je jasně definována zákonem o zdravotnické 

záchranné službě a je vždy tvořena ředitelstvím, zdravotnickým operačním 

střediskem (ZOS), výjezdovými základnami s výjezdovými skupinami, 

pracovištěm krizové připravenosti a vzdělávacím a výcvikovým střediskem.  

3.1.2.1 Zdravotnické operační středisko 
 

Zdravotnické operační středisko je centrálním pracovištěm operačního 

řízení, které pracuje v nepřetržitém režimu. V České republice jsou 

zdravotnická operační střediska organizována v souladu se strukturou 

zdravotnických záchranných služeb. V ČR je tedy celkem 14 ZOS - v každém 

kraji je zřízeno jedno zdravotnické operační středisko pro danou ZZS.  V ČR 

neexistuje žádné centrální koordinační pracoviště a spolupráce mezi krajskými 

ZOS probíhá na základě koordinačních dohod mezi jednotlivými kraji. [1] 

Operačním řízením se dle § 11 zákona č. 374/2011 Sb. rozumí příjem a 

vyhodnocování tísňového volání, převzetí a vyhodnocení výzev od základních 

složek IZS a orgánů krizového řízení a vydávání pokynů k výjezdu 

výjezdovým skupinám. Mezi další činnosti operačního řízení patří poskytování 

instrukcí k zajištění první pomoci do příjezdu výjezdových skupin, spolupráce 

s ostatními zdravotnickými operačními středisky, pomocnými operačními 

středisky a operačními a informačními středisky IZS, komunikace 

s poskytovateli akutní lůžkové péče a koordinace předávání pacientů těmto 

poskytovatelům. Dle vyhlášky č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o ZZS je 

zdravotnické operační středisko vybaveno komunikačními prostředky pro 

nepřetržitý příjem tísňového volání na národní číslo 155, spojení s výjezdovými 

skupinami, kontaktními místy poskytovatelů akutní lůžkové péče, 

poskytovateli zdravotnické dopravní služby, poskytovateli přepravy pacientů 

neodkladné péče a zdravotnickými operačními středisky a pomocnými 

operačními středisky ostatních poskytovatelů ZZS a dalšími složkami IZS. 
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Komunikace mezi ZOS a výjezdovými skupinami je zajištěna především 

prostřednictvím radiové sítě. 
Vyhláškou č. 240/2012 Sb. jsou také vymezeny stupně naléhavosti tísňového 

volání na:  

1. První stupeň: 

• osoba, u které došlo nebo bezprostředně hrozí selhání 

základních životních funkcí 

• mimořádná událost s hromadným postižením osob 

2. Druhý stupeň:  

• Osoba, u které pravděpodobně hrozí selhání základních 

životních funkcí 

3. Třetí stupeň: 

• Osoba, které bezprostředně nehrozí selhání základních 

vitálních funkcí, ale jejíž stav vyžaduje poskytnutí zdravotnické 

záchranné služby 

4. Čtvrtý stupeň 

• Nejedná se o 1. až 3. stupeň naléhavosti, ale operátor ZOS nebo 

pomocného operačního střediska rozhodne o vyslání výjezdové 

skupiny 

Příjem tísňového volání má dvě fáze:  

• Call – taking – tzv. call-taker přijme tísňové volání, vytěží 

nejdůležitější informace, komunikuje s volajícím a poskytuje 

telefonicky asistovanou první pomoc 

• Operační řízení – tzv. dispečer vysílá na místo události 

výjezdové skupiny, má přehled o posádkách v celém kraji 

 

3.1.2.2 Výjezdové základny a výjezdové skupiny 

Na pokyn operátora ZOS jsou na místo události vysílány výjezdové 

skupiny, které jsou povinny uskutečnit výjezd do 2 minut od obdržení 
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pokynu k výjezdu od operátora ZOS. Výjezdové skupiny vyjíždějí 

z výjezdových základen, které jsou strategicky rozmístěny podle plánu 

pokrytí. Výjezdové skupiny tvoří zdravotničtí pracovníci odborně způsobilí 

dle zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. [2] 

Výjezdové skupiny se dělí na: 

• Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) – zdravotnický záchranář/sestra pro 

intenzivní péči a řidič v sanitním voze 

• Rychlá lékařská pomoc (RLP) – Lékař, zdravotnický záchranář/sestra pro 

intenzivní péči a řidič v sanitním voze 

• Rendez – vous (RV) – tzv. setkávací systém, lékař a zdravotnický 

záchranář v osobním voze, vůz RV spolupracuje s vozy RZP dle potřeby 

• Letecká výjezdová skupina (LVS) – zdravotnická část posádky je lékař a 

zdravotnický záchranář/sestra pro intenzivní péči, výjezdový prostředek 

je vrtulník [3,4] 

Výjezdové prostředky musí být vybaveny dle vyhlášky č. 296/2012 Sb. 

Většina ošetřených pacientů nevyžaduje doprovod lékaře při jejich 

transportu do zdravotnického zařízení, proto je výhodou využívání systému 

RV, kdy je lékař přítomen v malém osobním voze a je v rámci operačního 

řízení dříve k dispozici k vyslání na další výjezd. [3,4] 

 

3.2 Integrovaný záchranný systém 

 
Integrovaným záchranným systémem se dle zákona č. 239/2000 Sb., 

zákon o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, rozumí 

koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při 

provádění záchranných a likvidačních prací. Vznik integrovaného záchranného 

systému vychází z potřeby lepší spolupráce a koordinace činnosti orgánů státní 

správy, územní samosprávy, krizových orgánů a záchranných a bezpečnostních 
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sborů při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. První vize 

organizovaného systému se objevila v usnesení vlády č. 246, které bylo přijato 

v květnu 1993 a obsahovalo zásady IZS. Rozsáhlé povodně v roce 1997 byly 

poslední motivací ke vzniku Hasičského záchranného sboru a svěření 

koordinace IZS do jeho působnosti.[3] Integrovaný záchranný systém není 

žádná konkrétní instituce, ale právní prostředí, ve kterém se jednotlivé složky 

IZS pohybují a podle určených pravidel spolupracují. Stálými orgány pro 

koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska IZS, která za 

normálního stavu fungují jako krajská operační a informační střediska HZS 

kraje. Na ústřední úrovní se jedná o operační a informační středisko 

generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (GŘ 

HZS ČR). Základním předpisem je zákon č. 239/2000 Sb., zákon o IZS, kterým 

se stanovují zásady spolupráce mezi jednotlivými složkami IZS při běžných 

mimořádných událostech, při kterých je řízení záchranných prací v kompetenci 

složek IZS. Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech IZS, ve znění 

pozdějších předpisů, stanovuje konkrétněji postupy složek IZS v místě 

společného zásahu, koordinaci složek a dokumentaci IZS. Mezi základní složky 

IZS patří Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do 

plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé 

zdravotnické záchranné služby a Policie ČR. [3, 4]  

 

Hasičský záchranný sbor 

 

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru a o změně 

některých zákonů definuje HZS jako jednotný bezpečnostní sbor, jehož 

základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata 

a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi, účastní se na 

zajišťování bezpečnosti ČR, a to zejména plněním a organizováním úkolů 

požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, IZS a 
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krizového řízení. Tvoří ho generální ředitelství, HZS krajů, záchranný útvar a 

škola. Generální ředitelství HZS ČR je součástí Ministerstva vnitra a 

zabezpečuje mu zákonem č. 320/2015 Sb., úkoly vztahující se k IZS, požární 

ochraně a ochraně obyvatelstva. V čele GŘ HZS ČR je generální ředitel HZS 

jmenovaný ministrem vnitra. [3, 9] Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně se jednotky požární ochrany dělí na jednotky HZS kraje, jednotky HZS 

podniku, jednotky sboru dobrovolných hasičů, jednotky sboru dobrovolných 

hasičů podniku a vojenskou hasičskou jednotku.  

 

• Jednotky HZS kraje mají operační označení JPO I, jsou zřizovány státem 

a činnost v těchto jednotkách vykonávají příslušníci HZS kraje jako svoje 

povolání ve služebním poměru. Doba výjezdu od vyhlášení poplachu je 

dvě minuty a dojezd na místo události je stanoven na 20 minut.  

• Jednotka HZS podniku je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce, jako 

své povolání. Jednotka má stanovený výjezd do dvou minut, dojezdová 

doba není stanovena z důvodu plnění úkolů v areálu podniku. Operační 

označení jednotky je JPO IV.  

• Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) jsou zřizovány obcí. 

Činnost v těchto jednotkách je vykonávána dobrovolně, ale někteří 

členové mohou vykonávat činnost v pracovním poměru. JSDH mají 

různé typy označení na základě výcviku, vybavení a operačního 

předurčení. Dělí se na JPO II, JPO III, JPO V. V tabulce č. jsou znázorněny 

časy výjezdu a dojezdu u jednotlivých typů JPO.  

• Jednotka dobrovolných hasičů podniku je složena ze zaměstnanců 

právnické nebo podnikající fyzické osoby, kteří zpravidla nevykonávají 

činnost v této jednotce jako své zaměstnání. 
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• Vojenská hasičská jednotka je zřizována u vybraných vojenských 

subjektů. Je složena z vojáků a občanských zaměstnanců. Není běžně 

zařazena do plošného pokrytí území JPO [3, 4, 9]  

V tabulce 1 jsou přehledně zobrazeny kategorie JPO a jejich územní 

působnost, doba výjezdu a druh JPO. 

Tabulka 1- Rozdělení JPO 

Kategorie JPO JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI 

Doba výjezdu 
(min) 2 5 10 2 10 10 

Územní 
působnost 

(min) 
20 10 10 Není Není Není 

Druh JPO HZS kraje SDH obce SDH obce HZS 
podniku SDH obce SDH 

podniku 

 
 
 
 
Policie České republiky 

 

Policie České republiky je jednotný bezpečnostní sbor, který slouží 

veřejnosti. Organizace a činnost policie je definována v zákoně č. 273/2008 Sb., 

zákon o Policii České republiky, v němž se uvádí, že jejím úkolem je chránit 

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

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

bezpečnosti svěřené jí zákony. Policie ČR je podřízena ministerstvu vnitra a 

v jejím čele stojí policejní prezident, kterého jmenuje ministr vnitra. Tento 

bezpečnostní sbor tvoří Policejní prezidium ČR, útvary policie s celostátní 

působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajského 

ředitelství. [3] 
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Zdravotnická záchranná služba 

 Zdravotnická záchranná služba je popsána v kapitole 3.1. 

 

Obecní policie 

 Obecní policie se řadí mezi ostatní složky IZS. Působnost a činnosti obecní 

policie upravuje zákon č. 553/1991 Sb. zákon České národní rady o obecní 

policii. Obecní policii zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou 

vyhláškou. Obecní policie je organizační složkou obce a zabezpečuje místní 

náležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Řídí jí pověřený člen 

obecního zastupitelstva, pokud není takový člen určený, řídí obecní policii 

starosta obce. Obecní policie zřízená městem, statutárním městem a hlavním 

městem Praha se označuje jako městská policie. [9] Obecní policie spolupracuje 

v rozsahu stanoveném zákonem č. 553/1991 nebo zvláštním právním předpisem 

s Policií České republiky.  

 

Horská služba ČR 

 Horská služba (HS) ČR byla založena Ministerstvem pro místní rozvoj 

na základě rozhodnutí vlády ČR 21.12.2004. Jedná se o spolek, který je dle 

občanského zákoníku zapsán ve spolkovém rejstříku jako Horská služba České 

republiky, z.s. Činnost Horské služby je organizována hlavně v oblastech 

Šumavy, Krušných hor, Jizerských hor, Orlických hor, Jeseníků, Krkonoš a 

Beskyd. Horská služba organizuje a provádí záchranné a pátrací akce 

v horském terénu, poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných, 

provádí lavinová pozorování a mnoho dalšího. Horská služba patří mezi 

ostatní složky IZS. [65] 

 

Vodní záchranná služba ČČK 

 Vodní záchranná služba (VZS) je kolektivním členem Českého červeného 

kříže. Činnost vodní záchranné služby je záchrana a poskytování neodkladné 
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rozšířené první pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti, 

včetně technické pomoci a záchrany. Vodní záchranná služba působí v letních 

měsících na vybraných vodních plochách, kde zajišťuje nepřetržitou službu. 

VZS patří mezi ostatní složky IZS a je běžně využívána k primárním zásahům 

na vodních plochách nebo blízkém okolí krajskými operačními středisky HZS, 

ZZS nebo PČR. VZS je využívána jako ostatní složka IZS na základě dohody o 

plánované pomoci na vyžádání uzavřené s Ministerstvem vnitra – Generálním 

ředitelstvím HZS ČR. [66] 

 

Plánovanou první pomocí na vyžádání se dle zákona č. 239/2000, Sb. 

zákon o IZS, rozumí předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci 

ostatními složkami integrovaného záchranného systému obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním 

složkám integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a 

likvidačních prací. 

3.3 Systém first responderů 

Pojem „first responder“ označuje vyškoleného dobrovolníka nebo složku 

IZS, která je zapojena do systému poskytování první pomoci na vyžádání u 

pacientů v přímém ohrožení života. Spojení „first responder“ pochází 

z anglických slov: first – první a respond – reagovat/odpovídat, tento termín by 

se dal tedy volně přeložit jako „prvotní reakce/odezva“ nebo „první 

zachránce“. Tento vyškolený dobrovolník poskytuje první pomoc, ještě před 

příjezdem výjezdové skupiny ZZS na místo události, především v odlehlých 

oblastech, kde je dostupnost vozidel ZZS horší. Systém na žádost 

zdravotnického operačního střediska automaticky vyhledá nejbližšího first 

respondera v okolí události s život ohrožujícím stavem a aktivuje ho přes 

mobilní aplikaci v telefonu. V případě, že FR výzvu přijme, je aplikací 
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navigován na místo události, kde poskytuje první pomoc do příjezdu 

výjezdových skupin ZZS. Jako first respondeři jsou využívány také výjezdové 

skupiny základních a ostatních složek IZS např. HZS a JPO, PČR, MP, horská 

služba a vodní záchranná služba, které poskytují plánovanou první pomoc na 

vyžádání. Aktivace výjezdových skupin složek IZS se uskutečňuje přes 

příslušné operační středisko těchto složek, případně u ostatních složek IZS přes 

mobilní aplikaci. [5, 6, 7]		 

Dne 17.3.2017 bylo v Praze podepsáno Memorandum o zapojení jednotek 

požární ochrany v oblasti přednemocniční péče formou plánované pomoci na 

vyžádání. Memorandum podepsal MUDr. Marek Slabý, MBA za Asociaci 

záchranných služeb ČR, Mgr. Jana Vildumetzová za Asociaci krajů ČR a 

genmjr. Ing. Drahomír Ryba, generální ředitel HZS. Tento dokument byl 

vytvořen kvůli využívání dobrovolných i profesionálních jednotek požární 

ochrany jako first responderů pro ZZS, především vybavených 

automatizovaným externím defibrilátorem. Memorandum umožňuje ZZS 

aktivovat tyto složky, které jsou řízené ministerstvem vnitra za jiným účelem, 

tak aby to bylo v souladu s platnou legislativou. Podobným způsobem fungují 

jako FR příslušníci PČR a MP a členové Horské služby, se kterými mají 

jednotlivé ZZS smlouvy. Memorandum je podepsáno za zřizovatele ZZS 

Asociací krajů ČR, za provozovatele Asociací ZZS ČR a za HZS generálním 

ředitelem.[8] 

 

 
3.3.1 Zařazení zájemce do systému FR 

 
K tomu, aby zájemce mohl být zařazen do systému first responderů a 

mohl tak poskytovat plánovanou první pomoc na vyžádání, musí doložit výpis 

z rejstříku trestů, vlastnoručně podepsaný etický kodex a smlouvu o 

dobrovolné spolupráci plánované první pomoci na vyžádání. Dále musí 

zájemce absolvovat odborný kurz vedený lektory vzdělávacího a výcvikového 
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střediska ZZS nebo doložit doklad o absolvování kurzu neodkladné resuscitace 

certifikovaného Evropskou resuscitační radou. Zdravotnická záchranná služba 

zařazuje žadatele do systému FR dle aktuálních regionálních potřeb na základě 

pokrytí kraje FR.[10, 11] 

 

3.3.2 Odborná příprava first responderů 
 

Vzdělávání first responderů je pod záštitou jednotlivých krajských 

zdravotnických záchranný služeb a spadá pod výcvikové a vzdělávací 

středisko. Zájemce musí absolvovat několikahodinový odborný kurz anebo 

doložit certifikát z kurzu Evropské resuscitační rady. Odborný kurz ZZS je 

veden lektory a zahrnuje teoretickou přípravu a praktický nácvik. Po 

absolvování kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky získá zájemce 

certifikát. Každá ZZS má systém FR nastavený odlišně, a proto i jejich odborná 

příprava first responderů, se liší. [12, 13] 

 
3.3.3 Aplikace O2 SOS  
 

Aplikace O2 SOS vznikla v rámci projektu KISS SHARP a byla vyvinuta 

ve spolupráci ZZS Královehradeckého kraje a společnosti O2 Česká republika. 

Aplikace je dostupná na platformách Android, IOS a Windows. Systém 

aplikace je propojen se systémem operačního řízení ZOS příslušného kraje. K 

aktivaci systému musí mít FR mobilní telefon s připojením k internetu a 

nainstalovanou aplikaci, ve které je zaregistrován. Systém automaticky vyhledá 

nejbližší aktivní first respondery v okolí místa, kde se nachází člověk v přímém 

ohrožení života a pošle jim upozornění. First responder se dobrovolně 

rozhodne, zda výzvu přijme či odmítne. Pokud FR výzvu přijme v aplikaci se 

mu zobrazí základní informace k události a začne být aplikací navigován na 

místo zásahu. Na mapě jsou zobrazeny dostupné automatizované externí 

defibrilátory (AED), které může FR využít a také jsou vidět ostatní first 

respondeři podílející se na řešení události. O přijetí výzvy je informováno ZOS 
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a operátor sdělí volajícímu, že na místo vyráží také first responder. First 

responder si v aplikaci nastaví jaké zdravotnické vybavení má k dispozici a jaký 

způsob dopravy v danou chvíli preferuje. V závislosti na typu dopravy, 

aplikace přizpůsobuje trasu a pole působnosti, tak aby se FR dostavil na místo 

v adekvátním čase. Aplikace nabízí tři možnosti dopravy: chůze, kolo nebo 

automobil. [14, 15, 16] 

 

3.3.4 Právní vymezení první pomoci 

V České republice je povinnost poskytnout první pomoc dána právním 

předpisem: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, účinnost dnem 1. ledna 2010 

NEPOSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI 

§ 150 Neposkytnutí první pomoci  

„(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy 

zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro 

sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky“.  

2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy 

zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání 

povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na 3 

léta nebo zákazem činnosti“.  

§ 151 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku  

„Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, 

neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou první 

pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán 

odnětím svobody až na 5 let nebo zákazem činnosti“. 
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3.3.5 Požadavky na odborné znalosti FR 
 

First respondeři poskytují první pomoc u osob v přímém ohrožení života. 

Každá ZZS má systém FR nastavený trochu jinak a využívá FR na různé 

indikace. Jednu mají, ale všichni společnou a tou je využívání FR u osob 

s náhlou zástavou oběhu (NZO).  

Do chvíle, než na místo události dorazí first responder nebo výjezdová 

skupina ZZS, navádí operátor ZOS volajícího, co má dělat pomocí tzv. 

telefonicky asistované první pomoci (TAPP) nebo u osob s náhlou zástavou 

oběhu telefonicky asistované neodkladné resuscitace (TANR). Jedná se o 

telefonickou asistenci a vedení zachránce na místě události k provádění laické 

neodkladné resuscitace operátorem ZOS.[1] 

 

 
3.3.6 Základní neodkladná resuscitace 
 

Základní neodkladná kardiopulmonální resuscitace (KPR) je soubor na 

sebe navazujících diagnostických a léčebných postupů sloužících k rozpoznání 

selhání vitálních funkcí a k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u 

osob postižených náhlou zástavou oběhu s cílem uchránit před nezvratným 

poškozením vitálně důležité orgány, zejména mozek a srdce. Pokud není u osob 

s NZO zahájena KPR, tak šance na obnovení základních životních funkcí klesá 

každou minutu o 10-15%. Ve 2/3 případů je KPR zahájena svědky příhody – 

laiky. Okamžité zahájení KPR zvyšuje šanci na přežití 2-3x. Ve chvíli kolapsu 

má většina postižených komorovou fibrilaci nebo bezpulzovou komorovou 

tachykardii, což jsou defibrilovatelné rytmy. Včasná defibrilace do 3-5 minut od 

kolapsu může zvýšit pravděpodobnost přežití na 50-70%. [17]  

Tzv. řetězec přežití formuluje základní pořadí úkonů při KPR, který se 

skládá ze čtyř článků: 

1) Časné rozpoznání srdeční zástavy a přivolání ZZS 

2) Časné zahájení KPR 
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3) Časná defibrilace 

4) Časná rozšířená resuscitace a standardizovaná poresuscitační péče 

Všichni laici by měli být schopni poskytnout základní neodkladnou 

resuscitaci, k poskytnutí základní neodkladné resuscitace nepotřebuje 

zachránce žádné speciální pomůcky ani vybavení. Vše, co mu stačí, jsou jeho 

ruce. [18] 

K základním činnostem neodkladné resuscitace patří rozpoznání srdeční 

zástavy a přivolání pomoci. Pacienta nejprve hlasitě oslovíme, popřípadě mu 

zatřeseme ramenem. Pokud postižený nereaguje, nedýchá nebo nedýchá 

normálně, přetočíme ho na záda a položíme na tvrdou podložku. Provedeme 

zprůchodnění dýchacích cest záklonem hlavy (zdravotníci při podezření na 

poranění krční páteře provedou předsunutí dolní čelisti). Zprůchodnění 

dýchacích cest záklonem hlavy provedeme tak, že jednu ruku položíme 

postiženému na čelo a prsty druhé ruky na jeho bradu a naráz provedeme 

záklon hlavy zatlačením na čelo a zvednutím brady. Po zprůchodnění 

dýchacích cest zjistíme, jestli pacient dýchá přiložením ucha k pacientovo 

ústům a 10 vteřin pozorujeme, zda se mu zvedá hrudník a zároveň vnímáme a 

posloucháme vydechovaný proud vzduchu. Pokud zjistíme, že pacient nedýchá 

nebo nedýchá normálně, zahájíme komprese hrudníku a zavoláme na tísňovou 

linku 155. Nejdůležitějším aspektem KPR jsou kvalitní srdeční komprese. 

Zachránce, který není proškolený v provádění umělého dýchání, provádí pouze 

stlačování hrudníku. Edukovaný zachránce střídá komprese s umělými vdechy 

v poměru 30:2. Zdravotníci a proškolení zachránci nemusí provádět umělé 

dýchaní při absenci resuscitační roušky, při podezření na přenosné infekční 

nemoci nebo intoxikaci. Komprese hrudníku se provádějí na středu hrudní 

kosti do hloubky 5 - 6 cm frekvencí 100 – 120 za minutu. Osoba, která nezná 

postup KPR u dětí může efektivně použít algoritmus KPR pro dospělé. 

Resuscitaci dětí vždy zahajujeme pěti umělými vdechy a poté střídáme 

komprese hrudníku s umělými vdechy v poměru 30:2, přičemž hloubka 
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Obrázek 1- piktogram AED [22] 

kompresí je 1/3 předozadního průměru dítěte. U dětí do jednoho roku 

provádíme komprese hrudníku dvěma prsty a u dětí starších jednoho roku 

stlačujeme hrudník jednou nebo oběma rukama v závislosti na stavbě těla. 

Pokud má dítě jasné druhotné pohlavní znaky, resuscitujeme ho jako 

dospělého. Resuscitaci ukončujeme při obnovení vědomí postiženého (začne se 

hýbat, otevírat oči), dorazí profesionální pomoc nebo při úplném vyčerpání 

zachránců. [17, 19] 

Na místech s vysokou koncentrací osob nebo na místech se špatnou 

dostupností ZZS, by měly být umístěny automatizované externí defibrilátory 

(AED). Mezi taková místa patří nákupní centra, letiště, sportovní haly, divadla, 

turistická místa apod. Automatizovaný externí defibrilátor je přenosný přístroj 

řízený počítačem, který na základě analýzy EKG křivky navádí zachránce 

k bezpečnému podání defibrilačního výboje během KPR. AED je schopný 

použít každý bez předchozího výcviku, jeho použití je intuitivní a jednoduché. 

Součástí AED jsou nalepovací elektrody, které se nalepují dle vyznačení na 

jejich obale – jedna elektroda se lepí pod pravou klíční kost a druhá pod levé 

podpaží. Přístroj během kardiopulmonální resuscitace analyzuje srdeční rytmus 

a v případě potřeby doporučí podání defibrilačního výboje. Před podáním 

defibrilačního výboje je důležité se ujistit, že se postiženého nikdo nedotýká. 

Přístroj navádí zachránce hlasovými pokyny k tomu, co mají dělat. Standartní 

AED jsou vhodné pro děti od 8 let věku. U dětí mezi 1.- 8. rokem se používají 

pediatrické elektrody s redukcí energie výboje. Přístroji AED jsou vybaveny 

také některé výjezdové skupiny složek IZS, např. PČR, MP, HZS a JPO. [20, 21] 

Místa, která jsou vybavena automatizovaným externím defibrilátorem, jsou 

označena piktogramem viz obr. 1. [22] 

 

 

 

 



27 
 

3.3.7 Aspirace cizího tělesa 
 

Aspirace neboli vdechnutí cizího tělesa je častou příčinou náhle vzniklého 

dušení. Nejčastěji k němu dochází vdechnutím kusu potravy nebo hračky. 

Příznaky aspirace jsou kašel, postižený nemůže dýchat a mluvit, snaží se 

gestikulovat, panikaří, může mít promodralou kůži, u dětí může být příznakem 

pláč. Pro úspěšné vyřešení příhody je důležité rychlé rozpoznání nebo 

postižený může ztratit vědomí. [23] 

Pokud je postižený stále při vědomí a má nucení ke kašli, podporujeme ho 

k usilovnému pokračujícímu kašli. V případě, že pokus o vykašlání cizího 

předmětu nefunguje, postižený je už vyčerpaný nebo kašlat nemůže, použijeme 

vypuzovací manévry. Jako první provedeme 5 úderů mezi lopatky. 

K postiženému se postavíme bokem, předkloníme ho, podepřeme jednou rukou 

jeho hrudník a 5x silně udeříme zápěstní hranou druhé ruky mezi lopatky. 

Malé děti si položíme břichem na předloktí hlavou směrem dolů a provedeme 5 

úderů mezi lopatky s použitím adekvátní síly. V případě, že ani údery mezi 

lopatky nejsou účinné, provedeme tzv. Heimlichův manévr. Postiženého 

obejmeme zezadu, jednu ruku dáme v pěst a položíme na jeho nadbřišek, 

druhou rukou pěst uchopíme, postiženého předkloníme směrem vpřed a 

prudce stlačíme nadbřišek směrem k sobě a nahoru. Tento manévr opakujeme 

až 5krát. V případě neúspěchu znovu provedeme 5 úderů mezi lopatky. Tyto 

dva vypuzovací manévry střídáme vždy po pěti pokusech, dokud se nám 

nepodaří cizí těleso vypudit nebo postižený neupadne do bezvědomí. 

V případě bezvědomí a bezdeší zahájíme KPR. U dětí do jednoho roku by se 

nemělo u Heimlichova manévru k vypuzení cizího předmětu provádět stlačení 

nadbřišku, ale stlačení hrudníku. V případě, že dítě upadne do bezvědomí 

provedeme 5 úvodních vdechů a pokud nedojde ke zlepšení stavu dítěte ihned 

zahájíme nepřímou srdeční masáž. [17, 20] 
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3.3.8 Tonutí 
 

Je důležité si uvědomit, že při záchraně tonoucího, hrozí zachránci velké 

nebezpečí. Člověk by měl znát své vlastní limity a dovednosti a pokud není 

dobrý plavec, neměl by se snažit pro tonoucího doplavat, především jeli 

tonoucí stále při vědomí. Existuje zde reálné riziko, že tonoucí ve snaze se 

zachránit, stáhne zachránce pod hladinu. Důležité je v prvním okamžiku, kdy 

zahlédneme tonoucího, informovat plavčíka nebo přivolat na pomoc další lidi. 

Ze břehu se můžeme tonoucímu pokusit pomoct záchrannými prostředky, 

házecími pomůckami připevněnými na laně (např. kruh, míč v síti apod.). Po 

neúspěšných pokusech o záchranu ze břehu, zvážíme další postup na základě 

našich plaveckých dovedností. Při pokusu o záchranu z vody by měl být 

zachránce ze břehu jištěný lanem. Po vytáhnutí tonoucího z vody 

zkontrolujeme stav vědomí a dýchání. Pokud je postižený v bezvědomí, ale 

normálně dýchá, položíme ho na bok, tak abychom mohli kontrolovat dýchání, 

zajistíme tepelný komfort a zavoláme ZZS. V takovém případě je velká 

pravděpodobnost, že bude postižený zvracet a je důležité zabránit aspiraci 

zvratků polohou na boku. Jestliže je postižený po vytáhnutí z vody 

v bezvědomí a nedýchá nebo nedýchá normálně, zprůchodníme mu dýchací 

cesty a zahájíme KPR pěti umělými vdechy. Dále pokračujeme v nepřímé 

srdeční masáži v poměru s umělými vdechy 30:2 a voláme ZZS. Pokud je 

přítomen pouze jeden zachránce, provádí před přivoláním pomoci KPR cca 1 

minutu a až pak přivolá pomoc. [20, 21, 23] 

 

 

3.3.9 Zástava masivního zevního krvácení 
 

Ošetření a zastavení masivního a rychle se rozvíjejícího krvácení je 

absolutní prioritou před všemi dalšími úkony. Dle vzniku se rány dělí na 
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bodné, řezné, sečné, střelné, tržné a tržně – zhmožděné. Pro první pomoc stačí 

rozdělení zevního krvácení na malé a masivní. Při zástavě zevního krvácení je 

důležité myslet na svoji bezpečnost a používat gumové rukavice pro riziko 

přenosu infekce krví. Příznaky masivního krvácení jsou bledost zraněného, krví 

nasáklý oděv, velké množství krve v okolí zraněného, stříkající nebo vytékající 

krev.  

Prvním krokem při zástavě masivního krvácení je přímý tlak do rány. 

Můžeme k tomu použít obvaz nebo nějaký kus látky, ale postačí i pouze naše 

ruce. Na ránu tlačíme do té doby, dokud krvácení nepřestane. Pokud to situace 

umožňuje a máme k dispozici obvazový materiál, je vhodné pro kompresi rány 

naložit tlakový obvaz. Tlakový obvaz se skládá ze tří částí (krycí, tlakové a 

fixační), pokud obvaz začne prosakovat, přidáme další vrstvu. V případě, že se 

krvácení nedaří zastavit např. u rozsáhlých poranění, při prosáknutí dvou 

vrstev tlakového obvazu nebo při amputaci končetiny, použijeme škrtidlo. 

Škrtidlo umisťujeme nad ránu a vždy zaznamenáme čas jeho naložení. Škrtidlo 

lze použít pouze na končetinách, a to na paži a na stehně. Pokud se v ráně 

nachází cizí předmět, předmět nevytahujeme, zafixujeme ho a přivoláme ZZS. 

K osobám s masivním krvácením a velkou krevní ztrátou je potřeba vždy 

přivolat ZZS. [18, 19] 

 

3.4 Systémy first responderů v zahraničí 

Systém first responderů je využíván k poskytování přednemocniční 

neodkladné péče v mnoha zemích po celém světě. V některých zemích tvoří 

first respondeři komunity, které jsou vybaveny služebními vozy s přístroji AED 

a zajišťují nepřetržitou službu pro dané území. Mezi FR patří členové složek 

záchranných a bezpečnostních sborů v dané zemi a také strážci parků, učitelé, 

trenéři, bodyguardi, letušky a stevardi, správci objektů a určení zaměstnanci 

velkých firem. [24] 
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3.4.1 Systém FR v Itálii – region Emilia Romagna 
 

V severoitalském regionu Emilia Romagna jsou využíváni v rámci systému 

first responderů členi hasičského záchranného sboru, příslušníci policie a také 

vyškolení dobrovolníci. Všichni first respondeři včetně policie a hasičského 

záchranného sboru jsou aktivováni skrze aplikaci DAE respondER, ve které se 

jim při aktivaci zobrazí místo události a nejbližší AED. First respondeři jsou 

školeni dvakrát ročně v základní neodkladné resuscitaci s použitím AED. [25, 

26] 

 

3.4.2 Systém FR v Rakousku 
 

Rakouský systém first responderů využívá k poskytování přednemocniční 

neodkladné péče před příjezdem profesionální pomoci členy hasičského 

záchranné sboru, příslušníky policie a také dobrovolníky. Jako dobrovolníci 

mohou být do systému zapojeni záchranáři, studenti medicíny a lékaři v jejich 

volném čase. Některé podniky mají vyškolené zaměstnance, kteří jsou zařazeni 

do systému FR a poskytují první pomoc v rámci podniku. Členové hasičského 

záchranného sboru jsou aktivováni prostřednictvím operačního střediska. 

Policisté a dobrovolníci jsou aktivováni prostřednictvím operačního střediska, 

mobilní aplikace, SMS nebo pageru. Odborná příprava first responderů spočívá 

v tréninku KPR s použitím AED a probíhá jednou ročně. V Rakousku tvoří first 

respondeři různé spolky, které zajišťují nepřetržitou službu v daném místě. 

Mezi tyto spolky patří např. Firmen First Responder, Gemeinde First 

Responder apod. Na území Rakouska působí také celostátní organizace Team-

Osterreich, která vznikla společnou iniciativou Hitradia Ö3 a rakouského 

červeného kříže. V této organizaci jsou vyškolení dobrovolníci aktivováni 

pomocí mobilní aplikace. [27, 28] 
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3.4.3 Systém FR v Německu 

 
Jako first respondeři jsou v rámci složek IZS využíváni hasiči. 

V posledních letech se na úrovních obcí vytvářejí tzv. Ersthelfer gruppen 

(skupiny první pomoci), které tvoří zpravidla členové dobrovolných organizací 

nebo příslušníci hasičských sborů. Jejich účel je poskytování první pomoci 

v daných obcích. Cílem této iniciativy je zkrátit čas do příjezdu profesionální 

pomoci. Vzdělávání first responderů probíhá v rozsahu 48 - 80 hodin, first 

respondeři musí absolvovat kurz AED a 1x za půl roku se zúčastnit praktických 

nácviků v délce 4 hodin. Aktivace FR je přes mobilní aplikace nebo SMS.[29, 30, 

31] 

 

3.4.4 Systém FR ve Švýcarsku 

 
Ve všech regionech Švýcarska existují sítě first responderů. First 

respondeři jsou aktivováni z operačního střediska tísňové linky 144 v daném 

regionu skrze mobilní aplikaci. V každém regionu je jedna taková organizace, 

mezi ně patří např. organizace Save a Life, Foundation First Responders nebo 

Stiftung Ersthelfer Nordwestschweiz. Osoby zařazené do systému FR musí mít 

splněný kurz první pomoci BLS - AED – SRC. Tento kurz zajišťuje Švýcarský 

červený kříž. [32, 33, 34] 

 

3.4.5  Systém FR ve Spojeném království a Severního Irska 
 

Ve Spojeném království jsou do systému first responderů zařazeny jak 

dobrovolníci, tak také hasičský záchranný sbor a policie, kteří jsou aktivování 

přes mobilní aplikace a hasičský záchranný sbor ještě navíc pomocí SMS. 

Vzdělávání first responderů probíhá jednou za rok. Ve Velké Británii zajišťuje 

zdravotnickou záchrannou službu Národní zdravotní služba (NHS – National 

Health Service), která má pod sebou jedenáct samostatných záchranných služeb 

kopírujících území jednotlivých hrabství. Každá tato samostatná záchranná 
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služba má dohodu s tzv. Community First Responders Scheme, což je 

dobrovolnický systém, který zajišťuje nepřetržitou službu první pomoci. 

V tomto systému jsou dobrovolníci, kteří absolvovali několikadenní kurz první 

pomoci. First respondeři využívají vlastí vozy a jsou vybaveni základním 

vybavením, především defibrilátory. Na místech, kde jsou veřejně přístupné 

AED, jsou vyškolení zaměstnanci v jejich používání, kteří poskytují první 

pomoc před příjezdem ZZS. Záchranná služba v Anglii využívá také takzvané 

Rapid Response Unit, což jsou osobní vozy s jedním profesionálním 

záchranářem. [35, 36, 37) 

Ve Skotsku poskytuje přednemocniční neodkladnou péči Scottish 

Ambulance Service. Stejně jako v Anglii je zde dobrovolníky zajišťována 

nepřetržitá služba první pomoci poskytovaná FR. V místní skupině first 

responderů je lokální koordinátor, který organizuje nepřetržitou službu 

s dobrovolníky zařazenými do systému. First respondeři musí absolvovat 

čtyřdenní kurz Skotské záchranné služby s průběžnými školeními během roku. 

Skotská záchranná služba vyžívá jako FR také složky místního záchranného 

systému jako je policie a hasičský záchranný sbor. [38] 

V Severním Irsku zajišťuje zdravotnickou záchrannou službu North Ireland 

Ambulance Service. Fungují zde velmi podobné komunity jako ve Velké 

Británii a Skotsku, které se skládají z vyškolených dobrovolníků poskytujících 

první pomoc na základě volání na tísňové číslo 999. [39] 

 

3.4.6 Systém FR ve Spojených státech 

First respondeři jsou v rámci amerického systému většinou vyškolení 

profesionální nebo dobrovolní hasiči, příslušníci policie a také vyškolení 

členové místních organizací jako je Red Cross (Červený kříž), CERT (Citizen 

Emergency Response Teams) nebo skauti. Do systému FR jsou také zařazeni 

strážci parků, správci kampusů a podobní pracovníci, kteří prošli kurzem první 
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pomoci. Délka kurzu první pomoci pro first respondery se pohybuje okolo 40 

hodin a zajišťují ho organizace jako Red Cross, National Heart Association a jim 

podobné instituce. Systém FR v USA je totožný se systémem FR v Kanadě. [40] 

3.4.7 Systém FR v Izraeli 

 
V Izraeli zajišťuje zdravotnickou záchrannou službu národní organizace 

Magen David Adom (MDA) (v překladu Červená Davidova hvězda). MDA 

provozuje jako first respondery tzv. národní pohotovostní jednotky (The Alert 

Crew Units), které jsou složeny z dobrovolníků a zaměstnanců, kteří vykonávají 

tuto roli prostřednictvím dobrovolnictví. MDA využívá tyto pohotovostní 

jednotky, aby zajistili co nejrychleji zdravotní péči na místě náhlého ohrožení 

zdraví do příjezdu zdravotních týmů MDA a byli k dispozici pro potřeby těchto 

týmů. Tyto pohotovostní jednotky tvoří přibližně tři tisíce dobrovolníků a 

zaměstnanců z řad lékařů, záchranářů a ostatních zdravotníků napříč Izraelem. 

Díky jejich rozsáhlému celostátnímu rozmístění a vysoké dostupnosti jsou 

pohotovostní jednotky povolávány k událostem v časech, které jsou rozhodující 

pro záchranu života. Každý člen těchto jednotek je vybaven základním 

zdravotnickým vybavením, resuscitačním balíčkem a soupravou s kyslíkem. 

Členové využívají celkem 151 motorek, které provedou kolem 1 100 výjezdů za 

měsíc. 180 dobrovolníků má k dispozici poloautomatické defibrilátory. 

Pohotovostní jednotky zahrnují 220 zdravotnických záchranářů a lékařů 

vybavených pomůckami pro rozšířenou neodkladnou resuscitaci včetně 

lékového vybavení a vybavení pro terénní chirurgii v případě nutnosti. 

V případě tísňového volání na operační středisko MDA, je toto volání 

automaticky přeposláno do dispečerského systému propojeného s radiostanicí a 

aplikací. Systém vyhledá nejbližší členy pohotovostní jednotky a vyšle je na 

místo události. Tento systém byl vytvořen MDA a jedná se o první systém 

svého druhu na světě, který propojuje operační středisko s dobrovolníky a 

místem události. Operační střediska navíc využívají systém rozesílání zpráv do 
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pagerů a odesílání SMS zpráv, pokud je na místě potřeba další pomoci od 

dobrovolníka, který není v blízkosti. Členové jednotek jsou povinni absolvovat 

pravidelná vzdělávací školení a MDA je vyzývá navíc k samostudiu. Tito 

dobrovolníci denně reagují na více než dvě stovky tísňových volání. [41] 

V Izraeli ještě navíc funguje organizace United Hatzalah, která je největší 

nezávislou, neziskovou, plně dobrovolnou organizací zajišťující nejrychlejší 

zdravotnickou prvotní pomoc v Izraeli, a to zcela zdarma. United Hatzalah má 

přes 6 000 dobrovolníků v celé zemi, zajišťujících službu první pomoci 24 hodin 

denně, sedm dní v týdnu, celý rok. S pomocí unikátního systému GPS a 

motorek je průměrný dojezdový čas těchto first responderů 3 minuty po celé 

zemi a 90 vteřin ve velkých městech. Jejich účelem je dorazit na místo ohrožení 

zdraví co nejdříve a zajistit odbornou zdravotnickou pomoc do příjezdu 

zdravotnické záchranné služby. Tito dobrovolničtí zdravotníci musí absolvovat 

odborný kurz v délce 200 hodin a splnit 100 cvičných výjezdů. Po splnění 

zkoušky obdrží záchranný batoh a mobilní telefon, který je propojený se 

systémem LifeCompass. Kromě motorek využívají dobrovolní zachránci také 

elektrokola, auta a další. [42, 43] 
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4 METODIKA 

 
Praktická část diplomové práce je rozdělena na dvě poloviny. První 

polovina začíná prezentací dat využívání first responderů vybranými 

zdravotnickými záchrannými službami v ČR. Z důvodu světové pandemie 

koronaviru, způsobujícího onemocnění Covid-19, většina zdravotnických 

záchranných služeb utlumila vedlejší činnosti včetně provádění průzkumů a 

poskytování dat pro studenty, proto jsou získaná data značně omezená. Pro 

získání dat jsem obeslal emailem zdravotnické záchranné služby s žádostí o 

poskytnutí dat souvisejících s využíváním FR v daném kraji. Na webových 

stránkách dané ZZS jsem se snažil najít oficiální žádost pro sběr dat a kontakt 

na pověřenou osobu pro vyřizování těchto žádostí. Pokud na webových 

stránkách nebyla žádost a kontakt k dispozici, obeslal jsem emailem vedení 

zdravotnických záchranných služeb s prosbou o kontakt na kompetentní osobu, 

která má danou problematiku na starost. Schválené žádosti jsou přílohami této 

práce. Získaná data jsem zpracoval a provedl komparaci jednotlivých systémů. 

Porovnání systémů v ČR je popsáno v diskuzi.  

 V druhé polovině praktické části je provedeno zhodnocení systému FR 

v České republice pomocí SWOT analýzy. SWOT analýza je základní 

analytická metoda. Její název vychází ze zkratek čtyř anglických slov: S - 

strenght – síla, W – weaknes – slabost, O – opportunities - příležitosti, T – 

threats – hrozby. SWOT analýza hodnotí zkoumaný problém z vnějšího a 

vnitřního pohledu (hodnotí vnější a vnitřní stránky). Ve vnitřním prostředí se 

označují a hodnotí silné a slabé stránky. Silné a slabé stránky vymezují vnitřní 

faktory efektivnosti. Ve vnějším prostředí se hledají a hodnotí příležitosti a 

hrozby. SWOT analýza je vyjádřena ve formě matice, která znázorňuje základní 

vazby mezi jednotlivými prvky problematiky systému FR (silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby). Vytváření SWOT analýzy nemá žádný jasně daný 

metodologický postup, v odborné literatuře existují spíše obecné postupy 
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k vytváření SWOT analýzy. Při vytváření SWOT analýzy je vhodné se řídit 

obecnými principy pro její realizaci. Tyto principy lze rozdělit do čtyř 

základních kroků:  

1. Příprava na provedení SWOT analýzy 

 2. Identifikace a zhodnocení silných a slabých stránek 

 3. Identifikace a hodnocení příležitostí a hrozeb 

 4. Vytvoření SWOT matice [44] 

 

 Na začátku jsem si stanovil, za jakým účelem bude SWOT analýza 

provedena a k čemu budou sloužit její výsledky. SWOT analýzu jsem použil ke 

zhodnocení současného systému FR v České republice. Na základě zjištěných 

výsledků budou doporučeny způsoby zlepšení současného systému.  

 

 Vzhledem k většímu množství dat a znalostí o Plzeňském kraji je 

provedena analýza území Plzeňského kraje z hlediska potřeb a rozmístění first 

responderů.  

 

Analýza Plzeňského kraje začíná charakteristikou kraje, poté je popsáno 

strategické rozmístění výjezdových základen ZZS po Plzeňském kraji a 

vytvořena mapa rozmístění výjezdových základen. Pro vytvoření plánu pokrytí 

kraje first respondery byla vybrána analytická metoda pomocí checklistu, tzv. 

Check List Analysis. Jedná se o jednoduchou metodu založenou na vytvoření 

kontrolního seznamu (checklistu). Tato metoda využívá seznam položek nebo 

kroků podle kterých ověřuje stav řešeného problému. Struktura checklistu se 

může měnit od jednoduchého seznamu až po složitý formulář. [44, 45]  

 

Oslovil jsem odborníky, kteří se zabývají systémem first responderů a jeho 

postupným rozvíjením. S ohledem na získané informace s vybranými 
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odborníky byla zvolena tři důležitá kritéria pro výběr zájemců do systému first 

responderů. Mezi tato kritéria patří:  

• dojezdová vzdálenost ZZS 

• hustota obyvatel  

• stáří obyvatel 

 

Vybraná kritéria jsem zapracoval do checklistu a oslovil odborníky, kteří 

je měli za úkol seřadit od nejdůležitějšího po nejméně důležité. Jako cílové 

skupiny checklistu byly vybráni operátoři Zdravotnického operačního střediska 

ZZSPK a inspektoři provozu ZZSPK – celkem 34 odborníků. Operátoři ZOS 

ZZSPK znají Plzeňský kraj, rozmístění výjezdových základen, rozumí 

operačnímu řízení a jsou to právě oni, kdo aktivují first respondery v případě 

potřeby na místo události. Inspektory provozu jsem zvolil, protože v rámci své 

činnosti se pohybují po celém kraji, jsou využívaní jako first respondeři při 

nedostatku sil a prostředků ZZS a jsou proškolení na pozici operátora ZOS, aby 

v případě potřeby mohli na dobu nezbytně nutnou zastoupit některého 

z operátorů např. kvůli zdravotní indispozici. Checklist je rozdělen na dvě části. 

První část se týká seřazení tří vybraných kritérií pro výběr zájemců do systému 

FR dle důležitosti. Druhá část checklistu je zaměřena na tvrzení související 

s fungováním systému FR.  Náhled checklistu je přílohou této diplomové práce.  

Checklist byl operátorům ZOS a inspektorům provozu rozdán v tištěné formě.  

 

Výsledky vyhodnocení checklistu jsou prezentovány ve formě dvou 

sloupcových grafů a v souhrnné tabulce. První graf zobrazuje dle četnosti 

důležitost jednotlivých kritérií na základě získaných odpovědí. V druhém grafu 

je zobrazen počet osob, kteří souhlasí nebo nesouhlasí s daným tvrzením. 

Výsledky z provedeného šetření byly získány součtem odpovědí u zvoleného 

kritéria ve vzájemné souvislosti s jeho zvolenou váhou. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Využívání first responderů vybranými ZZS v České republice 

5.1.1 ZZS Karlovarského kraje 

 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje využívá jako first 

respondery zatím pouze složky IZS vybavené AED. V letošním roce začala ZZS 

KVK oslovovat také dobrovolníky z řad IZS jako jednotlivce aktivované přes 

aplikaci O2 SOS, ale vzhledem k současné světové epidemii koronaviru musela 

tuto činnost pozastavit. Složky IZS jsou využívány pouze v případech u náhlé 

zástavy oběhu a jsou aktivovány ZOS ZZS KVK přes příslušné operační 

středisko. V systému FR má ZZS KVK zařazeno přibližně 1000 členů HZS a 

JSDH, 280 příslušníku PČR, 100 strážníků Městské policie a 50 členů Horské 

služby. First respondeři jsou vysíláni k NZO v případě, že dojezd výjezdové 

skupiny ZZS je na místo události delší než 5 minut. V roce 2019 byli first 

respondeři vyslání ke 119 případům NZO z celkem řešených 326 případů NZO 

v Karlovarském kraji. Vzdělávání first responderů zajišťuje výcvikové a 

vzdělávací středisko ZZS KVK 1x ročně. Pro HZS vyškolilo výcvikové a 

vzdělávací středisko dva členy HZS, kteří školí FR v rámci HZS a JSDH. Oba 

dva školitelé pracují u ZZS KVK na dohodu o pracovní činnosti, takže jsou 

dostatečně kompetentní předat informace v požadovaném rozsahu.  [46] 

Získané údaje jsou prezentovány v tab.2. 

 

Tabulka 2 - Systém FR ZZS KVK 

 ano ne Odborná příprava 
Počet 

aktivací 
Počet FR 

FR – složky IZS x  1x ročně 119 1430 osob 

FR - dobrovolníci  x    
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5.1.2 ZZS Královehradeckého kraje 

Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje byla první 

záchrannou službou využívající systém FR v České republice. Ve spolupráci 

ZZS KHK se společností O2 Česká republika vznikla již zmiňovaná mobilní 

aplikace 02 SOS, sloužící k aktivaci dobrovolníků zařazených do systému FR. 

ZZS KHK má v systému FR zařazeno 480 jednotlivců. Mobilní aplikace je 

využívána také k aktivaci u devíti hlídek Městské policie na území kraje. First 

respondeři jsou automaticky vysíláni na místo náhle zástavy oběhu nebo tonutí. 

Do dobrovolnického systému FR jsou zařazeni absolventi certifikovaného 

kurzu KPR/AED Evropské resuscitační rady, který musí splnit 1x za tři roky. 

Do systému jsou zařazeni také členové složek IZS, kteří jsou proškoleni v rámci 

školení jednotky 1x ročně a mají zájem vstoupit do dobrovolnického systému. 

V roce 2019 byli FR aktivováni celkem ve 311 případech, přičemž se aktivně 

podíleli na 138 událostech. Zařazování zájemců do systému FR závisí na 

aktuální regionální potřebě. Na obrázku 2 je znázorněné přibližné rozmístění 

FR v Královehradeckém kraji. [47] Získané údaje jsou prezentovány v tab.3.  

 

Tabulka 3 - Systém FR ZZS KHK 

 ano ne Odborná příprava 
Počet 

aktivací 
Počet FR 

FR – složky IZS x     

FR - dobrovolníci x  
Kurz KPR/AED  

1x za 3 roky 
311 480 osob 
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5.1.3 ZZS Hlavního města Prahy 

 
Zdravotnická záchranná služba Hlavního města Prahy využívá jako first 

respondery hlídky Městské policie a Policie ČR. AED jsou vybaveny všechny 

zásahové vozy MP i vozy pohotovostní jednotky PČR. First respondeři jsou 

využíváni při podezření na náhlou zástavu oběhu a jsou aktivováni cestou 

příslušného operačního střediska. Za rok 2019 eviduje ZZS HMP 89 případů 

aktivace FR. Vzdělávání probíhá v rámci pravidelných školení.  Získané údaje 

jsou prezentovány v tab.4. [49] 

Tabulka 4 - Systém FR ZZS HMP 

 ano ne Odborná příprava 
Počet 

aktivací 
Počet FR 

FR – složky IZS x   89  

FR - dobrovolníci  x    

Obrázek 2 - Přibližné rozmístění FR v Královehradeckém kraji [48] 
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5.1.4 ZZS Jihomoravského kraje 
 

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje má systém first 

responderů nastavený ve spojitosti s registrem automatizovaných externích 

defibrilátorů (AED). V tomto registru mají zařazené složky IZS, které tvoří 

největší část aktivací, dále mají v systému zařazeny veřejné AED a AED 

s obsluhou. V Jihomoravském kraji mají v systému FR 28 jednotek HZS s AED, 

56 vozů PČR vybavených AED, 66 kusů AED mají k dispozici sbory 

dobrovolných hasičů v kraji a 67 kusů AED je v ostatních subjektech a 

veřejných boxech. ZZS JMK využívá first respondery především u případů 

náhle zástavy oběhu, kde je zahájena telefonicky asistovaná neodkladná 

resuscitace a také u dalších akutních stavů např. masivní zevní krvácení a u 

stavů, kde je předpoklad pro tyto stavy a na místě nejsou spolupracující svědci. 

Pro vzdělávání FR u ZZS JMK jsou speciálně pověřené osoby, které mohou 

provádět školení FR. ZZS JMK vždy zaškolí všechny před zařazením do 

systému FR. Vzdělávání u složek IZS je zajištěno systémem lektorů z řad těchto 

složek, kteří mají školení od ZZS JMK, výukové materiály, pravidelná školení, 

stáže a ZZS JMK má dohled nad jejich výukovou činností. Tito lektoři provádějí 

jen pravidelná školení 1-2x za rok v rozsahu čtyř hodin v rámci jejich 

pravidelné odborné přípravy. Zaškolení nové jednotky je vždy v činnosti ZZS 

JMK. Za rok 2019 byli FR aktivováni celkem v 355 případech. ZZS JMK 

nevyužívá mobilní aplikaci O2 SOS a v nejbližší době to ani nemá v plánu. [50] 

Získané údaje jsou prezentovány v tab.5. 

 

Tabulka 5 - Systém FR ZZS JMK 

 ano ne Odborná příprava 
Počet 

aktivací 
Počet FR 

FR – složky IZS x  1-2x ročně 355  

FR - dobrovolníci  x    
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5.1.5 ZZS Moravskoslezského kraje 
 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje neposkytla 

žádné informace. Dle dostupných informací ZZS Moravskoslezského kraje od 

1.4.2020 využívá v rámci systému first responderů vyškolené dobrovolníky. Do 

systému FR v Moravskoslezském kraji se mohou hlásit zaměstnanci ZZS, 

členové základních a ostatních složek IZS a lékaři a nelékařský zdravotnický 

personál s kvalifikací dle zákona č. 96/2004 Sb. Každý zájemce, který se chce 

zapojit do systému first responderů musí projít pětihodinovým kurzem, který 

obsahuje seznámení se s aplikací a základy první pomoci se zaměřením na 

základní neodkladnou resuscitaci s použitím AED, zástavu masivního krvácení 

a uvolnění dýchacích cest. Po úspěšném dokončení kurzu získá zájemce 

certifikát a přihlašovací údaje do mobilní aplikace. Během půl roku využívání 

proběhlo celkem 102 dokončených zásahů, v šedesáti případech first responder 

dorazil na místo dřív než výjezdová skupina ZZS a z toho se u třiceti z nich 

jednalo o resuscitaci. ZZS Moravskoslezského kraje evidovala k datu 7.11.2020 

celkem 480 aktivních vyškolených zachránců. Na obr.3 je zobrazeno orientační 

rozmístění FR v Moravskoslezském kraji [51, 52] Zjištěné údaje jsou 

prezentovány v tab.6. 

 

Tabulka 6 - Systém FR ZZS MSK 

 ano ne Odborná příprava 
Počet 

aktivací 
Počet FR 

FR – složky IZS x     

FR - dobrovolníci x  Pětihodinový kurz 102 480 
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5.1.6 ZZS Jihočeského kraje 

 
ZZS Jihočeského kraje využívá od roku 2017 first respondery z řad 

spolupracujících organizací a složek IZS. V současné chvíli eviduje celkem 14 

jednotek HZS, 10 jednotek SDH, 10 policejních hlídek, 5 hlídek horské služby a 

3 vodní záchranné služby. V roce 2019 proběhlo celkem 82 aktivací FR, v 69 

případech se dostali FR na místo události a z toho ve 46 případech byli u 

pacienta dřív než výjezdová skupina ZZS. ZZS Jihočeského kraje plánuje 

zavedení aplikace O2 SOS a zařazování dobrovolníků do systému FR. 

Vzdělávání probíhá v rámci pravidelných školení. [67] Získané údaje jsou 

prezentovány v tab.7.  

Tabulka 7 - Systém FR ZZS JČK 

 ano ne Odborná příprava 
Počet 

aktivací 
Počet FR 

FR – složky IZS x  pravidelná školení 82  

FR - dobrovolníci  x x x x 

 

Obrázek 3 - Orientační rozmístění FR v Moravskoslezském kraji [51] 
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5.1.7 ZZS, které neposkytly data k analýze systému FR 

 
• ZZS Olomouckého kraje 

• ZZS Pardubického kraje 

• ZZS Libereckého kraje 

• ZZS Středočeského kraje 

• ZZS Ústeckého kraje 

• ZZS Zlínského kraje 

• ZZS Kraje Vysočina 

 
 
5.1.8 ZZS Plzeňského kraje 

 
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje využívá jako first 

respondery jednotky HZS a SDH a také využívá vyškolené dobrovolníky. 

Jednotky HZS a SDH jsou aktivováni datovou výzvou poslanou na Krajské 

operační a informační středisko HZS Plzeňského kraje. Aktivace vyškolených 

dobrovolníků probíhá přes aplikaci O2 SOS v mobilním telefonu. Testování 

aplikace O2 SOS zahájila ZZSPK v lednu 2019 a testovací provoz probíhal do 

května téhož roku. Do zkušebního provozu byli zapojeni vybraní zaměstnanci 

ZZSPK – celkem 21 zaměstnanců. Po ukončení testovacího provozu se do 

systému FR mohli zapojit ostatní zaměstnanci ZZSPK a poté i členové složek 

IZS. Od ledna 2020 se projekt FIRST RESPONDER otevřel široké veřejnosti. 

Zařazování zájemců do systému FR bylo z důvodu světové pandemie 

koronaviru prozatím pozastaveno. Vzdělávání FR má na starost vzdělávací a 

výcvikové středisko ZZSPK. Školení dobrovolníků probíhá jako pětihodinový 

kurz, na jehož konci dobrovolníci získají certifikát s platností 5 let. Členové 

jednotek požární ochrany zařazené do systému FR mají od ZZSPK školení 1x za 

3roky a VVS ZZSPK proškoluje navíc lektory HZS, kteří provádějí školení KPR 

v rámci interní odborné přípravy jednotek. K 9.2.2020 ZZSPK proškolila 51 
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stanic jednotek požární ochrany - celkem 924 členů těchto stanic. ZZSPK  

v současné chvíli eviduje 105 osob zařazených do systému mobilní aplikace 02 

SOS. Pro zařazení dobrovolníka do systému FR musí zájemce doložit certifikát 

o absolvování kurzu FR od ZZSPK, anebo platný certifikát o absolvování kurzu 

základní nebo rozšířené resuscitace od Evropské resuscitační rady. 

V Plzeňském kraji jsou FR využíváni na případy náhlé zástavy oběhu, zástavu 

život ohrožujícího krvácení a na dušnost spojenou s aspirací cizího tělesa. 

ZZSPK využívá také příslušníky Městské policie a Policie ČR, ale ti nejsou 

zařazeni jako FR, protože nesplňují rozsah odborné přípravy nastavený 

organizací. Jsou využíváni jako tzv. dopomoc s AED. Jedná se celkem o šest 

mobilních hlídek Městské policie, jednu mobilní hlídku PČR, čtyři AED má 

k dispozici Horská služba působící na Šumavě a jedno AED vodní záchranná 

služba na přehradě Hracholusky. Od začátku roku 2020 byli během tří a půl 

měsíce first respondeři aktivováni přes aplikaci O2 SOS celkem ve 105 

případech a ve 20 případech alespoň jeden first responder výzvu přijal. Počet 

NZO za první tři měsíce v Plzeňském kraj je 102. Využívání first responderů je 

v současné době pozastaveno z důvodu epidemie nového typu koronaviru. [53] 

Získané údaje jsou prezentovány v tab.8. 

 

 

Tabulka 8 – Systém FR ZZS PK 

 ano ne Odborná příprava 
Počet 

aktivací 
Počet FR 

FR – složky IZS x  1x za tři roky 53  924 

FR - dobrovolníci x  
pětihodinový kurz 

s platností pět let 
105 105 
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5.1.9 Shrnutí získaných dat 
 

Ze získaných dat od zdravotnických záchranných služeb a přístupných 

statistických dat Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky 

je vytvořena souhrnná tabulka (viz tab. 2), ve které jsou uvedeny počty KPR za 

rok 2019, počet aktivací FR za rok 2019 a zda v daném kraji funguje systém FR 

v rámci aplikace O2 SOS. 

 
Tabulka 9 - Využívání FR v roce 2019 

Kraj Počet KPR 
ZZS 

využívá 
O2 SOS 

Počet aktivací 
složek IZS 
jako FR 

Počet aktivací FR přes O2 
SOS 

Karlovarský 326 × 119 × 
Královehradecký  524 ✓ - 311 
Hlavní město Praha 674 × 89 × 
Jihomoravský 792 × 355 × 
Moravskoslezský  967 ✓ - 1.4.-7.11.19->102 aktivací 
Olomoucký 426 × - × 
Pardubický 516 × - × 
Liberecký 475 - - - 
Jihočeský 396 × 82 × 
Středočeský 1 006 - - - 
Ústecký 529 - - - 
Zlínský 384 - - - 
Vysočina 542 - - - 
Plzeňský 446 ✓ 53 1.1.-31.3.20 -> 105 aktivací 
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5.2 SWOT analýza systému first responderů v ČR 

Na základě získaných poznatků a informací o fungování systému FR od 

zdravotnických záchranných služeb v České republice, rozhovorů s 

koordinátory first responderů a lektory first responderů jsem vytvořil SWOT 

analýzu, která vyhodnocuje fungování systému first responderů v České 

republice a zjištěné faktory jsou zobrazeny ve SWOT matici viz tab. 10. 

Mezi silné stránky systému patří: 

• Systém aplikace O2 SOS je kompatibilní s modulem Dispečer 

informačního systému S.O.S Per4mance, který je využíván 

operátory ZOS 

• Aktivace FR nezatěžuje operátory ZOS 

• Automatické fungování aplikace O2 SOS 

• Automatické vyhledávání nejbližších first responderů a jejich 

navigace na místo.   

• Zobrazení dostupných AED v aplikaci O2 SOS.  

 

Slabé stránky systému jsou: 

• Fungování systému pouze v rámci daného kraje 

• Nejednotnost systému napříč ČR 

• Velká dojezdová vzdálenost závislá na zvoleném způsobu dopravy 

v mobilní aplikaci  

• závislost fungování aplikace na dostupnosti mobilní sítě a GPS.  

• Neexistuje jednotná metodika fungování systému 

 

Jako příležitosti ke zlepšení byly zvoleny: 

• Sjednocení systému v rámci ZZS v ČR 

• Úprava dojezdových vzdáleností na základě zvoleného způsobu 

dopravy 
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• Vytvoření jednotné metodiky pro fungování systému 

 

Mezi hrozby, které mohou negativně ovlivnit fungování systému patří: 

• Selhání technické stránky systému FR – výpadek mobilní sítě, 

vybití mobilního  

• Hrozící nebezpečí pro zasahující zachránce 

• Selhání lidského faktoru v krizové situaci, například při KPR 

dítěte 

• Dopravní komplikace při cestě na místo události 

 

Tabulka 10 - Matice SWOT analýzy 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 
- Kompatibilita systému aplikace O2 SOS se 

softwarem ZOS 

- Aktivace FR nezatěžuje operátory ZOS 

- Automatické fungování aplikace 

- Automatické vyhledávání nejbližšího FR 

- Navigování FR na místo události 

- Přehled o dostupnosti AED v blízkosti 

místa události 

 

 
- Fungování pouze v rámci daného kraje 

- Nejednotnost systému napříč ZZS 

- Velká dojezdová vzdálenost závislá na 

zvoleném typu dopravy 

- Neexistující jednotná metodika fungování 

systému 

- Závislost fungování mobilní aplikace na 

mobilním připojení a GPS 

Příležitosti Hrozby 

 

- Sjednocení systému v rámci ZZS v ČR 

- Úprava dojezdových vzdáleností v aplikaci 

O2 SOS 

- Vytvoření jednotné metodiky pro stejné 

fungování systému napříč ČR 

 

 

 

- Výpadek mobilní sítě 

- Vybití mobilního telefonu 

- Hrozící nebezpečí pro zasahujícího FR 

v místě události 

-Selhání lidského faktoru v krizové 

situaci 

- Dopravní komplikace při cestě na místo 
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Slabé stránky systému lze odstranit určenými příležitostmi. Například 

pokud by byla vytvořena jednotná metodika systému FR pro ZZS v České 

republice daly by se tím odstranit hned dvě slabé stránky – nejednotnost 

systému napříč ZZS, se kterou úzce souvisí fungování systému pouze v rámci 

daného kraje. To znamená, že dobrovolník zařazený do systému FR např. pod 

Zdravotnickou záchrannou službou Královehradeckého kraje, který tráví 

dovolenou v kraji Plzeňském, nemůže být aktivován ZOS ZZSPk na území 

Plzeňského kraje a naopak. Pokud by se sjednotil systém v rámci všech ZZS 

v České republice, mohly by se systémy vzájemně provázat a fungovat na 

celorepublikové úrovni.  Další příležitostí je úprava dojezdových vzdáleností 

v aplikaci O2 SOS. V současné chvíli mají ZZS nastaveny příliš dlouhé 

dojezdové vzdálenosti. Například v jednom kraji je při zvoleném způsobu 

dopravy chůze vzdálenost nastavena na 1 400 metrů, při zvoleném způsoby 

dopravy kolo je vzdálenost 3 850 metrů a při zvoleném způsobu dopravy 

pomocí automobilu je vzdálenost nastavena na 10,5 kilometru. V jiném kraji 

systém vyhledává first respondery v dosahu dvaceti minut.  

Hrozbou pro fungování systému je výpadek mobilní sítě, vybití 

mobilního telefonu, selhání lidského faktoru, dopravní komplikace při cestě 

na místo události nebo hrozící nebezpečí pro zasahujícího. Zmíněné hrozby 

téměř nelze ovlivnit a odvrátit dostupnými prostředky. 
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5.3  Analýza Plzeňského kraje s ohledem na využití FR 

Z důvodu, že soubor získaných dostupných poznatků byl největší 

z Plzeňského kraje, a vzhledem k mému zařazení u ZZS PK na pozici 

inspektora provozu, jsem se rozhodl provést analýzu potřeb využití FR v 

Plzeňském kraji.  

 

5.3.1 Charakteristika Plzeňského kraje 
 

Plzeňský kraj se nachází na jihozápadě České republiky a rozkládá se na 

území o rozloze 7 649km2. Sousedí se čtyřmi kraji – na východě s Jihočeským, 

na severovýchodě se Středočeským, na severu s Ústeckým a na severozápadě 

s Karlovarským krajem. Na jihozápadě sousedí Plzeňský kraj se Spolkovou 

republikou Německo, se kterou sdílí nejdelší hranici. Svou rozlohou se jedná o 

třetí největší kraj v České republice, ale počtem obyvatel je Plzeňský kraj na 

osmém místě v ČR. Metropolí Plzeňského kraje je statutární město Plzeň, které 

leží na soutoku řek Radbuzy, Úslavy, Úhlavy a Mže. Plzeňský kraj je tvořen 

sedmi okresy – Domažlice, Klatovy, Plzeň město, Plzeň – jih, Plzeň – sever, 

Rokycany a Tachov. Kromě Plzně, která je statutárním městem od roku 1990, 

vykonává státní správu v Plzeňském kraji dalších 14 obcí s rozšířenou 

působností – Blovice, Domažlice, Sušice, Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, 

Nepomuk, Nýřany, Horažďovice, Rokycany, Přeštice, Stod, Stříbro a Tachov. 

V Plzeňském kraji žije celkem 589 899 obyvatel (k 31.12.2019), z toho 174 842 

obyvatel žije v Plzni (k 31.12.2019), což je téměř třetina všech obyvatel v kraji. 

Celkový počet obcí v Plzeňském kraji je 501, přičemž 4/5 území kraje tvoří 

obce do dvou tisíc obyvatel a žije v nich přes 30% obyvatelstva v kraji. Plzeňský 

kraj má třetí nejnižší hustotu zalidnění v ČR – 76 osob/km2. Hustota zalidnění 

Plzeňského kraje je zobrazena na obr. 4. 
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Reliéf plzeňského kraje udává jeho rozmanité a pestré přírodní podmínky. 

Geograficky lze Plzeňský kraj rozdělit na Plzeňskou pahorkatinu, část Brdské 

vrchoviny, Český les a Šumavu. Většinu území Plzeňského kraje odvodňuje 

řeka Berounka, která vzniká soutokem řek Radbuzy, Mže, Úhlavy a Úslavy. 

Sušicko a část Klatovska odvodňuje řeka Otava. [54, 55] 

Plzeňským krajem prochází silniční síť, která je tvořena 5 120 kilometry 

silnic a dálnic. Silnice I. třídy pokrývají 415 kilometrů, silnice II. třídy 1 493 

kilometrů a silnice III. třídy pokrývají 3 103 kilometrů. Plzeňský kraj protíná 

Obrázek 4 - zobrazení hustoty obyvatel v Plzeňském kraji [56] 
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dálnice D5, která je na území kraje dlouhá 109 kilometrů a spojuje Plzeňský kraj 

s hlavním městem Praha na jedné straně a se Spolkovou republikou Německo 

na straně druhé. [54] 

V Plzeňském kraji je celkem 14 průmyslových zón, z toho tři jsou velké, 

jedna strategická a ostatní jsou menší průmyslové zóny.  

Mezi významná turistická místa v Plzeňském kraji patří Zoologická 

zahrada v Plzni, pivovar Plzeňský Prazdroj, Techmánie nebo samotné centrum 

Plzně. Všechna zmiňovaná místa se nachází v Plzni. Mezi důležitá turistická 

místa mimo město Plzeň lze zařadit např. zámek Zbiroh, zámek Kozel, hrad 

Rabí, hrad Kašperk, hrad Velhartice nebo vodní hrad Švihov. Oblíbeným 

turistickým centrem je Šumava, kam se sjíždí lidé za letní nebo zimní 

dovolenou. Šumava nabízí nespočet zajímavých aktivit. Lidé sem jezdí hlavně 

na aktivní dovolenou za cyklistikou, turistikou nebo lyžováním. Významným 

lyžařským i cyklistickým centrem je Ski areál Špičák. Šumavský národní park 

nabízí stovky kilometrů cyklotras, 342 kilometrů sjízdných řek, 8 ledovcových 

jezer a mnoho dalšího. V letních měsících patří mezi rekreační místa také vodní 

plochy určené ke koupání. Mezi taková místa patří např. vodní nádrž 

Hracholusky, Bolevecký rybník v Plzni nebo rybník Babylon na Domažlicku. 

[57, 58, 59]  
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5.3.2 Rozmístění výjezdových základen ZZS Plzeňského kraje 
 

Jak je již uvedeno v teoretické části, rozmístění výjezdových základen je 

dáno plánem pokrytí výjezdovými základnami a zpracování tohoto plánu 

vyplývá ze zákona č. 374/2011 Sb. zákon o ZZS.  

V Plzeňském kraji je celkem 26 výjezdových základen, z toho dvě nespadají 

organizačně pod Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje (ZZS PK) 

a jsou zcela samostatné. Jedná se o výjezdovou základnu DZS Přeštice s.r.o a o 

výjezdovou základnu Dopravní a záchranné služby s.r.o v Plzni. Leteckou 

záchrannou službu(LZS) zajišťuje v Plzeňském kraji Armáda ČR. Stanoviště 

LZS je na letišti v Líních vzdáleného cca 10 km od Plzně a služba je 

poskytována 24hodin denně. Na 26 výjezdových základnách je celkem 46 

výjezdových skupin, z toho se jedná o 12 výjezdových skupin RV a 34 

výjezdových skupin RZP. Nepřetržitou službu navíc zajišťuje také výjezdové 

vozidlo inspektora provozu. ZZSPk dělí území Plzeňského kraje na čtyři 

oblasti: Plzeň-město, Plzeň-Venkov, oblast Západ a oblast Klatovy, na kterých 

jsou výjezdové základny (VZ) strategicky rozmístěny. [60] 
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Oblast Plzeň – město 

Na oblasti Plzeň – město jsou rozmístěny tyto výjezdové základny (viz obr. 5): 

 VZ Bory: 2x RV, 4x RZP, 1x IP 

 VZ Lochotín: 1x RV, 2x RZP 

 VZ Doubravka: 1x RZP 

 VZ Koterov: 1x RZP 

 VZ Wenzigova: 1x RZP (Dopravní a záchranná služba s.r.o) 

 

 

 

Obrázek 5 - oblast Plzeň-město [60] 



55 
 

Oblast Plzeň – venkov: 

Na oblasti Plzeň – venkov jsou rozmístěny tyto výjezdové základny (viz obr. 6): 

 VZ Kralovice: 1x RV, 1x RZP 

 VZ Manětín: 1x RZP 

 VZ Rokycany: 1x RV, 2x RZP 

 VZ Radnice: 1x RZP 

 VZ Vlčice: 1x RV, 1x RZP 

 VZ Nepomuk: 1x RZP 

 VZ Stod: 1x RV, 1x RZP 

 VZ Přeštice: 1x RZP (DZS Přeštice s.r.o) 

Obrázek 6 - oblast Plzeň-venkov [60] 
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Oblast Západ:  

Na oblasti Západ jsou rozmístěny tyto výjezdové základny (viz obr. 7): 

 VZ Tachov: 1x RV, 1x RZP 

 VZ Bor u Tachova: 1x RZP 

 VZ Planá: 1x RZP 

 VZ Stříbro: 1x RV, 1x RZP 

 VZ Konstantinovy Lázně: 1x RZP 

 VZ Domažlice: 1x RV, 2x RZP 

 VZ Bělá nad Radbuzou 

Obrázek 7 - oblast Západ [60] 
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Oblast Klatovy: 

Na oblasti Klatovy jsou rozmístěny tyto výjezdové základny (viz obr. 8): 

 VZ Klatovy: 1x RV, 2x RZP 

 VZ Nýrsko: 1x RZP 

 VZ Železná Ruda: 1x RZP 

 VZ Sušice: 1x RV, 2x RZP 

 VZ Horažďovice: 1x RZP 

 VZ Modrava: 1x RZP 

 

 

Obrázek 8 - oblast Klatovy [60] 
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5.3.3 Rozmístění složek IZS zařazených do systému FR v Plzeňském kraji 

 
V Plzeňském kraji je do systému FR zařazeno celkem 51 stanic jednotek 

požární ochrany – dohromady proškoleno 924 členů. Z toho čtyřicet jednotek je 

vybaveno AED. ZZS Plzeňského kraje dále využívá mobilní hlídky MP a PČR 

vybavené AED jako tzv. dopomoc s AED. Mezi evidované ostatní složky IZS 

vybavené AED patří Horská služba (HS), která má k dispozici čtyři AED ve 

vozech a Vodní záchranná služba (VZS), která má k dispozici jeden mobilní 

přístroj AED na stanici VZS Hracholusky dostupný pouze v období letních 

prázdnin.  

Obrázek 9 - Rozmístění složek IZS využívaných ZZSPk 
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Rozmístění zařazených stanic JPO, MP, PČR, HS a VZS je vyobrazeno na 

mapě viz obr. 9. Jedna stanice horské služby není na mapě vyznačena, protože 

se nachází v Jihočeském kraji, ale působí na celé Šumavě, proto je v Evidenci 

ZZS. 

 
5.3.4 Rozmístění stacionárních AED v Plzeňském kraji 

Ze Zdravotnického operačního střediska ZZS Pk jsem získal seznam 

evidovaných AED v Plzeňském kraji. Ze získaného seznamu a registru AED 

aplikace Záchranka jsem vytvořil mapu stacionárních AED v Plzeňském kraji 

viz obr. 10.  

 

Obrázek 10 - Rozmístění stacionárních AED v Plzeňském kraji 
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5.3.5 Rozmístění first responderů v Plzeňském kraji 
 

Na obrázku 11 je zobrazeno přibližné rozmístění first responderů po 

Plzeňském kraji. Jedná se o přibližné rozmístění, protože osoby zařazené do 

systému se stále pohybují a na obrázku je zobrazena jejich poloha v čase, kdy 

byl obrázek pořízen. Obrázek byl pořízen 12.5.2020. 

  

Obrázek 11 - Přibližné rozmístění first responderů v Plzeňském kraji, zdroj – Bc. Lenka Ježková 
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5.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření o FR v Plzeňském kraji 

 
1) Prosím seřaďte následující kritéria dle důležitosti, kde by se podle Vás 

měli first respondeři nacházet (1 - nejdůležitější kritérium, 2 – středně 

důležité, 3 – nejméně důležité):  

 

Bylo zjištěno, že nejdůležitějším kritériem je podle dotazované skupiny 

předpokládaná dojezdová vzdálenost výjezdových skupin ZZS delší než 5 

minut. Jako nejdůležitější kritérium ji zvolilo 24 respondentů. Druhé 

nejdůležitější kritérium je podle operátorů ZOS a inspektorů provozu míra 

hustoty obyvatel, tuto možnost zvolilo na druhém místě celkem 26 respondentů 

a 4 respondenti zvolili jako druhé nejdůležitější kritérium stáří obyvatel. 
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Obrázek 12 – vyhodnocení kritérií pro rozmístění FR 
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Nejméně důležitým kritériem je dle dotazovaných staří obyvatel v dané oblasti. 

Výsledky jsou interpretovány na obr. 12. 

 

2) Prosím zodpovězte, zda souhlasíte s následujícími výroky             
(ANO – souhlasím, NE – nesouhlasím): 
 

 

Z výsledků doplňujících otázek vychází, že všichni respondenti souhlasí 

s tvrzením, že na místech, kde je dostupné AED, by měly být vyškolené osoby 

v jeho používání a tyto osoby by měly být zařazeny do systému FR. S tvrzením, 

že by first respondeři měli tvořit spolky zajišťující nepřetržitou službu první 

pomoci souhlasilo 22 respondentů z celkového počtu 34. Podle 32 dotázaných 

by na místech s vyšší koncentrací osob měly být vyškolení zaměstnanci v první 

pomoci a tito zaměstnanci zařazeni do systému FR. 14 z dotázaných souhlasí 
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koncentrací osob (ZOO,
divadla, nákupní centra

apod.) by měli být vyškolení
pracovníci v první pomoci a
tito pracovníci by měli být
zařazeni do systému first

responderů

4. V obcích, kde jsou jako
first respondeři využívány
jednotky požární ochrany
není nutné, aby v systému

byli zařazeni first respondeři
z řad obyvatelstva

Doplňující otázky

ANO - souhlasím NE - nesouhlasím

Obrázek 13 – zodpovězení doplňujících otázek 
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s tvrzením, že není nutné, aby v místech, kde jsou jako FR využívány jednotky 

požární ochrany, byli také navíc využívání dobrovolníci viz obr. 13. 

Výsledky jsou přehledně prezentovány v tab. 11. 

 

Tabulka 11 - Vyhodnocení checklistu 

  1 - nejdůležitější 2 - středně důležité 3 - nejméně důležité 

Dojezd ZZS delší než 5 minut 24 4 6 

Hustota obyvatelstva 4 26 4 

Stáří obyvatelstva 6 4 24 

Doplňující otázky 
  Ano - souhlasím Ne - nesouhlasím   

Tvrzení 1 34     
Tvrzení 2 22 12   
Tvrzení 3 32 2   
Tvrzení 4 14 20   

 

 

5.5 Mapa pokrytí Plzeňského kraje first respondery  

Mapa pokrytí byla vytvořena na základě demografické charakteristiky 

Plzeňského kraje, dat získaných od Zdravotnické záchranné služby Plzeňského 

kraje a výsledků zjištěných vyhodnocením checklistu. Výsledky checklistu jsou 

vyhodnoceny v předchozí kapitole 5.4. 

 

5.5.1 Vytvoření mapy pokrytí FR 
 

Na základě rozmístění výjezdových základen Zdravotnické záchranné 

služby Plzeňského kraje a demografické charakteristiky Plzeňského kraje byla 

vytvořena mapa pokrytí first respondery viz obr. 14. Mapa pokrytí je vytvořena 

tak, že jsou v ní podle barevnosti vyznačeny oblasti, kde by se měli first 

respondeři nacházet. Mapa je navržena tak, aby v případě velkého zájmů 
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dobrovolníků pro zařazení do systému FR bylo možné tyto zájemce selektovat 

na základě míst, kde se nejčastěji pohybují. Ideální by bylo zařadit do systému 

FR každého zájemce, který splní podmínky pro přijetí, ale pokud by počet 

zájemců výrazně převyšoval organizační a provozní možnosti ZZS, budou se 

muset vybrat jen někteří zájemci.  

Obrázek 14 – Mapa pokrytí kraje first respondery 
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Oblasti, kde by se měli prioritně first respondeři nacházet, jsou hlavně 

v periferních oblastech s delší dojezdovou vzdáleností výjezdových skupin 

ZZS. Tyto oblasti se nachází hlavně v příhraničí. Do míst 

s předpokládaným krátkým dojezdem výjezdových skupin ZZS není úplnou 

prioritou umisťovat first respondery v první vlně. Podrobněji bude mapa 

pokrytí rozebrána v diskuzi.  

 

5.5.2 Zodpovězení stanovených hypotéz 

 
Na základě vyhodnocení checklistu byly zodpovězeny stanovené hypotézy.  

Hypotéza č. 1 byla potvrzena - jako nejvíce preferovaná oblast, kde by se měli 

nacházet first respondeři jsou místa s dojezdem výjezdových skupin ZZS 

delším než 5 minut. Preferované umístění FR do těchto míst je hlavně z důvodu 

včasného zahájení KPR, a tím zvýšit šanci na přežití a zabránit nevratnému 

poškození mozku. 

Hypotéza č. 2 byla vyvrácena – ukázalo se, že stáří obyvatelstva v dané 

oblasti není pro rozmístění first responderů zásadní. Život ohrožující stavy se 

netýkají pouze seniorů, ale také lidí v produktivním věku a dětí. 
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6 DISKUZE 

 

Jak uvádím v teoretické části, pro zkrácení doby od kolapsu do zahájení 

KPR se ve světě, čím dál více využívá systém first responderů, který začínají 

zavádět také zdravotnické záchranné služby v ČR. Všech čtrnáct 

zdravotnických záchranných služeb v ČR využívá ke zrychlení poskytnutí 

první pomoci u závažných stavů složky IZS.  

 

Zpracováním získaných dat bylo zjištěno, že některé ZZS navíc využívají 

ještě vyškolené dobrovolníky zařazené do systému first responderů, kteří jsou 

aktivováni pomocí speciální mobilní aplikace zdravotnickým operačním 

střediskem. S tímto systémem v ČR začala jako první ZZS Královehradeckého 

kraje, která se podílela na vývoji speciální mobilní aplikace se společností O2. 

Společnost O2 nabídla aplikaci bezplatně také do dalších krajů. Dle získaných 

dat ji v minulém roce začala využívat ZZS Moravskoslezského kraje, v letošním 

roce ZZS Plzeňského kraje a ZZS Karlovarského kraje je ve fázi příprav na 

uvedení do provozu.  

 

V první polovině praktické části je provedeno zhodnocení systému FR 

využívajícího dobrovolníky v České republice pomocí SWOT analýzy. Abych 

systém dokázal zhodnotit, provedl jsem porovnání systému FR v České 

republice se systémem FR v zahraničí a také vedl několik rozhovorů o 

současném stavu s odborníky z řad ZZS, kteří jsou v zavádění systému FR 

zapojeni. 

 

Na základě analýzy našeho a zahraničního systému jsem došel 

k zajímavému zjištění. Zatímco v ČR stačí pro zařazení do systému splnění 

pětihodinového kurzu, v zahraničí se rozsah kurzů liší. Například v Německu 
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musí zájemce absolvovat kurz v délce 48-80 hodin a dvakrát v roce se zúčastnit 

praktických nácviků, v Izraeli je kladen na vzdělání ještě větší důraz a zájemce 

musí absolvovat kurz v délce 200 hodin a splnit sto cvičných zásahů. Ve Velké 

Británii musí FR pro zařazení do systému splnit šestidenní intenzivní kurz 

první pomoci a v USA trvá odborná příprava podobně jako v Německu čtyřicet 

hodin. 

 

Ze zjištěných informací je zřejmé, že v zahraničí kladou mnohem větší 

důraz na vzdělání FR a dovolím si tvrdit, že s tím souvisí i rozdíl v indikacích, 

na které jsou FR využíváni. Systém FR je v ČR i zahraničí prioritně orientován 

na poskytnutí první pomoci u osob s náhlou zástavou oběhu. Například ve 

Velké Británii jsou FR posíláni navíc na dušnost, bolesti na hrudi, cévní 

mozkové příhody apod., v Izraeli jsou FR vysíláni na téměř všechny indikace.  

 

U nás záleží na daném poskytovateli ZZS, jaké zvolí indikace pro FR. 

V některém kraji jsou FR využíváni i na tonutí, v jiném zase na zástavu 

masivního krvácení a zprůchodnění dýchacích cest. 

 

V podstatě výše zmíněné rozdíly jsou ty největší, které povyšují systém FR 

v zahraničí nad systém FR u nás. V ostatních věcech jsou si systémy velmi 

podobné a jedná se spíše o odlišnosti způsobené jiným fungováním 

zdravotního systému v dané zemi. Téměř všude jsou do systému zapojeny 

složky IZS, aktivace FR funguje přes příslušná operační střediska těchto složek 

nebo v případě zapojených dobrovolníků z řad veřejnosti přes mobilní aplikaci. 

Ve všech zemích systém funguje se stejnou motivací – poskytnout kvalitní 

první pomoc do příjezdu výjezdových skupin ZZS a zvýšit tím šanci na přežití 

u osob v přímém ohrožení života. 
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Na základě analýzy našeho a zahraničního systému dokazuje nejlepší 

výsledky Izrael, který udává průměrný dojezdový čas FR na místo události 

mimo města 3 minuty a ve městech 90 vteřin. Pro srovnání v Plzeňském kraji je 

průměrný dojezdový čas FR na místo události 6 minut a 48 vteřin (je důležité 

uvést, že systém FR je v Plzeňském kraji využíván pouze 3 měsíce a stále se 

optimalizuje). 

 

Krátký dojezdový čas FR v Izraeli je dán velkým počtem dobrovolníků 

zařazených do systému a jeho propracovaností. Jak uvádím v teoretické části, 

v Izraeli funguje národní zdravotnická záchranná služba, a proto je zajištěno 

pokrytí FR na území celého státu. To navíc doplňuje nezisková organizace 

působící na území celého státu, která zajišťuje nepřetržité fungování systému 

FR. 

 

Tím se dostávám k nejednotnosti systému v ČR. Protože v České 

republice je ZZS zajišťována na krajské úrovni a zavedení systému FR je na 

uvážení managementu jednotlivých ZZS, nelze považovat systém FR za 

celorepublikovou záležitost. Z dostupných informací systém FR funguje nyní 

pouze ve třech krajích a ve dvou se jeho zavedení chystá. Dále bylo ze 

získaných a dostupných informací zjištěno, že vyškolený dobrovolník zařazený 

do systému FR v jednom kraji pobývající na území jiného kraje, nemůže být 

aktivován ZOS ZZS na území kraje, kde právě pobývá a naopak. 

 

Analýzou systému FR a rozhovory s odborníky byly odhaleny faktory, 

které mohou negativně ovlivnit jeho fungování – jedná se především o závislost 

mobilní aplikace na mobilní síti a mobilním připojení, hrozící nebezpečí pro 

zachránce, selhání lidského faktoru a dopravní komplikace při cestě na místo 

události. Jako velkou nevýhodu vnímám již zmíněnou nekompatibilitu systému 

napříč zdravotnickými záchrannými službami. Ke sjednocení systémů je 
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zapotřebí sjednotit koncepci systémů FR v České republice (vzdělávání FR, 

indikace pro FR apod.).  

 

Kušička (2010) uvádí, že v České republice zatím nemá FR tradiční místo v	

systému PNP, přesto se některým existujícím profesionálním nebo 

poloprofesionálním týmům zapojení FR do systému jako velmi vhodné řešení 

nabízí, a to navíc bez zvláštních nároků na organizaci, školení a vybavení. K 

těmto týmům patří především Horská služba České republiky, Vodní 

záchranná služba a ve vhodných lokalitách i Městská policie.	[24]	

Toto tvrzení je s ohledem na jeho stáří již neplatné, protože Kušička 

zmiňuje FR v rámci složek IZS a ty jsou v současné době již ve velké míře 

v systému FR zapojeny. 

Kušička (2010) také upozorňuje na to, že širšímu zapojení FR do systému 

PNP nejen ve vzdálených oblastech brání chybějící legislativní podmínky a 

nejasnost ve způsobu jejich financování. Přitom zkrácení času do poskytnutí 

odborné přednemocniční péče lze dosáhnout poměrně snadno, a navíc 

s přijatelnými finančními nároky právě zapojením FR. [24] 

 V tomto případě se jedná o stále platné tvrzení, se kterým souhlasím, 

jelikož systém FR není v České republice stále právně ukotven a jak vyplynulo 

ze zjištěných informací není ani jednotný napříč ČR. 

V druhé polovině praktické části byla provedena analýza Plzeňského kraje 

na jejímž základě byla vytvořena mapa pokrytí. Analýzou pomocí tzv. 

checklistu byly seřazeny tři kritéria pro rozmístění FR podle důležitosti: 

• Dojezd ZZS nad 5 minut – nejdůležitější kritérium 

• Hustota osídlení - druhé nejdůležitější kritérium 

• Stáří obyvatelstva - nejméně důležité kritérium 
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Hypotéza 1 říká, že first respondeři by měli být především v oblastech, kde 

je dojezd výjezdových skupin ZZS delší než 5 minut.  

 

Jak píši v teoretické části, horizont pěti minut je důležitý, protože jak uvádí 

Remeš (2013) - k dosažení co nejlepšího výsledku je nezbytné zahájit 

neodkladnou resuscitaci do 5 minut od náhlé zástavy oběhu.  

 

Můžeme říci, že na včasné zahájení neodkladné resuscitace u osob s NZO 

kladou důraz všechny odborné literatury. Například Lejsek (2013) v knize První 

pomoc uvádí, že ze zhodnocení mnoha studií vyplývá, že s každou minutou od 

náhlé zástavy oběhu, kdy je postižený ponechán bez pomoci (tedy kdy není 

prováděna neodkladná resuscitace), klesá naděje na přežití o 10-15%. Naproti 

tomu v podmínkách, kdy laici – svědci příhody – okamžitě zahajují 

neodkladnou resuscitaci, klesá naděje méně strmě tedy o 3-4% za minutu a 

naděje přežití se zvyšuje 2-3 krát. 

 

 Z odborné literatury je tedy jasné, že čas při záchraně života hraje 

největší roli, doslova by se dalo říct, že na každé vteřině záleží. Proto je žádoucí 

zajistit poskytnutí kvalitní první pomoci v co nejkratším čase. Logicky z toho 

tedy vyplývá, že kam to mají výjezdové skupiny ZZS dál, tam je potřeba zajistit 

včasné poskytnutí první pomoci jiným způsobem. Tím je v tomto případě 

systém FR. Efektivitou systému FR v oblastech, kde je dlouhý dojezdový čas 

výjezdových skupin ZZS, se zabývala studie provedená ve Švýcarsku mezi lety 

2001 – 2008. 

 

Ve studii byly sledovány doby dojezdu, resuscitace a její výsledky. First 

respondeři byli na místě události průměrně do 6 minut (± 3 minuty) a 

výjezdové skupiny ZZS byly na místě události kolem 12 minut (± 5 minut). FR 
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byli na místě před příjezdem ZZS v 1166 (87,4%) z 1334 případů. Defibrilováno 

bylo 124 pacientů, z toho u 93 lidí podal první výboj first responder. Osmnáct 

pacientů (z nichž 13 defibriloval FR) bylo propuštěno z nemocnice v dobrém 

neurologickém stavu. [61] 

 

Tato studie přímo dokazuje přínos systému FR v odlehlejších oblastech a 

zkrácení intervalu mezi kolapsem, zahájením KPR a podáním prvního 

defibrilačního výboje. Z výsledků studie vyplývá, že FR dorazili na místo 

v polovičním čase oproti výjezdovým skupinám ZZS. 

 

Jak bylo zjištěno šetřením v praktické části i operátoři ZOS a inspektoři 

provozu považují za nejdůležitější oblasti pro pokrytí FR místa s 

předpokládaným dojezdovým časem ZZS nad 5 minut. 

 

S ohledem na důležitost zahájení KPR do 5 minut od kolapsu, zmíněnou 

studii a provedené šetření mezi operátory ZOS a inspektory provozu 

v praktické části této DP mohu hypotézu 1 potvrdit.  

 

Mimo uvedené argumenty částečně potvrzuje hypotézu 1 i analýza dat 

pacientů s mimonemocniční náhlou zástavou oběhu provedena v roce 2016 ZZS 

KHK, která uvádí, že u resuscitací včas zahájených svědkem události se 

vstupním defibrilovatelným rytmem, událost přežilo téměř 5x více pacientů 

oproti nemocným se stejným rytmem, u kterých nebyla zahájena laická KPR 

před příjezdem ZZS. V závěru této studie je kladen důraz na poskytnutí 

kvalitní podpory ze strany ZOS, včetně aktivace systému first responderů pro 

zajištění časné defibrilace. [62] 

 

Závěrem potvrzuje hypotézu 1 i Franěk (2020), který uvádí, že systém FR se 

typicky využívá tam, kde jde o podezření na náhlou zástavu oběhu, a to 
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zejména v odlehlejších oblastech s relativně dlouho očekávanou dobou dojezdu 

záchranné služby. 

  

Hypotéza 2 říká, že first respondeři by měli být především v oblastech, kde 

je starší obyvatelstvo.  

 

Analýzou mezi operátory ZOS a inspektory provozu byly oblasti, kde je 

starší obyvatelstvo zařazeny až na třetí místo v důležitosti pokrytí first 

respondery.  

 

Je všeobecně známým faktem, že staří lidé jsou více nemocní a je u nich 

větší riziko zdravotních komplikací. Z toho vyplývá, že v místech, kde je starší 

obyvatelstvo, je pravděpodobný větší výskyt náhlých zástav oběhu. Proto 

můžeme říci, že stáří obyvatelstva je důležité kritérium, ale jak plyne z analýzy, 

pro rozmístění FR není nejdůležitější.  

 

Tím se hypotéza 2 potvrzuje z části. Stáří obyvatelstva je důležitým 

kritériem a při rozmísťování FR bychom na to měli myslet, ale nejedná se o 

nejdůležitější kritérium. Jako důležitější kritérium z analýzy vyplývá hustota 

obyvatelstva, která byla většinou dotazovaných zvolena na druhém místě. 

 

I odborná literatura spíše poukazuje na výskyt NZO v závislosti na hustotě 

obyvatelstva např. Pokorný (2010) uvádí, že kardiopulmonální resuscitace je 

nezbytná v přednemocniční etapě u 49,6 - 60 osob na 100 000 obyvatel. 

 

Aby hypotéza 2 mohla být zcela potvrzena nebo vyvrácena, muselo by se 

upravit její znění. Pokud bych na začátku práce jako hypotézu 2 například 

stanovil, že stáří obyvatelstva je nejdůležitějším faktorem pro rozmístění first 

responderů, hypotéza by byla zcela vyvrácena. 
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Když z analýzy vyplynuly nejdůležitější kritéria pro rozmístění FR, vedly 

další kroky k vytvoření mapy, která zapracovává zjištěné poznatky se 

získanými informacemi od ZZS v souvislosti s analýzou Plzeňského kraje. 

 

Při pohledu na mapu pokrytí FR, mapu hustoty obyvatelstva a zohlednění 

průměrných dojezdových časů výjezdů je prioritní pokrytí oblasti severního 

Plzeňska s přesahem na západ do oblasti Tachovska. 

 Z této oblasti by měli být zájemci do systému FR vybíráni přednostně, 

protože při pohledu na rozmístění výjezdových skupin lze vidět řidší pokrytí 

oproti zbytku kraje. Navíc průměrné dojezdové časy ZZS jsou ve zmíněné 

oblasti nejdelší: 

• z VZ Manětín je průměrný dojezdový čas 17 minut,  

• z VZ Konstantinovy lázně je průměrný dojezdový čas 15 minut 

• z VZ Kralovice je průměrný dojezdový čas necelých 12 minut 

 

Mezi další prioritní oblasti patří především příhraniční oblasti na 

Tachovsku a Domažlicku, kam je také předpokládaný delší dojezdový čas ZZS. 

Na Tachovsku není zdravotnické zařízení a pacienti jsou výjezdovými 

skupinami převáženi do nemocnic v Plzni a Stodu, což výrazně prodlužuje 

délku výjezdů a odkrytí oblasti. Mezi další preferovaná místa patří Šumava, 

která je významným turistickým místem po celý rok.  

 

Jako druhé by měly být pokryté oblasti, které jsou v okolí míst, kde jsou 

výjezdové základny ZZS. V poslední vlně je důležité pokrýt i oblasti 

v bezprostřední blízkosti výjezdových základen ZZS. Zde je sice 

předpokládaný krátký dojezdový čas, ale VZ jsou většinou umístěny ve 

městech, kde je vyšší hustota osídlení - která byla určena, jako druhé 

nejdůležitější kritérium pro rozmístění FR.  
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Medián dojezdových časů k osobám s náhlou zástavou oběhu je v oblasti 

Plzeň – město 5 minut a 58 vteřin. Mimo oblast Plzeň – město je medián 

dojezdu k osobám s NZO 11 minut a 44 vteřin. Tento údaj potvrzuje prioritní 

pokrytí periferních oblastí Plzeňského kraje first respondery. 

 

Mapa rozmístění FR zobrazuje prioritní oblasti, ale nezabývá se hustotou 

sítě FR v daných oblastech.  

 

Na to byla v Nizomezsku provedena studie, která zkoumala jak hustota 

rozmístění AED a tzv. TM – responderů (ang. – text message responders) - 

dobrovolníků zařazených do systému aktivovaných operačním střediskem ZZS 

pomocí SMS zprávy k pacientům s NZO v obytných čtvrtích, ovlivňuje čas 

podání prvního defibrilačního výboje pomocí AED. Studie zahrnovala pacienty 

v severním Holandsku a regionu Twente s NZO v letech 2010 – 2017, ke kterým 

byli aktivováni TM – respondeři. Studie ukazuje, že hustota dvou AED a 

alespoň deseti TM responderů na kilometr čtvereční vedla k nejkratší době do 

defibrilace (pod 6 minut). Vyšší hustota AED/km2 nevedla k dalšímu zkrácení 

této doby. Ve studii je doporučeno použití mobilní aplikace s aktivním 

navigováním k AED a pacientovi jako další faktor ke zkrácení času, protože TM 

respondeři byli avizováni přes SMS na základě evidence bydliště a zaměstnání 

bez aktivní navigace na místo.  [63] 

 

Doporučené postupy Evropské resuscitační rady (ERC) 2015 zdůrazňují 

klíčový význam mezi operátorem ZOS, svědky, kteří provádějí KPR a včasným 

nasazením AED. Dále uvádějí, že defibrilace provedená do 3-5 minut od 

kolapsu může zvýšit šanci na přežití na 50-70 %. 

 

Na základě všech výše zmíněných studií a doporučených postupů 

Evropské resuscitační rady můžeme říci, že se systémem FR úzce souvisí síť 
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dostupných AED na daném území. Proto doporučuji rozšířit databázi AED 

v Plzeňském kraji a zaměřit se na pokrytí periferních oblastí first respondery. 

Studie prokázaly, že nejdůležitějších je prvních 5 minut od chvíle, kdy dojde 

k zástavě oběhu, a proto by měla být síť FR velmi hustá, schopná reagovat 

v krátkém čase.  

 

Pro zlepšení fungování systému v ČR bych doporučil zařadit praktiky 

zjištěné průzkumem zahraničních systémů.  

 

Trendem v zahraničí se v poslední době stává využívání řidičů taxi služeb a 

rozvozů jídla jako first responderů. Výhodou využívání těchto řidičů je znalost 

místopisu, každá taková služba navíc využívá nějaký navigační systém, a 

pokud by se dokázal systém sjednotit s dispečerským programem, vznikla by 

obrovská síť pokrytí těmito first respondery. Ideální scénář představuje každé 

takové auto vybavené AED, ale otázkou je, kdo by to financoval – ZZS? Kraj? 

Provozující služba? [64] 

 

Průzkum mezi operátory ZOS a inspektory provozu ukázal, že všichni 

souhlasí s tvrzením, aby v místech, kde jsou AED, byli vyškolení zaměstnanci a 

tito zaměstnanci zařazení do systému FR. To by vedlo k minimální prodlevě 

času mezi kolapsem a zahájením kvalitní KPR s použitím AED. V případě 

nahlášené NZO v blízkosti místa vybaveného AED, by byl vyškolený 

zaměstnanec automaticky avizován přes mobilní aplikaci a směřován na místo 

NZO. 

 

Systém FR v České republice celkově hodnotím jako velice přínosný. 

Oceňuji, že ZZS se stále snaží zlepšovat už tak dost kvalitní poskytovanou 

přednemocniční péči. Myslím si, že softwarová podpora systému FR je na velmi 
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dobré úrovni – propojení aplikace O2 SOS se softwarem ZOS zajišťuje rychlou 

aktivaci FR bez zbytečného zatěžování operátorů.  

Doporučil bych pro větší efektivitu systému jeho celorepublikové 

sjednocení a úpravu aktivace v aplikaci O2 SOS. Navrhuji inspirovat se 

v zahraničí a využít aktivaci více FR najednou k navigaci na místo a navigaci 

k nejbližšímu AED – pokud výzvu přijmou tři first respondeři – dva z nich 

budou navigováni k pacientovi s NZO, aby neprodleně zahájili KPR a třetí first 

responder by byl navigován nejprve k nejbližšímu AED a poté k pacientovi. 

Zajistila by se tím, jak včasná KPR, tak včasná defibrilace.  
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7 ZÁVĚR 

Jedním z dílčích úkolů této diplomové práce bylo přiblížit fungování 

systému first responderů v České republice a zahraničí, které je popsáno 

v úvodních kapitolách teoretické části. 

Předmětem práce bylo zhodnocení systému first responderů v ČR a analýza 

rozmístění first responderů v Plzeňském kraji. Na základě zjištění této práce 

byly odhaleny faktory limitující fungování systému: 

• Závislost na mobilní síti a mobilním připojení 

• Hrozící nebezpečí pro first respondera na místě události 

• Selhání lidského faktoru v krizové situaci 

• Komplikace při dopravě na místo události 

• Nekompatibilita systémů FR v ČR 

 

Zároveň byly odhaleny stránky, které pozitivně ovlivňují fungování 

systému: 

• Propojení aplikace O2 SOS se softwarem ZOS 

• Aktivace FR nezatěžuje operátory ZOS 

• Automatické fungování aplikace O2 SOS 

• Dostupný registr AED v aplikaci O2 SOS 

 

Zásadním zjištěním práce je nejednotnost systému napříč ZZS v České 

republice, která může zásadně limitovat jeho fungování.  

 

Na základě zjištěných informací o fungování systému FR v České 

republice, provedené analýze Plzeňského kraje a šetřením mezi operátory ZOS 

a inspektory provozu byly stanoveny kritéria pro rozmístění FR v daném 

pořadí: 

• Předpokládaná doba dojezdu ZZS na místo události nad 5 minut 
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• Hustota obyvatelstva 

• Stáří obyvatelstva 

Výstupem práce je vytvořená mapa pokrytí FR v Plzeňském kraji, 

která může sloužit Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje při výběru 

zájemců do systému first responderů na základě míst, kde se nejčastěji pohybují 

(domov, práce, škola) 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 
 
ČR – Česká republika 

FR – First responder 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 

ZOS – Zdravotnické operační středisko 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

RZP – Rychlá zdravotnická pomoc 

RLP – Rychlá lékařská pomoc 

RV – Rendez - vous 

LVS – Letecká výjezdová skupina 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

GŘ HZS – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru 

JPO – Jednotka/y požární ochrany 

JSDH – Jednotka/y sboru dobrovolných hasičů 

HS – Horská služba 

VZS – Vodní záchranná služba 

PČR – Policie České republiky 

KPR - Kardiopulmonální resuscitace 

NZO – Náhlá zástava oběhu 

TANR – Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace 

TAPP – Telefonicky asistovaná první pomoc 

MP – Městská policie 

AED – Automatizovaný externí defibrilátor 

ZZS KVK – Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 

ZZS HMP - Zdravotnická záchranná služba Hlavního města Prahy 

ZZS JMK - Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 

ZZS PK - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 

ZZS MSK - Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

ZZS JČK - Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 
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Checklist – rozmístění first responderů 

 

Pro účel tohoto checklistu se first responderem rozumí vyškolený dobrovolník 

poskytující první pomoc na vyžádání, zejména u náhlé zástavy oběhu. Jedná se o 

vyškolené laiky nebo členy složek IZS, kteří poskytují první pomoc ve svém volnu. Tyto 

osoby jsou zařazeny do systému first responderů a jsou aktivováni pomocí mobilní 

aplikace O2 SOS. 

 
 
Prosím seřaďte následující kritéria dle důležitosti, kde by se podle vás měli first respondeři 
nacházet (1 – nejdůležitější, 2 – středně důležité, 3 – nejméně důležité): 

 

First respondeři by měli být především v oblastech, kde je předpokládaný dojezd 
výjezdových skupin ZZS delší než 5 minut 

  

First respondeři by měli být především v oblastech, kde je vyšší hustota obyvatel   

First respondeři by měli být především v oblastech, kde je starší obyvatelstvo   

 
 
 

Prosím zodpovězte, zda souhlasíte s následujícími výroky 
(ANO – souhlasím, NE – nesouhlasím): 

 
 

1. 
Na místech, kde jsou dostupné AED by měli být vyškoleni vybraní zaměstnanci v jeho 
používání a tito zaměstnanci zařazeni do systému first responderů 

ANO / NE 

2. 
First respondeři by stejně jako v zahraničí měli tvořit spolky zajišťující nepřetržitou 
službu v daném místě 

ANO / NE 

3. 
Na místech s vyšší koncentrací osob (ZOO, divadla, nákupní centra apod.) by měli být 
vyškolení pracovníci v první pomoci a tito pracovníci by měli být zařazeni do systému 
first responderů 

ANO / NE 

4. 
V obcích, kde jsou jako first respondeři využívány jednotky požární ochrany není 
nutné, aby v systému byli zařazeni first respondeři z řad obyvatelstva 

ANO / NE 
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