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Úvod 

 

Ve své absolventské práci se budu zabývat u nás málo známým tématem, jímž je 

fyzické napadání záchranářů a ostatních zdravotnických pracovníků. Jsou to jevy, ke kterým 

by nemělo docházet, jak ale bude popsáno dále, skutečnost je zcela jiná. Svojí prací chci 

přispět aspoň částečně  zpracovat problematiku stavu v této oblasti. 

Jako téma jsem si vybral „Profesní sebeobrana záchranářů.“ Důvodem volby tohoto 

tématu je jeho aktuálnost. V posledních letech jsem si všiml, že zpráv o napadení záchranářů 

během služby razantně přibývá. Toto téma je mi blízké, neboť jsem 15 let trénoval různá 

bojová umění odjiu-jitsu, přes judo po kick-box a dosáhl jsem i úspěchů na mezinárodní 

úrovni. 

Ve své práci jsem si dal za úkol zpracovat důvody, proč k napadením dochází. Budu se 

zajímat také o psychologii útočníka, proč zaútočil a co ho k napadení vede, zda jsou útoky 

vedeny primárně se záměrem ublížit na zdraví. 

V další části mé práce se zaměřím na trestní zodpovědnost pachatele, který se 

dopustil napadení záchranáře. Uvedu současné právní předpisy. Následně se zaměřím na 

situaci záchranáře, který čelí napadení. Zpočátku jde obvykle o verbální napadení, které 

ovšem může vyeskalovat pozvolna, nebo během okamžiku až fyzickým napadením. 

Záchranář musí být připraven zvládnout obě formy napadení. 

Rovněž se budu zabývat možnostmi záchranáře bránit se napadení, ať už formou 

psychologické intervence, nebo formou aktivní sebeobrany. Uvedu, zda z hlediska platných 

právních norem záchranář může u sebe nosit sebeobranné prostředky a za jakých podmínek 

je smí použít. Ve své práci uvedu svůj názor na to, jak by situaci záchranářů ovlivnilo získání 

statutu úřední osoby (dříve veřejného činitele) a důvody, proč si myslím, že tento status 

záchranáři nemají již nyní. 

V praktické části budu prezentovat svůj výzkum, který je zaměřen na zkušenosti 

pracovníků zdravotnické záchranné služby a ostatního zdravotnického personálu pracujícího 

v nemocnici a útoky proti nim. Zajímá mě jejich názor na potřebu výuky sebeobrany,na 

nošení sebeobranných prostředků a na potřebu změny legislativy v této oblasti. 
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1 Cíle práce a výzkumné nástroje 

1.1Hlavní cíl 

Zpracovat problematiku profesní sebeobrany pro záchranáře. 

 

1.2 Dílčí cíle 

Zjistit, jak často dochází k násilí na záchranářích. 

Zjistit, zda útočníci jsou často pod vlivem psychotropních látek. 

Zjistit, jestli dochází k útokům na ZZS častěji, než na personál v nemocnici. 

 

Výzkumné nástroje 

V práci bude použita metoda literární rešerše a dotazníkové šetření. 
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2 Teoretická část 

2.1.  Agresivita - vymezení pojmů 

 

Agrese (aggredere = jít proti) je multidimenzionální souborný pojem, který zahrnuje 

jednoduché formy podráždění a vzteku, přes složité komplexy nepřátelsky agresivního 

chování vedoucího až k násilí. Agresi považujeme za fyziologickou odpověď, která umožňuje 

organismu přežít v přírodě. Ale násilné chování je patologická agrese, jejímž smyslem je 

záměrně, nebo nezáměrně někoho poškodit. Tato definice nezahrnuje násilí na vlastní 

osobě, agresivní sny či fantazie. Násilí není přímo diagnostická kategorie, ale je pouze typem 

chování, které bývá spjato s různou psychopatologií. [MALÁ, 2005] 

Agresi jako takovou dělíme na autoagresi a heteroagresi. Autoagrese je násilné 

jednání proti vlastní osobě, ať už jde o různé sebepoškozování, nebo sebevraždy. 

Heteroagrese je násilí proti ostatním.  

Dělí se dále na: I. stupeň - verbální agrese, II. stupeň - přímá agrese proti neživým 

objektům a III. stupněm je agrese proti živým bytostem. Agitovanost a neklid patří mezi 

specifická schémata chování, která lze pozorovat u většiny psychických poruch, jako jsou 

například úzkostné stavy, demence, intoxikace, schizofrenie či afektivní poruchy.  

Agitovanost lze popsat jako roztěkanost, která může být doprovázena neklidem. 

Především se projevuje jako bezhlavé jednání, které může být i společensky nevhodné. Její 

výskyt závisí na roční době, nejvíce se objevuje na podzim. Tohoto chování se nedokáže 

pacient sám zbavit.   

Neklid je porucha jednání jedince, která je úzce propojena s vůlí. Neklid lze rozdělit na 

motivovaný a nemotivovaný. Motivovaný neklid se může vyskytnout v rámci biologických a 

fyziologických potřeb organismu, přičemž důležitou roli hrají pudy.[KRISTOVÁ, 2008; 

VEVERA, 2002 ] 

 Agitovanost s neklidem jsou popisovány jako část primárně nepsychiatrických 

syndromů. Jedním z nich je například akatízie, která není primárně motorickou poruchou a 

při níž má pacient silné nutkání k pohybu, který mu přináší úlevu. Pacient chodí náhodně po 

místnosti, často si sedá a následně vstává.  
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Obecně lze agitovanost a neklid definovat jako stav, v němž převažuje špatně 

koordinovaná a neúčelná psychomotorická aktivita vycházející z duševní či fyzické nepohody. 

Agitovanost a neklid mohou snadno po určité době přejít až k agresivnímu chování, kterým 

je pacient nebezpečný sobě i svému okolí. Lze dovodit, že zdravotnická záchranná služba je s 

touto symptomatickou poruchou konfrontována velice často. [VEVERA, 2002 ] 

Agresivita jako taková nemá ujednocenou definici - to nemají ani pojmy, které 

zahrnují násilí. Termínům, které přímo souvisejí s násilným chováním, rozumíme takto: 

„Kriminalita je souhrn veškeré trestné činnosti spáchané na daném území za určitou dobu“. 

[VEVERA a kol., 2007, s. 67] 

  „Agresivita je na rozdíl od agrese chápána jako predispozice k agresivnímu jednání. A 

může být charakterizována jako útočné jednání, se záměrným či nezáměrným cílem 

ublížit“.[VEVERA a kol., 2007, s. 67] 

 

2.2 Agresivita 

 

Násilí je velice znepokojivý fenomén nynější doby. Vyskytuje se na celém světě bez 

výjimek, zhoršuje kvalitu života po všech stránkách u těch, kteří s ním setkali. Prakticky je na 

denním pořádku, že se ve zprávách objevují články, popisující nějaký násilný konflikt. 

V poslední době proběhlo mnoho válečných konfliktů, které můžou i nepřímo ovlivňovat i 

lidi, kteří jsou na druhé straně zeměkoule. Proto může některým lidem připadat, že násilí je 

normální jev v životě a je v pořádku ho praktikovat. 

 Výskyt násilí se dobře vyčte ze statistik příčin úrazů či nemocí. Je všeobecně známa 

existence povolání, v nichž jsou pracovníci více ohroženi než v jiných povoláních - jedná se 

především o armádu, policii nebo vězeňskou službu. Ale tito profesionálové jsou na to 

patřičně připraveni. Avšak jsou i povolání, v nichž se pracovníci setkávají s násilím, na které 

nejsou vůbec připravováni, mezi něž patří i zdravotníci.  

Tato problematika je v České republice poměrně málo sledovaná, oproti třeba USA 

nebo Austrálii.  [ČABANOVÁ,2005; ZACHAROVÁ,2009] 

 Ne všichni pacienti jsou schopni zvládat krizovou situaci, hlavně když prožívají obavu 

o svoje zdraví či úzkost, nebo jiný problém, může jít také o reakci na sdělenou diagnózu, 
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zklamání či bolest. Uvedené okolnosti či mnoho jiných mohou v některých případech 

dokonce vyeskalovat až do agrese.  Za nejčastější příznaky naznačující, že se pacient chystá 

k akutnímu projevu fyzické agrese, patří zejména: nervozita, agitovanost, velká gestikulace, 

heteroagrese zaměřená zatím na neživé předměty, bouchání dveřmi, agrese v řeči, 

vulgarismy, výhružky a nápadné přibližovaní se ke zdravotníkům. 

 Na tyto projevy pacienta nejčastěji narazí pracovníci, s nimiž pacient přijde prvně do 

kontaktu, nejčastěji jde o zdravotnické záchranáře anebo sestry, kteří se s tímto pacientem 

setkají jako první a snaží se mu pomoci. Právě proto zdravotničtí záchranáři nejčastěji čelí 

agresi pacientů. [ZACHAROVÁ,2009] 

Z diferenciální diagnostiky nelze spolehlivě rozhodnout, jestli pacient bude agitovaný, 

nebo až agresivní. Důležité je zjištění, jestli jsou k dispozici faktory, které mohou mít za 

následek agresivní chování, jako například abusus drog, lucidní stav, věk, sociální okolnosti či 

projevy agrese v minulosti.  Dále je důležité zhodnocení celkové situace, zda pacient je 

nebezpečný pro sebe, anebo pro své okolí a jestli je potřeba následná hospitalizace na 

psychiatrickém zařízení a to někdy i proti vůli pacienta za asistence policie. Nesmíme ovšem 

opomenout na vyloučení nepsychiatrických příčin agitovanosti nebo neklidu, může jít o 

somatické onemocnění, úraz hlavy, tumor CNS, hypoglykémie atd. Avšak může jít o akutní 

intoxikace, nebo odvykací stavy psychotropních látek.  Po odeznění akutní intoxikace, nebo 

odvykacího stavu psychotropních látek se stanoví psychiatrická diagnóza a zahájí se 

odpovídající léčba. Ovšem zvládnutí agitovanosti a neklidu jak v terénu tak už v nemocnici, 

není vůbec lehké, proto je nutné jednat uváženě a účinně.[DOUBEK, 2004] 

Níže uvedená tabulka č. 1 ukazuje výsledky  výzkumu, který proběhl v letech 2003 až 

2004 v České republice. Výzkumníci se tázali, kolik procent zdravotnických zaměstnanců se 

setkalo s jakýmkoliv druhem násilí ve svém povolání. I když je graf více než 10 let starý, už 

zde je vidět, že případy napadení zdravotníků nebyly vůbec ojedinělé. A nutno podotknout, 

že každé napadení nemuselo být nahlášeno, takže uvedená čísla mohou být v reálu i 

mnohem větší.   [ČABANOVÁ,2005;] 
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Tabulka 1 /[< http://www.internimedicina.cz />] 

 Statistika uvedená níže (obr. č. 2), je jediná, kterou jsem byl schopen najít a která 

zaznamenává počet napadení posádek Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy 

v letech 2009 až 2013.  

Z níže uvedeného grafu vyplývá, že napadení posádek není vůbec ojedinělé.  

V roce 2010 bylo napadeno až 26 posádek, což je alarmující. Oproti tomu rok 2012 je na tom 

o poznání lépe, k napadení došlo jen 3x, ale o tom, co tento pokles způsobilo, nelze ani 

spekulovat. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, o jaká napadení šlo a jak se klasifikovala jako 

útok. 

 

Obrázek 1–Statistka[<http://www.zzshmp.cz/>] 
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2.2.1 Kontakt s agresivním pacientem 

 

Pokud daná situace vyeskalovala do stavu, v němž se pacient očividně chová 

agresivně, lze využít osvědčený přístup k jeho zklidnění. Tímto způsobem je zjistit, co bylo 

spouštěcím momentem jeho neadekvátního chování a to kladením otázek v rychlém sledu za 

sebou. Zdravotník tak získá čas na rozmyšlenou, jak bude dále postupovat a zároveň 

zdravotník reaguje jinak, než agresor očekává a už tím se situace může uklidnit, nebo alespoň 

utlumit pacientův záchvat agrese a případně se mu dostane odpovědi, co způsobilo 

pacientovu agresi. A s tím lze dále pracovat, může následovat omluva a ujištění o nápravě, ať 

je problém jakýkoliv. Při řešení těchto situací je nutné stále myslet na svoji bezpečnost a 

proto si zavolat k asistenci policii.[ZACHAROVÁ, 2009] 

Při kontaktu s agresivním pacientem se doporučuje držet obvyklých pravidel chování 

a komunikace, kteráse mohou hodit při řešení situací, při nichž je vedena proti zasahujícímu 

zdravotníkovi agrese. Obecně platí: nepanikařit, jednat s klidem, respektovat společenskou 

etiketu a hlavně nechat se strhnout pod vlivem emocí. Neodpovídat na agresi agresí, 

nenechat se vyprovokovat hrubému vulgárnímu chování. Pokud je to možné, vyslechnout to, 

co se pacient snaží říci a adekvátně na to reagovat.  Nijak nekritizovat pacientův přístup, 

postoj či chování, ovšem lze vyjádřit nesouhlas s jeho chováním. Je vhodné projevit zájem o 

řešení pacientova problému, např. doplňujícími otázkami. Cílem je vytvoření důvěry a snažit 

se v klidu pacientovi vysvětlit naše stanovisko a vyjádřit pochopení s činy pacienta. Jasně 

zhodnotit situaci a navrhnout možné řešení problému tak, aby pacient se zdravotníkem 

souhlasil. Může se nabídnout i odklad řešení, třeba pohovor s lékařem či policejním 

psychologem.[VENGLÁŘOVÁ, 2006] 

Ovšem stále platí, že zdravotník nesmí v první řadě ohrozit sám sebe, takže je vhodné 

udržovat si od pacienta vhodnou bezpečnou vzdálenost; je-li to možné, mít mezi sebou 

nějakou překážku, například stůl případně mít po ruce jakýkoliv předmět, se kterým lze si 

udržet od pacienta odstup, to může být židle, výběhový záchranářský kufr, batoh. Bohužel 

tyto podmínky v terénu nelze vždy splnit. Nutné je hlavně zalarmovat policii, aby poskytla 

svoji podporu, pokud již není na místě. Platí, že není třeba dominovat, mluvit pomalu tak, 

aby na toto tempo hovoru přešel i pacient, udržovat oční kontakt, je možné ho přerušovat 

k zápisu v dokumentaci. Nedělat žádné prudké pohyby. Nebýt s pacientem sám v místnosti, 
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vždy tam být alespoň ve třech lidech. Nenechávat v dosahu pacienta předměty, které by 

mohly sloužit jako zbraně, například nůžky, nůž, hůl, vidlička atd. A mít připravenou strategii 

na přesun na případnou únikovou cestu.[ZACHAROVÁ,2009;DOUBEK, 2004] 

 

2.2.1 Klasifikace agresivního chování u pacientů  

Agresivní chování u pacientů je možné nejčastěji klasifikovat podle cílového 

zaměření, míry sebekontroly a intenzity. Podle cílového zaměření může mít agresivní chování 

pacienta tyto nejčastěji se vyskytující formy: 

-přímá: je orientovaná přímo na konkrétní osobu - na záchranáře, lékaře, jiného 

zdravotnického pracovníka, na kohokoliv v blízkosti či rodinné příslušníky; může mít podobu 

verbální (nadávky, urážky, hrozby), nebo podobu fyzického ataku (ničení, destrukce); 

- transferovaná: nastává v situacích, v nichž pacient přenese zlost, agresi na osobu 

anebo předmět, které nejsou podněty vyvolávajícími jeho nespokojnost (pacient pouze 

málokdy projeví zlost vůči lékaři, protože je pro něj vyšší autoritou než ostatní zdravotničtí 

pracovníci). Jedná se o závažnější projev agresivity, kterým se přenáší agresivní chování na 

věci, dochází tedy k heteroagresi, pacient se je snaží rozbít, bouchá s nimi, kope do nich nebo 

s nimi mlátí o zem; 

- autoagrese: je orientovaná na sebe samého; setkáváme se s akuzací - obviňováním 

sebe samého v těch případech, kdy pacient nese podíl viny na vzniku svojí choroby (například 

se může jednat o kouření tabákových výrobků). Dále vede ke zhoršení zdravotního stavu 

pacienta - od mírných projevů, zahrnujících psychické týrání sama sebe přes mlácení hlavou 

do zdi nebo řezání sama sebe až k sebevraždě;   

- zadržovaná: pacient ji neprojevuje navenek, čeká na vhodnou příležitost, aby se 

mohl pomstít; 

- zlostná: má pudový původ, nastupuje okamžitě, směřuje k poškozování, ubližování a 

ničení; navenek je prezentovaná pocity hněvu, zlosti, mrzutosti, nenávisti;  

- instrumentální: je to naučená technika, jejímž prostřednictvím pacient vyvíjí nátlak 

na okolí, nemusí být provázena zlostnými a nepřátelskými projevy. V závislosti na míře 

uplatnění sebekontroly diferencujeme pacienty, kteří kontrolují své agresivní tendence a 

často vede k manipulaci.; 
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- verbální: jde o slovní agresi chladným, ironickým či nepřátelským způsobem 

komunikace, jde o nadávání nebo pokřikování. Cílem může být zastrašit cíl agrese či vybít 

svůj vztek. 

Dalším rozdělením se agresivní chování dělí na tři základní typy: 

- predátorní: většinou to jsou násilnicí, vrazi či lupiči, kteří tuto agresi využívají 

k obživě, nebo jen jako koníček. Patří sem i psychiatričtí pacienti, kteří jednají agresivně. 

K této agresi dochází plánovaně, často s pečlivou přípravou a hlavně bez emocí.  

- ideologické: tento druh agrese se dnes vyskytuje hlavně na Blízkém východě, kde 

dochází k různé interpretaci náboženských textů, které vyúsťují v násilí, hmotný zisk zde není 

hlavní motivací; 

- impulzívní: která je zpravidla bez hmotného zisku či plánování, často na základě 

sociálních okolností; 

- agrese pod vlivem halucinací či bludů [KRISTOVÁ, 2008; VEVERA, 2002] 

 

2.2.2 Metody zvládání agresivního pacienta 

 

 Základním rozdělením této problematiky vznikly dva přístupy k zajištění pacienta. 

Jedná se o postupy krátkodobé a dlouhodobé. Do krátkodobých řadíme komunikaci se 

snahou zastavit agresivního pacienta a do dlouhodobějších patří podání tišících farmak. 

Použití farmak je způsob, jenž by měl být použit jako poslední možnost po nefarmakologické 

léčbě. Nejčastěji se používají antipsychotika a benzodiazepiny. 

 Použití zadržovacích prostředků je bráno jako krajní možnost zklidnění pacienta. Musí 

být pořádně uváženo, jedná se o omezení svobody pacienta bez jeho souhlasu a musí se 

přepokládat a zvážit zhoršení stavu nebo ohrožení pacienta na životě. V nemocničním 

prostředí se můžou používat síťová lůžka, ochranné pásy, upoutání na lůžku pomocí kurtů, 

nebo uzavření na izolovaném pokoji. Ale pro potřeby zdravotnické záchranné služby tyto 

pomůcky nejsou k dispozici a v odborné veřejnosti se vede polemika, jak lze účinně pacienta 

v prostředí záchranné služby zabránit pacientovi v pohybu. [Hanušková,2008] 

O fyzickém omezení agresivních pacientů je zpracováno dosti málo literatury a ta, 

která je dostupná, se zabývá především omezením pacientů v nemocnici, z čehož vyplývá, že 
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o problematice zdravotnické záchranné služby toho moc zpracováno není. To ovšem 

neznamená, že to nebývá potřeba. Již jsem psal, že k převozu si lze vyžádat asistenci policie, 

která může pacienta spoutat policejními pouty. To považuji za patrně nejúčinnější techniku 

na omezení agresivního pacienta. Ale ani to není stoprocentně účinné. Vyžaduje-li pacientův 

zdravotní stav převoz zdravotnickou záchrannou službou, nastává problém s řešením nastalé 

situace. 

Pro porovnání jsem vyhledal, jak se s tímto problémem vypořádávají jiné záchranné 

služby. Většinu materiálu k porovnání jsem našel na stránkách americké záchranné služby, 

kde je velké množství videí s různým obsahem. Američané si pro ukázku poradili tak, že 

pacientovi ruce spoutali izolepou, otočili ho břichem dolů a pásy utáhli tak, že se moc hýbat 

nemohl. V našich podmínkách takové rady nejsou moc časté. 

[<http://paramedictv.ems1.com/>] 

 Další problém je u gerontopsychiatrických pacientů, kde medikace může vést 

k somatickým komplikacím. 

 Mezi nejvíce frekventované chyby v přístupu k agresivnímu pacientovi patří reakce na 

hněv hněvem, protiútok, nebo potřeba získat navrch za každou cenu. Další chybou je nucení 

pacienta do ošetření, nebo podcenění agresora, že pro záchranáře nepřestavuje riziko. 

Nerozpoznání vznikajících signálů agrese; vysvětlování, kde se pacient dopustil chyby, proč to 

nefunguje, jak má, si pacient může mylně vyložit jako výmluvy či svádění viny na někoho 

jiného. Musíme se vyhnout ironii, sarkasmu.[DOUBEK, 2004; KRÁLOVÁ, 2005] 

 

2.3 Právní aspekty 

 

 Jak bylo řečeno, za posledních dvacet let se dosti změnila společnost a veřejnost si 

začala více všímat stoupajícího násilí páchaného na zdravotnících. Jako reakce lékařů u nás 

na vzrůstající počet napadení pacientem vznikla v roce 2003 tzv. „Vinohradská výzva“, v níž 

autoři návrhu požadovali zdravotníkům přiznat statut veřejného činitele. Výzva vnikla jako 

reakce na několik případů napadení nebo dokonce usmrcení lékaře pacientem. [DOUBEK, 

2004,ANGELOVSKI, 2004] 

 Zde uvádím důvodyzáchranářské komory, proč status úřední osoby nebyl 

zdravotníkům přiznán :[<http://www.komorazachranaru.cz>] 
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1. jedná se o pasivní ochranu, takže před fackou stejně neochrání; 

2. zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, v § 325 poskytuje vyšší ochranu zdravotníkům 

a ukládá vyšší tresty agresorům; 

3. za tu dobu, co platí zákon č. 40/2009 Sb., stejně nedošlo ke snížení útoků na posádky 

ZZS, takže status úřední osoby je bezpředmětný; 

4. agresorovi, co napadne posádku ZZS je stejně jedno, že napadl úřední osobu, 

odůvodněno tím, že policisté mají status úřední osoby a stejně čelí útoku; 

5.  naopak, že to záchranářům ještě víc přitíží, protože při případném porušení zákona 

je úřední osoba postihována přísněji než zbytek populace. 

Také jsem vedl rozhovor s úředníkem z ministerstva vnitra Mgr. Benediktem Vandeli, 

s nímž jsem mluvil o napadání záchranářů, az toho vyplynulo, že záchranáři v blízké době 

status úřední osoby nedostanou a prakticky jej ani nemohou dostat. Na rozdíl od policie, 

nebo třeba rybářské stráže, nedisponují zdravotníci žádnými pravomocemi. Tím se míní 

pravomoc na zadržení osoby a tak dále. Na moji námitku, že zdravotníci mají také pravomoc 

zadržet pacienta proti jeho vůli, mi bylo řečeno, že jde o výjimku. Takže status úřední osoby 

nelze za současného právního stavu zdravotníkům přiznat. A opět bylo argumentováno, že 

mají zvýšenou ochranu při plněních pracovních povinností. 

Zde je nutno uvést, co je to úřední osoba (dříve nazývána veřejný činitel). 

Je to pojem, označující osobu, která vykonává veřejnou moc. A díky tomu má zvláštní 

odpovědnost, takže je přísněji trestáno zneužití pravomoci, ale také mají jinak zvláštní 

ochranu nad sebou, ať už jde o vyhrožování anebo o násilí. 

 Na ukázku zde uvádím zákon § 325, který stanuje tresty proti úřední osobě. 

zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník § 325 Násilí proti úřední osobě  

„(1) Kdo užije násilí 

a) v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo 

b) pro výkon pravomoci úřední osoby, 

bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až šest let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní, 

b) ublíží-li takovým činem jinému na zdraví, nebo 

c) způsobí-li takovým činem větší škodu. 
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(3) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 

a) těžkou újmu na zdraví, nebo 

b) škodu velkého rozsahu. 

(4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 smrt. 

(5) Příprava je trestná.“ 

 

 Takže získání statusu je mimo dosah všech zdravotníků, takže tento status zůstane 

náležet například rybářské stráži. To, co platí je pro zdravotníky, je přitěžující okolnost 

z trestního zákoníku. A sazby jsou následující. 

 

-„Jde o trestné činy nebezpečné vyhrožování (§ 353, trestní sazba běžně horní hranice 1 rok,  

při vyhrožování zdravotníkovi až 3 roky), 

-těžké ublížení na zdraví (§ 145, trestní sazba 3 – 10 let, u zdravotníka ve službě 5 – 12 let)  

- ublížení na zdraví (§ 146, trestní sazba 6 měsíců – 3 léta, u zdravotníka ve službě 1 – 5 let). 

- vraždy (§ 140, trestní sazba 10 – 18 let, u zdravotníka ve službě 15 – 20 let až výjimečný 

trest), “ 

 

zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník § 28 Krajní nouze 

„Kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy, není povinen k náhradě 

újmy tím způsobené, nebylo-li za daných okolností možné odvrátit nebezpečí jinak nebo 

nezpůsobí-li následek zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější než újma, která hrozila, 

ledaže by majetek i bez jednání v nouzi podlehl zkáze. To neplatí, vyvolal-li nebezpečí vlastní 

vinou sám jednající.“ 

 

„zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník § 29 Nutná obrana 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný 

trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ 

[<http://www.zákonyprolidi.cz>] 
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Každý občan má právo se účinně bránit, jestliže je-li útok na něho, nebo jinou osobu 

přímo hrozící, nebo právě probíhá. A toto se v trestním zákoníku nazývá nutnou obranou. 

Existují dvě zásadní podmínky nutné obrany, za prvé to je útok na fyzickou integritu člověka 

(je ohrožen jeho život, zdraví nebo majetek), buď útok přímo hrozí, nebo již probíhá a stále 

trvá. Za nutnou obranu se nepovažuje, když útok proběhl a útočník prchá pryč a napadený se 

rozhodne použít zbraň na jeho zastavení, takže útok můžeme odvrátit, avšak nesmíme ho 

oplácet. Není však nutno vyčkávat na první ránu útočníka, když je zjevné, že útok přímo 

hrozí. Druhou podmínkou je, že nutná obrana nesmí být jasně nepřiměřená způsobu útoku. 

Tato položka je velmi diskutabilní, v minulosti se u nás objevilo velké množství případů, které 

byly u soudu označeny za nepřiměřenou obranu. I oběť útoku může být trestně postihnuta, 

pokud překročila tenkou linii nutné obrany. Také záchranář by mohl být stíhán, pokud 

očividně překročí svojí obranou nepřátelský útok. Jsou-li obě výše uvedené podmínky 

splněny a dojde při nutné obraně k poranění či usmrcení útočníka, není tento čin považován 

za trestní a jde o dovolené jednání v rámci nutné obrany. [MACH, 2010] 

Při zpracovávání této kapitoly jsem doufal, že budu moci uvést alespoň nějaký příklad 

nutné obrany pro využití v přednemocniční péči či kdekoliv jinde. Avšak poté, co jsem 

nastudoval související materiály, vedl příslušné konzultace, jsem dospěl k závěru, že by bylo 

troufalé až nezodpovědné zde uvádět jakýkoliv příklad nutné obrany. Tato tématika je tak 

složitá a na posouzení přiměřenosti nutné obrany má vliv řada dalších okolností, takže nelze 

v této práci vyvozovat nějaký obecně platný závěr a každý musí vycházet ze svých možností, 

jak situaci řešit a svého právního povědomí. Nevýhodou je, že napadený záchranář má na 

obranu zlomky sekund, na posouzení vhodnosti jeho chování je čas neomezen. Platí, že kdo 

uteče, ten vyhraje (alespoň z pohledu záchranáře) a u nás na to žádný precedens neexistuje, 

proto ani čistá spekulace není na místě. 
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2.4 Sebeobrana pro záchranáře 

 

 Sebeobrana je sled úkonů, jimiž se napadený snaží zabránit útočníkovi v dosažení cíle 

útoku (např. ve způsobení zranění, nebo jen okradení). Dělí se na sebeobranu aktivní a 

pasivní; mezi aktivní sebeobranu patří sebeobrana beze zbraně – sem patří různé bojové 

techniky, jako jsou např. kopy, přehozy, přemety, škrcení, údery, malé a velké páky. Dále k 

aktivní sebeobraně patří obrana s využitím zbraní, například nože, tonfy, střelné zbraně; 

těmito tématy se budu zabývat podrobněji až dále. Pasivní sebeobranou je útěk (vzdálení 

z dosahu útočníka) či jen zavolání policie (nebo jiných osob na pomoc). Mezi základní poučky 

vztahující se k sebeobraně patří, že sebeobrana není sportem, nikdy nebyla a nikdy nebude, 

takže v sebeobraně nikdy nebudou žádné turnaje, žádné mistrovství. Takže je zřejmé, že 

sebeobrana nebude vůbec „fair play“. Proto nelze očekávat, že útočník se bude chovat podle 

jakýkoliv zásad slušného chování. Z pohledu napadeného platí jedna nejdůležitější věc, nikdo 

nemá právo ho ohrozit na životě.  

Rovněž sem patří úpoly, to je souhrn tělesných cvičení, kterými se snažíme 

v bezprostředním kontaktu se soupeřem o překonání jeho fyzického odporu. Toto se 

označuje jako oboustranný konflikt s anebo bez předmětů, které lze využít jako zbraně. Může 

se jednat kromě cíle zlikvidovat protivníka i o sporty, které plní v současné době účel 

zdokonalení fyzické tak i psychologické stránky. Jsou vhodné jak k tréninku sebeobrany, tak 

jako sport, ve kterém lze soutěžit. 

[ĎURECH, 2000] 

 Také lze rozdělit sebeobranu na dva základní druhy: sebeobranu profesní a osobní. 

- Profesní sebeobrana je pro ty osoby, jejichž profese nutně vyžaduje zvládnutí 

úpolových dovedností. Je určena pro ty, kteří při svém zaměstnání využívají úpolové 

dovednosti, jde například o bezpečnostní složky a ostatní podobné profese. Nutno 

podotknout, že zdravotníci sem až na výjimky (vojenští zdravotníci) nepatří. Takže 

normální zdravotník sní nepřijde do styku. Ovšem to neznamená, že ji nepotřebuje. 

- Osobní sebeobrana je určena všem kteří se chtějí ubránit v mezích právních 

norem[ĎURECH, 2000, str.5] 

Ovšem dnešním trendem je, že trénink sebeobrany či úpolových sportů se pouze 

zaměřuje na tu stranu pouze fyzickou, hlavně se může jednat o sporty podobného typu jako 
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je Kick-box, nebo Krav Maga. Podle mne se musí zároveň s fyzickou stránkou musí trénovat i 

psychologická stránka, aby se vědělo, kdy sebeobranu použít a kdy ne. 

 Mezi hlavní věci, které je nutno vědět je, že útočník se vždy vybírá čas, prostředí a 

způsob napadení. Toto se dozvíte na první hodně každé sebeobrany. Nejčastěji dochází 

k útokům směřovaných ze zadu oběti. Tento útok se špatně předvídá, roli hraje i překvapení.  

Pokud se první útok nepovede, útočník může provést další útok a s větší intenzitou. Ale 

zabránění útočníkovi v dalším útoku není rozhodně lehký úkon, to již vyžaduje trénink. 

 Pro ukázku zde uvádím výsledky výzkumu, který proběhl v Minnesotě v USA, kde 

sledovali použití elektronických zbraní v nemocnici akutním příjmem. Studie probíhala rok po 

zavedení těchto zbraní.  Zbraně tam používali pracovníci ostrahy. Zbraň byla vytažena 

k použití ve 27 případech. Z toho ve 24 případech jí stačilo pouze ukázat a posvítit na 

agresora laserovým zaměřovačem. Ve zbylých případech, stejně nedošlo k použití 

elektrických výbojů.[HO et al., 2011]. 

 

2.4.1 Trénink sebeobrany 

 

   Zde se budu zabývat tréninkem samotné sebeobrany pro záchranáře. O tom co by 

měli ovládat a zda je vůbec toto realizovatelné v našich podmínkách. 

 Ke zvýšení šance pro úspěšnou sebeobranu v případném konfliktu, je třeba samotný 

trénink. Pointou je, že principy a obsah tréninku sebeobrany vycházejí z předcházení a řešení 

konfliktů. Ovšem k osvojení široké škály schopností a dovedností není třeba jen hrubá síla, 

také je potřeba silná vůle a mít chuť se poctivě trénovat. V dnešní době záchranáři mají 

možnost dobrovolně využití velké škály sebeobrany specializovaně zaměřené na záchranáře. 

Jedná se většinou o krátké kurzy, kde cvičenec se snaží co nejefektivněji ovládnout základní 

sebeobranné techniky. Většina tréninku probíhá v tělocvičně a postupem času se může jít 

trénovat do terénu, tím se myslí třeba stísněné prostory, kde se záchranář může ocitnout, 

třeba prostor uvnitř sanitního vozu, kde záchranář může být napaden. Dle aktuálního ceníku, 

kterýje dnes k dispozici jedna hodina sebeobrany průměrně stojí okolo na 300 Kč. Kurzy 

mívají různé délky většinou kolem 15 lekcí.  Avšak kurz, který trvá 10, až 20 lekcí podle mého 

uváženého názoru nic pořádně nenaučí. Já sám jsem trénoval bojové sporty na závodní 

úrovni více než 15 let a stále se mám co učit. Další aspektem, že člověk se sám musí chtít 
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sebeobranu naučit sám od sebe. Nutit do toho nemá smysl, je to pak trápení jak pro trenéra, 

tak pro svěřence, takže trenér musí mít kromě znalostí sebeobrany zkušenosti, jak motivovat 

své svěřence. 

 Na základě mých zkušeností bych řekl, že k tréninku sebeobrany zejména pro 

záchranáře bude nejvhodnější Jiu-jitsu. Je to bojové umění, volně řečeno založeno na 

kombinaci juda a karate. Od Juda převzalo systém přehozů a podmetů. Co se výborně hodí 

pro odstranění hrozby a zpacifikování útočníka. Dalo by se říci, že trénink Juda je taková hra, 

jak dostat protivníka pomocí jeho síly na zem a zabránění mu v pohybu. K zabránění pohybu 

se v Judu se také používají techniky, které protivníka zcela znehybní. K úplnému znehybnění 

používají tzv. „páky“. Jedná o tlak na jakýkoliv kloub, za cílem vytvořit bolest, která by 

útočníka donutila rezignovat na svůj útok. Výhodou těchto pák je snadná aplikace na 

jakoukoliv část lidského těla, ať se jedná o nohy či na zápěstí na ruce. A přitom nezpůsobila 

útočníkovi, je-li to možné, žádné zranění. Na ukázku zde uvádím část z techniky Jiu-jitsu na 

zneškodnění útoku.  Zde je dobře vidět, jak obránce nejprve kontroluje útočníkovou ruku a 

vytváří páku na zápěstí takovým způsobem, že dostane útočníka do pozice pod sebou a 

obránce poté toho využije a přidá ještě páku na rameno, pomocí které lze dostat útočníka na 

zem, kde ho může spolehlivě kontrolovat. S takto provedenou technikou, lze útočníka 

kontrolovat, třeba jenom nohama, takže ruce jsou volné a mohou útočníka prohledat na 

zbraně či případně spoutat. V případě potřeby lze touto technikou i vykloubit rameno a tím 

má obránce jistotu, že když ho bude muset rychle pustit, že útočník nebude moci pokračovat 

v útoku. Ovšem to se používá jen v krajní nouzi. 

 



 

21 

 

 

 

Obrázek 2 

 

 

 Od Karate Jiu-jitsu převzalo systém úderů a kopů které v Judu chybějí. Hlavní částí Jiu-

jitsu je z karate jsou tzv. nízké kopy, tím se myslí cílené kopy do nízkých částí útočníka, 

hlavně tedy z boku do kolene, kde cílem prokopnout koleno a tím zastavit útok. Nebo se 

jedná o tzv. uvolňovací údery. Ono totiž vzít ruku soupeře, která je mnohem větší než 

obránce a začít útočníkovi kroutit ruku, není moc snadné, takže se použije úder na citlivou 

část těla, jako je třeba nos, oči a genitál. Po zásahu na takové místo, útočník ztratí na krátkou 

chvíli svalový tonus a obránci umožní použití některé páky. Ovšem na pochopení a řádné 

nacvičení je potřeba čas. Z mého pohledu bych doporučil chodit na 2 hodinový trénink 

alespoň jednou týdně, po dobu minimálně jednoho roku. Tento trénink přinese i další 

pozitiva, třeba jen zvýšení fyzické a psychické zdatnosti. V průběhu tréninku se zájemce naučí 

ovládat techniky, ze kterých se protivník nedokáže ani hnout, nebo si osvojí postupy jak 

jednat, když mu hrozí útok. Cílem tréninku je naučit zvládat stresovou situaci a myslet jasně, 

to by záchranářům nemělo dělat problém. Ale k provedení některé ze sebeobranných 

technik je potřeba mnoho tréninku. Ve stresové situaci se pohyby obránce mohou velmi 

ztížit jen tím, že tepová frekvence bude vyšší než 140úderů za minutu, přičemž obránce 
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může být obtížnější se plynule pohybovat a najednou vykonat rychlý a přesný pohyb je velmi 

obtížné. 

 Každý občan má právo u sebe nosit zbraň, pokud splňuje podmínky pro její držení. 

Výjimkou není ani záchranář, může u sebe nosit cokoliv, jako běžná osoba, ať se jedná o 

střelné zbraně tak po teleskopický obušek. Dle mého názoru není moc vhodné, aby 

záchranář u sebe nosil střelnou zbraň, to proto, že střelná zbraň táhne k pokušení jí zneužít 

na případný útok a ne jako sebeobranou zbraň a to nemluvě a potřebě zbrojního průkazu a 

vůbec o heslu všech zdravotníků „Primum non cerere“ tedy hlavně neublížit. Avšak střelná 

zbraň není jedinou možností, jak se bránit. Úředníkem ministerstva vnitra Mgr. Benediktem 

Vandelimi bylo doporučeno využít teleskopický obušek, ale jeho využití se mi zdá moc 

spekulativní, protože případné použití je velice omezené. Nebo doporučil pepřový sprej, 

avšak po uvážení, že jeho použití v malých prostorech je šance, že to nepřímo zasáhne i 

obránce. Co týče elektrických zbraní jako je například taser, který s hojností používá 

americká policie, není v našich podmínkách pro záchranáře vůbec možný. K použití taseru je 

třeba zbrojní průkaz a jeho pořizovací cena je velmi vysoká. Dále vycházím ze svých 

zkušeností. Během svého tréninku jsem se setkal s velice nenápadnou sebeobranou 

pomůckou.  A tou je Kubotan. Jedná se o malou tyč, která se drží v dlani tak, že kus vyčnívá.  

Vyčnívající částí lze velice efektivně kontrolovat agresora vyvinutím tlaku na tlakové body na 

lidském těle. Trénink s ním není vůbec těžký. Skvělé na tom je, že není potřeba kupovat 

samotný kubotan, jehož cena je méně než 200 Kč. Lze využít náhradu ekvivalent kubotanu, 

který každý záchranář má vždy u sebe, a tou je zajisté obyčejná propiska. 

 

Obrázek 3Kubotan 
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2.4.2Systém psychosociální intervenční služby 

 

SPIS  je zkratka pro Systém psychosociální intervenční služby, je to služba na podporu 

všech zdravotníků zejména pro pracovníky na ZZS. Jedná se o systém, který u nás funguje od 

roku 2009 a dle jejich webu již v roce 2011 ošetřil 150 zdravotníků. Je určen pro ty, kteří byli 

vystaveni akutním posttraumatickým vlivům. Ale zaměřuje se i na prevenci, pomáhá vytvořit 

odolnost proti psychické zátěži a pomáhá obnovit normální úroveň fungování jedince. 

 Jako většina terapií, probíhá buďto skupinově nebo inviduálně. Rozhovor může 

probíhat jak s klinickým psychologem, tak s takzvaným „peerem“. Peer je člověk, který má 

podobné zkušenosti z praxe, třeba kolega, anebo má školení na psychologickou intervenci a s 

ním člověk může mluvit o svém problému. 

 Dnešní trendem je nechávat si své problémy pro sebe a tím si negativně ovlivnit svoji 

psychiku. A toto shledávám jako chybu. 
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3 Praktická část 

 

Pro svoji praktickou část jsem si zvolil dotazníkové řešení. Pomocí sociální sítě 

Facebook do skupin kde se sdružují zdravotníci. 

3.1 Dotazníkové šetření 

 

Mého dotazníkového šetření se zúčastnili zdravotničtí záchranáři, pracovníci v 

nemocnicích na urgentním příjmu, na ostatních odděleních a studenti zdravotnických oborů. 

V dotazníkovém šetření jsem zjišťoval, jestli k napadením zdravotnického personálu dochází, 

a když k němu dojde, jak často a za jakých okolností. Dotazník obsahoval 14 otázek, z toho 12 

otázek bylo uzavřených a respondenti vybrali pouze jednu uvedených možností. Zbylé 2 

otázky jsou polootevřené, respondenti si mohli vybrat jednu z uvedených možností a v 

případě, kdy neodpovídala ani jedna odpověď, mohli uvést svou vlastní odpověď. 

 

3.1.1 Hypotézy 

 

1) Až 70% záchranářů se během své práce u záchranné služby setkalo s napadením ze 

strany pacienta 

2) Více než 50% záchranářů by chtělo trénovat sebeobranu 

3) Agresorem je nejčastěji pacient, který je pod vlivem návykových látek 

4) Až 20% studentu zdravotnického oboru se setkalo během své stáže s nějakou formou 

agrese 

5) Při útoku vedeného na zdravotníky více než v 50% nepoužije žádná zbraň 
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3.1.2 Cíl výzkumu 

 

Dotazníkem zjišťuji, zda anebo jak často k fyzickým, nebo psychickým napadením 

dochází.  Porovnal jsem, jestli útokům dochází častěji na ženy, anebo na muže. Zda útočník 

byl či nebyl pod vlivem návykové látky nebo zda použil k napadení zbraň. Ptal jsem se i 

personálu, jenž pracuje v nemocnicích.  Zajímalo mě, zda zdravotničtí záchranáři a jak jsou 

spokojeni s nynější legislativou, nebo by uvítali změnu. Nadále jsem se tázal, jestli by byli 

ochotni podstoupit trénink sebeobrany a zda by uvítali vybavení sebeobrannými prostředky. 

Nakonec jsem dal osloveným prostor na vyslovení vlastního názoru na věc, nebo uvedení 

vlastního zážitku spojeného s touto problematikou. 

 

3.1.3 Respondenti 

 

Pomocí dotazníkového šetření jsem oslovil celkem 396 zdravotníků a studentů 

zdravotnických oborů.  Studentů bylo65. Ze zdravotníků 94 pracovalo na záchranné službě. Dále ze 

zdravotníků pracovalo 37 na urgentním příjmu a 197 na ostatních nemocničních oddělení 

 

 

3.1.4 Výsledky 

 

Otázka č. 1: Pohlaví 

Mého dotazníkového šetření se celkem účastnilo 125 mužů a 268 žen. 

 

Graf 1 
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Otázka č.2:  Pracovní zařazení 

Dotazníku se zúčastnilo 396 zdravotníků, včetně studentů zdravotnických oborů.  

 

Graf 2 

 

Otázka č. 3: Jak dlouho pracujete ve zdravotnictví 

Nejvíce respondentů, kteří odpověděli, pracovali ve zdravotnictví nejvíce 4 roky. 

 

Graf 3 
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Otázka č. 4: Byl/a jste někdy cílem (svědkem) napadení ze strany pacienta? Pokud ano, 

jakého? 

Z dotazníku vyplývá, že k útokům na zdravotnický personál dochází v nemocnici 

v 84%. Na zdravotnické záchranné službě v 85%, jen malé procento respondentů uvedlo, že 

se s napadením nikdy nesetkalo. I studenti mají zkušenosti s napadením v 57%. Dále se budu 

zabývat těmi respondenty, kteří se setkali s napadením. 

 

Graf 4 

 

Otázka č. 5: Bylo napadení ojedinělé, nebo jste to zažil/a více násobné? 

Velká většina respondentů uvedla, že se setkala s napadením více než jednou. 
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Otázka č. 6: Byl útočník/-ice pod vlivem omamných látek? 

Z následujícího grafu lze konstatovat, že nejvíce útokům pod vlivem omamných látek 

se odehraje proti záchranné službě a na urgentním příjmu. Často se jedná o kombinaci 

alkoholu a psychotropních látek. Což je velice nebezpečná kombinace. Zato nejméně útokům 

pod vlivem omamných látek dochází na nemocničních odděleních.  

 

 

Graf 5 

 

 

Otázka č. 7: Jaký se domníváte, že byl důvod k napadení? 

 

Respondenti v této otázce uvedli, že nejčastěji se jedná o kombinaci verbálního a 

fyzického napadení. A to bez ohledu na pracovní zařazení. 
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Graf 6 

 

 

1. Otázka č. 8: Použil útočník k napadení nějakou zbraň? 

Nejvíce napadení, které se odehrají na zdravotních je vedeno beze zbraně, to nehledě 

na místo, nebo případně v menších množstvích použili nespecifickou zbraň. Z toho lze 

odvodit, že útoky na zdravotnický personál nejsou předem plánované, jelikož jinak by se 

útočnici pravděpodobně dopředu vybavili nějakou zbraní. Použitím nespecifické zbraně je 

myšleno to, že útočník použil předmět, který měl v době napadení po ruce, ať se jedná o tyč, 

šroubovák, skalpel.  
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Graf 7 

 

 

1. Otázka č. 9 :Jaký se domníváte, že byl důvod k napadení? 

Otázka proč k napadení dochází, je znázorněno na následujícím grafu, opět zde není 

žádný razantní rozdíl mezi místem, kde k napadení dojde. Nejčastěji se jedná o kombinaci 

psychiatrického podmětu, bolesti, prostředí a strachu. 
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Otázka č. 10: Byla k napadení přivolána policie? 

Následující graf názorně ukazuje rozdíl mezi před nemocniční a nemocniční péčí.  

Když se napadení odehraje proti záchranné službě, velmi často je volána policie, která má 

zajistit bezpečnost zasahujících zdravotníků. Oproti tomu nemocniční zařízení je na tom 

úplně obráceně, policie se nevolá. Důvod, proč se nevolá, jsem se dozvěděl díky tomu, že 

respondenti měli na konci dotazníku možnost se k tomuto tématu vyjádřit. Nejčastějším 

důvodem, když je na příklad agresivní pacient na interním oddělení a díky psychiatrickému 

podmětu napadne sloužící sestru. Volání police je bráno jako zbytečnost. 

 

 

Graf 9 

 

 

 

Otázka č. 11 : Uvítal/a byste, kdyby byl zdravotníkům přiznán status úřední osoby? 

Z grafu lze interpretovat, že všichni zdravotníci si přejí, aby jim byl udělen status 

úřední osoby. 
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Graf 10 

 

 

 

1. Otázka č. 12:Myslíte, že kdyby záchranáři dostali od zaměstnavatele sebeobranné prostředky 

jako je teleskopický obušek, obranný sprej, nebo paralyzér, by bylo to k užitku? 

 

V této otázce panuje většinový názor, že by měli mít sebeobranné prostředky, avšak 

panuje obava, že by to svádělo k zneužití těchto prostředků v situaci, kdy to není třeba, jinak 

dále respondenti uvedli, že by k tomu potřebovali patřičné školení. 

 

 

Graf 11 
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Otázka č. 13:  Kdybyste měl/a možnost chodit na kurzy sebeobrany, chodil/a byste? 

 

O kurzy sebeobrany by byl jednoznačný zájem, takže díky tomu výzkumu, by mohli 

začít vznikat kurzy sebeobrany, které uspořádá zaměstnavatel v rámci školení.  

 

Graf 12 

 

Poslední dvě otázky byly otevřené a respondenti mohli uvést svoje názory a 

zkušenosti týkající se napadání zdravotníků, v této kolonce jsem velký zájem nepřepokládal, 

že se k tomu někdo nějak vyjádří, ale ukázalo se, že 90% respondentů si dalo tu práci a 

napsali, co se jim stalo a jak se to odehrálo. V mnoha případech jsem byl zděšen případy, 

které byly popisovány. 

 

Například : „Pracuji na pooperačním JIP, kde jsou pacienti někdy agresivní zejména 

verbálně, ale někdy i fyzicky, občas vlivem doznívající anestezie, někdy jsou zmatení 

z cizího prostředí a někdy prostě mají takovou povahu. Několikrát se též stalo, že byli 

verbálně agresivní příbuzní pacienta, nerespektovali chod oddělení, odmítali opustit 

box, když byli požádáni, aby počkali chvilku na chodbě, když měl být pacient 

vyšetřován apod. Nicméně v naší nemocnici máme už zkušenost i s ohrožováním 

střelnou zbraní apod. „ 

„Kdyby mne pacientZASTŘELIL,TAK PAK BY SE MOŽNÁ NĚCO NĚJAK ŘEŠILO,v 
mém případě se věc uzavřela ,že pacient není psychicky v pořádku konec tečka. „ 
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„Agresivita hlavně podnapilých, či zdrogovaných jedinců je velice častá.Minimálně 
jedenkrát týdně se s ní setkáváme.Je to ale ve formě slovní,ke které se většinou 
preventivně volá policie.S fyzickým napadením ze strany pacienta jsem se setkala 
jednou,sanitář to odnesl dvěma vyraženými zuby“ 

 

„Různorodé, vedení napadení moc neřeší“ 

 

„Bojíme se jako sestry.... „ 

 

„Vždy jsem se ubránil a i kolegy vzhledem ke svým zkušenostem a fyzickým 
parametrům do příjezdu policie, což je mnohdy dosti dlouhá doba při takovém 
napadení. „ 

 

„Několikrát se stalo, že mě napadla třeba u ranní hygieny babička, div mi nezlomila 
ruku, ale bylo to díky strachu z neznámého a taky jejímu onemocnění. Ale zažila 
jsem napadení i pod vlivem alkoholu a drog, naštěstí zasáhl lékař.“ 

 

 

Co se týče názoru na trénink sebeobrany pro záchranáře, odpovědi byly jednoznačné, 

že je to potřeba.  Objevily se o i názory, že to má být i povinné, protože většina lidi je moc 

líná chodit dobrovolně na kurzy sebeobrany. Dalším častým názorem, bylo, že je potřeba 

trénink psychologické intervence. 
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3.2 Shrnutí výsledků, vyhodnocení hypotéz 

 

H 1: Až 70% záchranářů se během své práce u záchranné služby setkalo s napadením ze 

strany pacienta. Tato hypotéza se potvrdila. Přesněji se jedná o 85% respondentů. Tento fakt 

dokazuje i to, že na ostatních zdravotnických pracovištích je podobně vysoké číslo. 

H 2: Více než 50% záchranářů by chtělo trénovat sebeobranu, tato hypotéza se také 

potvrdila. Avšak nastává prostor k diskuzi, jestli by to mělo být povinné pro všechny anebo 

jen na základě dobrovolnosti.  

H 3: Agresorem je nejčastěji pacient, který je pod vlivem návykových látek, tuto hypotézu 

jsem také potvrdil. 

H 4: 20% studentů zdravotnického oboru se setkalo během své stáže na zdravotnickém 

oddělení s jakoukoliv formou agrese, se také potvrdila. Sám mám zkušenost ze své stáže na 

záchranné službě, kde se mě pacient snažil zastrašit, házel nejdříve odpadky, poté i celý koš a 

nakonec, než stačila přijet policie i exkrementy co měl po ruce. Naštěstí jsem měl dostatek 

času se jít schovat. 

H 5: Při útoku vedeného na zdravotníky se v 50% nepoužije žádná zbraň, tato hypotéza se 

také potvrdila. To naznačuje, že útoky na zdravotníky nejsou plánované, nýbrž se jedná o 

náhlé rozhodnutí. 

3.3 Vlastní doporučení 

 

 

Trénink sebeobrany, není záležitostí krátkodobou. Je potřeba tomu věnovat svůj čas a 

mnoho úsilí. Nelze očekávat, že po 3 hodinách na sebeobraně, bude schopen cvičenec 

přerážet prkna ve zdi jako ve filmu. Já bych zde k tréninku sebeobrany doporučil trénink Jiu-

jitsu v Tiger týmu, jedná se o sportovní klub v Praze, který je vysoce profesionální a  pracuje 

zde mnoho zkušených trenérů. Finančně to není ovšem nejlevnější, je potřeba si koupit 

zvláštní úbor zvaný kimono a zaplatit si trénink, lze trénovat i inviduálně. Já sám jsem tam 3 

roky trénoval a byl vždy naprosto spokojený. Nejdůležitější je však udělat první krok a začít. 
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4 Diskuze 

 

Téma profesní sebeobrana pro záchranáře jsem si vybral, jelikož mi přišlo zajímavé a 

navíc si myslím, že se touto problematikou ještě mnoho výzkumů nezabývalo. Při mé praxi 

jsem sám na sobě vnímal agresi u pacientů, a proto jsem se na tuto problematiku chtěl 

zaměřit. Při sestavování této práce jsem vyslechnul mnoho příběhů o tom, jak se zdravotníci 

setkali ve své praxi s agresivními pacienty a jaké měli možnosti řešení. 

To, že jsem dotazník odeslal online a ne papírovou formou, mi umožnilo oslovit 

zdravotníky, ke kterým bych se jinak neměl jak dostat. Díky tomu se mi povedlo oslovit velké 

množství lidí. Počet respondentů mě velice mile překvapil i jejich ochota se podělit o svoje 

životní zkušenosti, někteří již v komentářích chtěli potom poslat zpět výsledek mého 

výzkumu. Samotné vytváření dotazníku nebyl moc lehký úkol. Bylo celkem složité rozdělit 

zdravotníky podle profese, jestli jde zdravotní sestru, anebo jestli jde o zdravotnického 

záchranáře pracujícího u zdravotnické záchranné služby.  

Ve své teoretické části jsem shrnul teorii agrese, a proč agrese vzniká. Dále jsem 

uvedl doporučení, jak se agresi vyvarovat, vždy jsem se domníval, že tyto postupy nejsou 

nikdy moc účinné a proto bylo pro mne překvapivé, když jsem v průběhu své praxe na 

záchranné službě je zkusil aplikovat a opravdu jsem se setkal s úspěchem.  

Ve své praktické části jsem sestavil dotazník, který měl za úkol zmapovat, jestli 

k napadání zdravotníků vůbec dochází. Jak jsem se domníval, odezva na můj dotazník byla 

více než kladná. Respondenti byli více než vstřícní a rádi se podělili o svoje zkušenosti a 

napsali svůj názor na to jak situaci řešit. Mnoho z nich mne ihned požádalo, abych potom 

veřejně zveřejnil výsledky mého výzkumu. 

Hlavním cílem bylo zmapovat problematiku profesní sebeobrany pro záchranáře. 

Toto téma je velmi obsáhlé, bylo potřeba zkombinovat vědomosti naší legislativy s praxí a 

ještě k tomu aplikovat mé zkušenosti se sebeobranou. Hlavním bodem této práce je 

dotazník, kterého se zúčastnilo velké množství respondentů, díky tomu, se mi povedlo vyvést 

konstruktivní závěry. 
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Snažil jsem skloubit moje zkušenosti s bojovými sporty a tím, co jsem se naučil 

v průběhu studia na zdravotnického záchranáře. Práce s literaturou byla o poznání horší, 

sehnat dostatek literatury na sestavení teoretické části byl mnohem těžší úkon, než jsem 

očekával, proto jsem většinou využíval internetové články, než knižní prameny. 
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Závěr 

 

Mým hlavním cílem bylo zpracovat problematiku profesní sebeobrany pro 

záchranáře. V teoretické části jsem dokázal navrhnout možnosti, které má záchranář při 

tréninku sebeobrany a jejím využití během své služby na záchranné službě. Co se týče 

výzkumu, respondenti byli z pracovišť, jako je záchranná služba a potom i nemocniční 

oddělení. Lze reálně vyčíst jaká je dnešní situace ve zdravotnictví, co se týče násilí na 

zdravotnickém personálu. 

Prvním vedlejším cílem bylo zjistit, jak často dochází k násilí na záchranářích, 

z dotazníků vyplynulo, že s verbální agresí se záchranář setká velmi často a také fyzické 

napadení není výjimkou. 

Další cílem bylo určit, zda dochází k napadením častěji na pod vlivem psychotropních 

látek nebo ne. Z dotazníku jasně vyplynulo, že nejčastěji se jedná o kombinaci alkoholu a 

psychotropních látek. 

A posledním vedlejším cílem bylo jestli, k fyzickým útokům dochází častěji na 

záchranářích v terénu, anebo v nemocnici. Z obdržených výsledků dotazníku je jasné, že 

ačkoliv k násilí dochází všude, v nemocnici k němu dochází častěji. 

  

Cíle práce byly splněny. 
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Summary 

 

Professional self-defence of paramedics 

 

The assignment deals with rarely discussed social phenomenon, which is a physical 

attack on people when hit at the crash site, a threat to life etc. This phenomenon should not 

happen but as it is described below, the reality is quite different. This assignment 

contributes to mapping the situation in this area at least partially.The objective of the 

assignment is to map the issue of professional self-defence for paramedics. 

If an attacker decides to attack on a paramedic, he chooses a place, time and way 

how he is going to do it. His mental condition can be affected with alcohol or some kinds of 

drugs.   

Run away is always last chance for a paramedic to save his own life, but the question 

is if he can afford this. Leaving patients behind and his colleague is moral dilemma.   

A paramedic has mostly change to talk with an attacker and convince him / her not to   

attack. But there are situations in which he doesn’t have this chance. Therefore he must be 

prepared to defend himself or his patient. 

  There exist laws e.g. Act No. 40/2009 Coll.in the Czech Republic that help to protect 

paramedics against assaults. A paramedic doesn’t have status of public authority, so criminal 

responsibility is smaller than in some attacks e.g. to fishing guard. 

Paramedics can always learn some self-defence techniques. The time and money are 

important for their training of  and of course their will to be trained.  

Paramedics are non-combantant unit so some of them may say that don’t need self 

defence techniques. But of course they can have possess them, e.g.  paralysers, tasers, 

tonfa, cobutan, whatever, but for weapons like tasers they need shooting licence. 

 Then the assignment presents how often are paramedics under the attack. That is 

main theme of this work. There don’t really exist many statistic about this issue. 

The practical part is aimed at questionnaires given to 393respondents working in 

medical sphere. Each questionnaire contains 14 items, with the intention to find out the 
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frequency of attacks towards medical staff; if an attacker used some weapons; the cause of  

an attack; if medical staff knows self defence techniques. The results of questionnaire 

analysis show that paramedics have big change to be under attack. 

 

Key words:  

Alcohol abuse, alcoholism, alcohol among children, alcohol in pre-hospital emergency care, 

aggressive patient, drugs, self defence techniques. 
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Přílohy 

Příloha 1 

Dotazník k absolventské práci 

 

2. Vaše pohlaví 

a) Muž 

b) Žena 

 

3. Vaše pracovní zařazení 

a)    Student 

b)   Na ZZS 

c)   Ve zdravotnickém zařízení – urgentní příjem 

d)   Ve zdravotnickém zařízení – ostatní (lůžkové oddělení, ambulance) 

 

4. Jak dlouho pracujete ve zdravotnictví 

a)    0 – 4 roky 

b)    5 – 10 let  

c)    11– 20 let  

d)    Více než 21 let 

 

5. Byl/a jste někdy cílem (svědkem) napadení ze strany pacienta? Pokud ano, jakého? 

a) Nebyl/a  - dále prosím pokračujte od 10. otázky 

b) Jen verbální – urážky, nadávky, výhrůžky 

c)  Verbální + házení předmětů 

d) Fyzické beze zbraně 

e) Fyzické se zbraní 

 

6. Bylo napadení ojedinělé, nebo jste to zažil/a více násobné? 

a) Pouze jednou 

b) Dvakrát 

c) Třikrát 

d) Více než třikrát, popřípadě uveďte prosím kolikrát 
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7. Byl útočník/-ice pod vlivem omamných látek? 

a) Ne 

b) Ano, pod vlivem alkoholu 

c) Ano, pod vlivem psychotropních látek 

d) Ano, pod vlivem kombinace alkoholu a psychotropních látek 

 

 

8. Použil útočník k napadení nějakou zbraň? 

a) Ne 

b) Nespecifickou zbraň (např. kladivo, klacek, láhev, šroubovák) 

c) Řeznou/sečnou zbraň (např. nůž, mačetu, meč, sklo) 

d) Střelnou zbraň 

e) Sebeobranný prostředek (např. pepřový sprej, paralyzér, teleskopický obušek) 

 

9. Jaký se domníváte, že byl důvod k napadení? 

a) Nevím 

b) Nemoc  

c)  Bolest  

d) Prostředí 

e) Dlouhé čekání 

f) Neshoda s rodinou 

g) Strach 

h) Psychiatrický podmět (halucinace, bludy) 

i) jiný 

 

10. Byla k napadení přivolána policie? 

a) Ne 

b) Ano 

 

 

11. Uvítal/a byste, kdyby byl zdravotníkům přiznán status úřední osoby? 

a) Ano 
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b) Ne 

c) Nezajímá mne to/nevím 

 

12. Kdybyste měl/a možnost chodit na kurzy sebeobrany, chodil/a byste? 

a) Ne 

b) Ano 

 

13. Myslíte, že kdyby záchranáři dostali od zaměstnavatele sebeobranné prostředky jako je 

teleskopický obušek, obranný sprej, nebo paralyzér, by bylo k užitku? 

a) Ne 

b) Ano 

 

13. Jaký je Váš názor na potřebu výcviku záchranářů v sebeobranně? 

 

 

14. Jaké jsou vaše vlastní zkušenosti a agresivitou útočníků? 

 

 

 

 

 

 

 


