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Úvod 

 

Tématem předkládané absolventské práce je hromadné neštěstí. Po dlouhém 

rozvažování o čem bych tvořil tuto práci, jsem si vybral Hromadné neštěstí, jelikož 

v praxi se s touto problematikou jen tak nesetkám a z mého hlediska je to velmi 

zajímavé téma. Cíl mé práce bude zaměřen na katastrofy a hromadné neštěstí a řešení 

Integrovaného záchranného sboru. V praktické části zpracovávám dotazníky na využití 

třídícího systému provedení kvantitativního výzkumu na stanovištích zdravotnické 

záchranné služby Středočeského kraje v rámci absolventské práce (Hromadné 

neštěstí). Výzkumné šetření bude provedeno elektronickou formou pomocí dotazníku 

na téma spokojenost s třídícími a identifikačními kartami pro hromadné postižení 

zdraví na území ČR. Informace a studijní materiály budu čerpat ze seznamu literatury 

knížek a studijních materiálů školy a internetu, přednášek i školních soutěží a 

zaměstnanců zdravotnického záchranného sboru. 

 Katastrofy a mimořádné události, při kterých dochází k poškození zdraví, 

majetku i přírody se vyskytují již od počátku lidstva. Mohou být způsobené nejen 

přírodními živly, jako jsou například zemětřesení, povodně, požáry, sesuvy půdy, 

hurikány, nebo tornáda, ale i lidským faktorem. Selhání lidského faktoru bývá příčinou 

dopravních nehod, otrav a zanedbání bezpečnosti práce a s tím způsobené újmy na 

zdraví ve smyslu požárů, průmyslové havárie anebo úmyslně na bázi terorismu nebo 

válek. Katastrofa je vážná událost velkého charakteru, vlivem katastrofy jsou 

způsobeny značné škody na majetku, životech a životním prostředí. Tímto tématem se 

zabývá a vzdělává obor Medicína katastrof a Urgentní medicína. 

 Na likvidaci následků mimořádných událostí a katastrof se podílejí všechny 

složky integrovaného záchranného systému často ve spolupráci se složkami krizového 

řízení. Tímto tématem se zabývá medicína katastrof, je to interdisciplinární obor, který 

využívá vědecké poznatky a zkušenosti ostatních lékařských oborů při mimořádných 

událostech v rámci záchranných, likvidačních a asanačních prací.  
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 Provádí analýzu postupů, jež byly uplatněny při hromadných neštěstích a 

katastrofách (přírodních a civilizačních). Pro případ dalších mimořádných událostí, 

které mohou lidstvo postihnout.  

 Medicína katastrof je založena na prognózování a přípravě postupů (algoritmů) 

pro nejúčinnější, nejrychlejší a nejefektivnější pomoc raněným nebo zasaženým v místě 

vzniku mimořádné události s jediným základním cílem – omezit ztráty na lidských 

životech a snížit utrpení postižených a poškození zdraví na co nejmenší možnou míru.  
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1 Cíl práce 

 

1.1 Hlavní cíl 

 Seznámit s problematikou Hromadného neštěstí a s tím spojených katastrof. 

 

1.2 Dílčí cíle 

 Zpracovat kvantitativní dotazníkové šetření na stanovištích ZZSSK v rámci 

absolventské práce elektronickou formou na téma spokojenost s třídícími a 

identifikačními kartami pro hromadné postižení zdraví na území ČR. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Hromadné neštěstí  

Hromadné neštěstí je mimořádná událost (dále jen MU), při které došlo k 

hromadnému postižení osob na zdraví a majetku. Je to situace, která vyžaduje 

uplatnění a zajištění dostatečné kapacity zdravotnických zařízení, pro poskytnutí 

potřebného rozsahu zdravotní péče. Je třeba zvláštních postupů pro zasahující týmy 

zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS) a ostatní týmy integrovaného 

záchranného systému (dále jen IZS), mezi které se řadí Hasičský záchranný sbor (dále 

jen HZS), Policie ČR (dále jen PČR) a Armáda České Republiky (dále jen AČR) a jiné 

složky civilní obrany, které jsou zapojeny v likvidačních a  asanačních pracích. Všechny 

tyto týmy musí postupovat odlišným způsobem, než v kterém jsou zvyklý v každodenní 

praxi fungovat. Je za potřebí aktivovat prostředky pozemní i letecké, včetně záložních. 

Zpracování a vyhodnocení informace o (HN) vede k aktivaci traumatologického plánu. 

Toto vyhodnocení a samotná aktivace by měla být prováděna v co možná nejkratším 

časovém rozmezí. Adekvátní postup může během krátkého časového úseku vést 

k záchraně života a zmírnění následků poranění u stejného množství osob, jako za celé 

čtvrtletí či rok standardní činnosti záchranné služby (dále jen ZS). Může však platit i 

opak. Proto by základní pravidla chování na místě neštěstí měl znát nejen lékař a 

student medicíny, ale i řidič či záchranář. Důležitým faktorem je reakce a činnost první 

posádky na místě neštěstí, kde je zapotřebí provést prvotní odhad rozsahu neštěstí. 

Vychází se z kapacit osídlení a naplnění míst dopravních prostředků (osobní auto má 

maximálně 5 cestujících, autobus má maximálně 50 cestujících, vlak podle řazení 

vagónů až stovky cestujících, letadla podle velikosti, rodinný dům tak do 10 obyvatel, 

panelový dům atp.). Tady tyto informace jsou často sice zkreslené a nepřesné, ale 

slouží nám k rozhodnutí o přibližném rozsahu a přesunutí prostředků vlastních a 

případně využití a vyžádání součinnosti okolních regionů. Zde musí probíhat stálá 

komunikace se Zdravotnickým operačním střediskem (dále jen ZOS), které vyhodnotí, 

pokryje nebo odvolá prostředky a sleduje a koordinuje další činnosti. Spouští havarijní 
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traumatologický plán a zajišťuje potřebná volná místa v nemocnicích. Podcenit rozsah 

a tím i imobilizaci prostředků, na místo nehody v počátku situace, který je pozdě 

korigovaný je chybný.  

 

 

2.2 Historie HN 

V historii zakladatelem vzniku medicíny katastrof, a zdravotnickému zásahu 

v místě mimořádné události jako samotnému oboru je považován francouzský chirurg 

Jean Dominique Larrey (1799 – 1842), který přednemocniční neodkladnou péči uvedl 

jako tzv. „létající ambulanci“ ,smyslem a účelem této péče bylo poskytování  

chirurgické pomoci v blízkosti bojiště, kdy raněným byla poskytnuta primární první 

pomoc na místě a poté byli transportováni do stacionárních lazaretů. Dále tomuto 

francouzskému chirurgovi jsou připisovány zásluhy za zavedení nosítek, které slouží 

k přenášení raněných a dodnes jsou nezbytnou součástí zdravotníků. V té době už 

věděl, jak drénovat rány a stavět krvácení a nebo jen přikrytí rány čistým obvazem či 

gázou. Což je v dnešní době již běžnou praxí. V roce 1956 přednemocniční neodkladná 

péče předcházela první interdisciplinární resuscitační a intenzivní péči, kterou navrhl 

Poulsen. Prvotní výsledky byly významně pozitivní. Toto opatření výrazně měnilo 

mortalitu postižených v kritickém stavu a dávalo větší šanci na přežití těmito 

základními úkony. 

 Historie medicíny katastrof se začíná utvářet v 70. letech minulého století. Již 

v bitevních operacích na místě postižení se poskytuje neodkladná péče, do té doby 

z medicínského hlediska nedostatečnému vyproštění raněných a jejich transportu na 

obvaziště, což ve většině případů znamenalo, že nebylo zastaveno ani krvácení, natož 

poskytnuta odbornější přednemocniční péče. 

 Cílem pro vytvoření optimálních podmínek pro vypracování organizačních 

vzdělávacích i léčebných postupů při mimořádných událostech se zasloužily 

anesteziologové prof. Safra a prof. Kjuvenhofen. Závěrem lze říct, že válečná chirurgie 

položila základní kámen ke vzniku medicíny katastrof, což vedlo k založení klubu Mainz 
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v Mohuči roku 1976. S postupnou rozvíjející se činností klubu Mainz se klub mění na 

Světové sdružení pro medicínu akutních stavů a hromadných neštěstí (WADEM – 

World Assotiation of Emergency Disaster Medicine ). V roce 1991 vzniká Evropská 

organizace zabývající se plánováním, realizací mezinárodních styků a humanitárních 

akcí v medicíně a farmacii při katastrofách ve zkratce IMSO ( International Medical 

Society ).     

[HOGAN, David E. a Jonathan L. BURSTEIN, 2007] 

 

V České republice byl důležitým krokem vznik IZS. Předpoklady k založení IZS a 

pro zefektivnění záchranných činností v místě mimořádných událostí jsou datovány do 

druhé poloviny roku 1990, kdy orgány města Ostravy se shodují na zdokonalení a 

zkvalitnění záchranného systému. Rada města Ostravy schvaluje svým usnesením  

č.293/13 zřízení IZS města Ostravy. Unesení vlády ČR č. 246 z roku 1993 definuje IZS 

jako systém vazeb zabezpečující koordinovaný postup záchranných, pohotovostních, 

odborných a jiných služeb, orgánů státní správy samosprávy, fyzických a právnických 

osob při likvidaci havárií. 

 

2.3 Teorie katastrofy 

Slovo katastrofa znamená náhlý vznik často ohromujících a nepředvídatelných 

událostí s dopadem na domácnosti, hospodářské a sociální neštěstí, nemoci a smrti. 

Často způsobené povodněmi, požáry, kolapsy budov, vlivem zemětřesení, epidemií a 

válečnými konflikty.  

 Neexistuje žádné jednotné znění katastrofy, které může zachytit plný rozsah 

katastrofy. Společné měření u katastrof je číslo obětí nebo následně vzniklých nemocí, 

které následně ohrožují na zdraví postižených v místě katastrofy. 
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2.4 Systém společenství 

  Systém nastavený ve společnosti ovlivňuje náhled na katastrofu z pohledu 

jednotlivých skupin. Manažeři budou posuzovat rychlost, odpověď a neúspěch za 

vzniklou katastrofu. Ekonomové budou měřit ztrátu domů a budov a následnou ztrátu 

produkce. Politici budou posuzovat škody z nedostatečné reakce ze strany státních 

orgánů. Zdravotničtí pracovníci zváží zdroje potřebné pro zabránění následných 

nemocí a dekontaminací a vypuknutí epidemie. Ostatní složky se zaměřují na povahu 

nebezpečí, sociální následky a vlivy na zvláštní prvky infrastruktury. 

  Při katastrofě musíme brát v úvahu bezprostřední, ale zejména dlouhodobější 

ztráty a postižení, všeho na což jsme byly do dané katastrofy zvyklý. 

 

 

2.5 Klasifikace katastrof 

 Jak již bylo zmíněno v úvodu předkládané absolventské práce je katastrofa 

náhlá mimořádná událost velkého charakteru, která má na svědomí více než 50 

postižených bez rozdílu počtu mrtvých, těžce zraněných či lehce zraněných. Typické 

pro katastrofu je, že se její vznik objeví náhle a nečekaně s často katastrofickými 

následky. Při vzniku katastrofy bývá nedostatek času na rozhodování a neschopnost 

rychlého řízení záchranných prací i nedostatek personálu a prostředků v místě 

katastrofy. Vlivem této katastrofy mohou vznikat různé epidemie. Katastrofy můžeme 

třídit podle vzniku vyvolávající příčiny jako přírodně klimatické katastrofy, válečný 

konflikt, havárie. 

 

 

2.5.1 Přírodně klimatické katastrofy 

Přírodní katastrofy jsou součástí naší planety a doprovázejí lidstvo napříč 

generacemi život a klasifikujeme je především podle prostředí jejich vzniku. Je to široká 

škála od kosmu, přes atmosféru, hydrosféru, zemský povrch, prostředí nehluboko pod 
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povrchem Země, celou zemskou kůru až do svrchního pláště. Jedna katastrofa 

ovlivňuje druhou, někdy i třetí a mnohdy je doslova spustí. Většina katastrof se 

odehrává na pomezí mezi těmito prostředími, jako mezi atmosférou a hydrosférou 

nebo hydrosférou a zemským povrchem. Všechny tyto katastrofy mají své neblahé 

účinky, jsou to většinou druhotné účinky související s obyvateli, ekonomikou, 

infrastrukturou a životním prostředím. 

 

2.5.1.1 Tektonické katastrofy  

Zemětřesení jakožto posun tektonických desek, které jsou rozloženy na 

zemském povrchu velmi nerovnoměrně, převážně tvoří pásy a linie. Tyto zóny jsou 

protaženy podél hranic mezi litosférickými deskami. Desky se buď rozestupují, nebo 

srážejí nebo pohybují od sebe. Pohyb není souvislý, ale trhavý a každý pohyb může 

znamenat zemětřesení. Tato přírodní katastrofa je z hlediska celé civilizace 

nejhrozivějších a nejobávanější přírodní katastrofou. Zemětřesení má za následky až 

několikasetkilometrové vlny na moři, které ničí pobřeží a tvoří povodně. Díky otřesům 

praskají plynové, vodovodní a ropné potrubí, které pak mohou explodovat a tím 

vzniknou požáry. Dále pak může dojít vlivem otřesů prasknutí přehrady, nádrže a tím 

zatopení určité oblasti. 

 

[MAZÁNEK, 2007] 

 

2.5.1.2 Telurické katastrofy  

 Z celosvětového měřítka je sopečnou aktivitou ohroženo přibližně desetkrát 

méně obyvatel než zemětřesením. Podle statistky UNESCO zahynulo za posledních 500 

let na 200 000 lidí přímo sopečnými výbuchy nebo na jejich následky. V naší republice 

činnost vulkanismu můžeme obecně za riziko nepovažovat. O každé sopce, která 

v historické době explodovala, musíme předpokládat, že by mohla vybuchnout znovu. 

Sopky ohrožují obyvatelstvo žhavou lávou, což je roztopená hornina s teplotou 900 – 

1100 °C, která se pohybuje cca od 3 km/h až výjimečné 65km/h, dále pak sopečnými 

bahnotoky (silné vrstvy sopečného popela smíchané s vodou), dále sopečnými pumami 
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(částice které odletují při výbuchu vulkánu) které mají na svědomí nejvíce úmrtí a 

následným sopečným popelem a sopečnými mračny (malé částice popela s horkými 

plyny) a pokud dojde při explozi sopky v okolí ledovce tak se musí počítat s následnými 

povodněmi. 

[MAZÁNEK, 2007] 

  

2.5.1.3 Topologické katastrofy  

 Do těchto katastrof patří povodně a zátopy až ¾ zemského povrchu je ohroženo 

povodněmi. S povodněmi se v posledních letech stále častěji setkáváme i v naší 

republice. Druhotné následky na škodách jsou váženější než u jiných katastrof (utopení 

dobytka, zničení domů, eroze půdy, zanesení bahnem, infekce a hladomor). Dále sem 

patří sesuvy půdy a laviny. 

[MAZÁNEK, 2007] 

 

2.5.1.4 Meteorologické katastrofy 

 Meteorologické katastrofy nás rovněž ohrožují od začátku existence naší 

planety, patří jsem přívalový déšť, krupobití, sněhové bouře a cyklony (vznikají 

krouživým pohybem vzduchu proti směru hodinových ručiček) – např. hurikán, tornádo 

apod. 

[MAZÁNEK, 2007] 

 

 

2.5.2 Biologické katastrofy 

 Bojové biologické prostředky jsou mikroorganismy, které mohou způsobit 

onemocnění lidí, zvířat, nebo rostlin. Mohou také způsobit zničení materiálu. Tito 

prostředky spadají do dvou rozsáhlých kategorií – organismy schopné vyvolat 

onemocnění (obvykle nazývané bakteriemi) a toxiny. Patogeny jsou živé 

mikroorganismy, které způsobují smrtící nemoci, nebo nemoci které člověka učiní 

nezpůsobilým jakékoliv činnosti. Organismy schopné vyvolat onemocnění jsou 
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bakterie, rickettsie, houby a viry. Toxiny jsou přírodní jedy, které vytvářejí rostliny, 

zvířata, nebo mikroorganismy. Bojové toxiny obsahují různorodou směs složitých 

toxinů poškozujících nervovou tkáň (zasažení centrálního nervového systému) a 

škodlivých pro buňky (způsobující odumření buněk). Dále jsem patří invaze hmyzu 

(sarančata). 

 

 

 

 

2.5.3 Válečný konflikt 

Válka je stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí, je 

dlouhodobého trvání, často je zasažena velká plocha území, a s tím spojeno částečné 

nebo úplné zničení infrastruktury. Ve válce umírá velký počet obětí a tím stoupá podíl 

kombinovaných a mnohočetných poranění, zejména střepinová poranění (miny a 

granáty) dále pak následně popáleniny, traumatická poranění, psychoreaktivní stavy, 

infekce, interní onemocnění. Při vzestupu podílu obětí ve válce u civilního obyvatelstva 

dochází k migraci obyvatelstva. 

 

 

2.5.4 Civilizační katastrofy 

 Zde stojí za katastrofou lidský faktor, který sehrává velkou roli. Selhání lidského 

faktoru v průmyslu se označují havárie, obzvlášť jsou nebezpečné v chemickém a 

jaderném průmyslu. 
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2.6 Charakteristika integrovaného záchranného systému 

Integrovaným záchranným systémem je koordinovaný postup jeho složek při 

přípraven na MU a při provádění záchranných, likvidačních a asanačních prací. 

Podmínkou je aby to prováděly 2 nebo více složek IZS. Toto systémové řešení (zákon 

č.239/2000 Sb. o IZS) vzniklo, protože byla potřeba specifikovat vztahy a spojení 

systémů tísňového volání (150 – Hasiči, 155 – Záchranná služba, 158 – Policie ČR) pro 

potřeby společného nasazení v případech výskytu MU. 

 Za nouzového stavu, ve stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu řídí IZS 

ministerstvo vnitra ČR. Mezi hlavní cíle IZS patří záchrana lidských životů, hmotných 

statků a snížení následků při mimořádných událostech. 

 

[BAŠTECKÁ, 2005, s.223] 

 

2.6.1 Základní legislativa upravující činnost IZS 

Zákon 239/2000 Sb. o IZS, nařízení vlády České republiky č.463/2000 Sb., o 

stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, dále vyhláška 

Ministerstva vnitra České republiky č.429/2003 Sb., kterou mění vyhláška č.328/2001 

Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému. 

Zákon 240/200 Sb., o krizovém řízení 241/2000 Sb., hospodářských opatřeních pro 

krizové stavy zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, 

zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v ČR byl zrušen dne 1.4.2012 a nahrazen                

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, ve znění pozdějších předpisů, 

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

službě, ve znění pozdějších předpisů. Pro poskytovatele zdravotní péče při MU jsou 

důležité právní normy: 

-Zákon 239/2000 Sb., o IZS 

- Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

- Zákon 241/2000 Sb., o HOPKS 
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- Zákon 160/ 1993 Sb., o poskytování zdravotnické péče v nestátních zdravotnických 

zařízeních 

- Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

- Vyhláška MZČR 434/1993 Sb., ve znění pozdějších novel o ZZS. 

[Sbírka zákonu]  [online]. 1993 [cit. 2013-03-11]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ ] 

 

2.6.2 Základní úkoly IZS 

              ZZS poskytuje přednemocniční neodkladnou péči při likvidaci zdravotních 

následků hromadných neštěstí a katastrof, podílí se na zpracování a aktualizaci 

poplachového plánu IZS kraje a povodňového plánu, zpracovává vlastní 

traumatologický plán ZZS a podílí se na tvorbě a aktualizaci traumatologického plánu 

kraje. 

       [POKORNÝ, 2004] 

HZS je v rámci IZS základní a vedoucí složkou, zabezpečuje plnění úkolů 

operačních a informačních středisek IZS, zpracovává poplachový plán IZS kraje, podílí 

se na zpracování a aktualizaci povodňového plánu, zajišťuje havarijní připravenost a 

ověřuje ji prověřovacími a taktickými cvičeními, řídí výstavbu a provoz informačních a 

komunikačních sítí a služeb IZS, koordinuje záchranné a likvidační práce. 

PČR  zpracovává plán veřejného pořádku a bezpečnosti, podílí se na zpracování 

a aktualizaci poplachového plánu IZS kraje a povodňového plánu, zajišťuje ochranu 

ostatních složek IZS, na místě mimořádné situace zajišťuje vymezený prostor proti 

vniknutí nežádoucích osob, ve spolupráci s ostatními složkami IZS při MU provádí 

identifikaci osob a zajišťuje jejich majetek. 

DOBIÁŠ, Ján. Http://www.dobiasovci.sk/. MUDr. VILIAM DOBIÁŠ. 

Http://www.dobiasovci.sk/ [online]. Bratislava, 2010 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: 

http://www.dobiasovci.sk/Dobias_prva_posadka_na_mieste_HN_NHPO.pdf 

 

 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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2.7 Traumatologický plán 

 Traumatologické plány (TRP) jsou z hlediska zájmu zdravotnictví zásadní částí 

havarijních plánů – k poskytování nezbytné zdravotní péče při výskytu hromadného 

postižení osob na zdraví v důsledku mimořádné události. [HLAVÁČKOVÁ, Dana, Josef 

ŠTOREK a Václav FIŠER, 2007, s.33] 

 Ve zkratce lze zpracování traumatologických plánů jako plánů zdravotnických 

opatření spojit s agendou krizového řízení na základě souvislosti, kterou je 

odpovědnost krajů za připravenost k řešení mimořádných událostí na svém správním 

území a je podmínkou připravenosti krizové. Dokumentační podobou připravenosti na 

řešení mimořádných událostí jsou havarijní plány (havarijní plán kraje a vnější havarijní 

plán kraje), jejichž přílohami jsou i traumatologické plány.  [HLAVÁČKOVÁ, Dana, Josef 

ŠTOREK a Václav FIŠER, 2007, s.33] 

 K aktivování TRP dochází, když záchranná služba není schopna zvládnout 

mimořádnou událost všemi dostupnými prostředky ve službě, které má zrovna 

k dispozici. 

 

I. stupeň vyhlašuje ZOS (K-ZOS) zdali bylo postiženo maximálně 5 osob a 1 až 3 

osoby jsou zraněny těžce (např. havárie osobních vozidel apod.), dále likvidace 

následků HPZ si vyžádá více výjezdových skupin ZZS bez nutnosti povolání záloh. 

 

II. stupeň vyhlašuje ZOS (K-ZOS) v situaci MU kde došlo k postižení zdraví 

maximálně 50 osob (např. havárie hromadných dopravních prostředků, přírodní 

havárie, průmyslové havárie apod.), dále likvidace následků HPZ si vyžádá nasazení sil a 

prostředků dostupných či všech výjezdových skupin ZZS v oblasti a jen výjimečně 

povolání záloh, urgujeme směrování postižených na traumacentra a na urgentní příjmy 

v nejbližších ZZ a je za potřebí společná spolupráce IZS velitelem zásahu. 

 

III. stupeň vyhlašuje ZOS (K-ZOS) v situaci MU kde došlo k postižení zdraví u 

přibližně 100 osob (např. letecká katastrofa, terorismus, průmyslová havárie, přírodní 

katastrofa, železniční doprava apod.), dále likvidace následků HPZ si vyžádá současně 
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nasazení všech dostupných sil a prostředků kraje a povolání záloh, dále urgujeme 

směrování postižených na traumacentra, a urgentní příjmy všech nemocnic v kraji a je 

za potřebí společná spolupráce IZS s velitelem zásahu. 

 

IV. stupeň vyhlašuje ZOS (K-ZOS) v situaci MU kde došlo k postižení zdraví u více 

jak 100 osob. Likvidace následků HPZ si vyžádá současně nasazení všech dostupných sil 

a prostředků kraje a povolání záloh a dále je vyžadována materiální a personální 

výpomoc krajů, dále urgujeme směrování postižených na trauma centra a na urgentní 

příjmy všech nemocnic v krajském a mimo krajském regionu (pomocí ZOS). Spolupráce 

složek IZS probíhá na strategické úrovni, zdali koordinaci záchranných a asanačních 

prací převezme starosta obce s rozšířenou působností, hejtman, ústřední krizový štáb 

nebo Ministerstvo vnitra, popřípadě Ministerstvo zdravotnictví (§8 zákona239/2000 

Sb.). 

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. Společnost urgentní 

medicíny a katastrof: Hromadné postižení zdraví - postup řešení ZZS v terénu [online]. 2011 [cit. 

2013-03-13]. Dostupné z: www.urgmed.cz 

 

2.8 Zdravotnické operační středisko (ZOS) při MU 

 Současná právní úprava (zejména zákony 239/2000 Sb. a 240/2000 Sb. a 

vyhláška 328/2001 Sb.) definuje stav, který překračuje rámec běžné činnosti složek IZS, 

jako mimořádnou událost. [FRANĚK, 2011, s.144] 

 Po posouzení a zhodnocení situace na místě MU velitel zdravotnické složky co 

nejdříve informuje ZOS. Informace musí být vyčerpávající, předpovídající vývoj a musí 

odhadnout dopad a následky MÚ, včetně požadavků na síly a prostředky zdravotnictví. 

 Počítačový operační systém ZOS vede krok za krokem činnost operátora při 

řízení MÚ a tím zabraňuje opomenutí na důležité postupy. Automaticky rozesílá avízo o 

HPZ na ostatní složky IZS a cílovým ZZ. Operační systém by měl operátorovi nabízet 

možnost seznamu cílových ZZ s garantovaným počtem lůžek (dle TRP) dle postižení a 

závažnosti stavu a bránit tak zahlcení ZZ. Dále by mělo být uvedeno v programu 
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identifikační číslo podle visačky HPZ, a s jakým poraněním a kterým prostředkem byl 

transportován. Tímto vzniká vytvoření protokolu HPZ. 

 

 

2.9 Organizace a řízení činnosti zásahu při MU 

Záchranné složky jsou zodpovědné v prvé řadě za záchranu životů a v druhé 

řadě za zabránění dalším škodám jak na lidských životech, tak i na majetku. Zdravotníci, 

policie, hasiči mají v různých fázích záchranářské operace společné i jiné činnosti, které 

jsou odlišné a specifické. Nevzhledě tomu musí spolupracovat a v každém časovém 

úseku, mít přehled o aktivitách spolupracujících složek. Velitelské stanoviště, často 

improvizované může být ze začátku velmi těžké včas založit, je složeno z vedoucích 

týmů jednotlivých složek IZS, kteří byli na místě jako první (hasiči, policie, zdravotníci).  

 

DOBIÁŠ, Ján. Http://www.dobiasovci.sk/. MUDR. VILIAM DOBIÁŠ. 

 Http://www.dobiasovci.sk/[online]. Bratislava, 2010 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: 

http://www.dobiasovci.sk/Dobias_prva_posadka_na_mieste_HN_NHPO.pdf 

 

 

2.9.1 Organizace a řízení činnosti zásahu při MU ze strany PČR 

Úkolem PČR je v prvé řadě zabezpečení a chránění místa neštěstí a kontrolovat 

pohyb přihlížejících, odkloňovat a řídit dopravu. Dále zabezpečit bezproblémový 

příjezd a odjezd záchranářských vozidel. Zjišťování příčin vzniku nehody, zajištění a 

shromáždění důkazů, dále sběr a vyhodnocování výpovědí svědků a identifikaci 

mrtvých. 

 

DOBIÁŠ, Ján. Http://www.dobiasovci.sk/. MUDr. VILIAM DOBIÁŠ. 

Http://www.dobiasovci.sk/ [online]. Bratislava, 2010 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: 

http://www.dobiasovci.sk/Dobias_prva_posadka_na_mieste_HN_NHPO.pdf 
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2.9.2 Organizace a řízení činnosti zásahu při MU ze strany HZS 

Hasičský záchranářský sbor vyhledává a poskytuje první pomoc postiženým. 

Likvidují oheň a zamezují tím dalšímu vzniku požárů a tím záchraně majetku a prevenci 

dalších škod. HZS je vycvičený s manipulací a nakládáním s nebezpečnými materiály a 

látkami, které ohrožují životní prostředí a zabezpečují konzultaci při nehodách 

s chemickými látkami a zajišťují nebezpečnou zónu pro jiné složky IZS. 

 

DOBIÁŠ, Ján. Http://www.dobiasovci.sk/. MUDr. VILIAM DOBIÁŠ. 

Http://www.dobiasovci.sk/ [online]. Bratislava, 2010 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: 

http://www.dobiasovci.sk/Dobias_prva_posadka_na_mieste_HN_NHPO.pdf 

 

2.9.3 Organizace a řízení činnosti zásahu při MU ze strany ZZS 

ZZS třídí, sbírá a vyhledává postižené a zachraňuje je ve spolupráci s ostatními 

složkami IZS. Jejím úkolem je vybudovat třídící stanoviště a začít s efektivním tříděním 

na principu priorit, dále ošetřovat a stabilizovat postižené. Zajistit komunikaci mezi 

záchranáři a ostatními složkami IZS. Urgovat nejbližší nemocnice a zajistit zdravotnický 

materiál na místo MU a vybrat nejvhodnější způsob transportu poraněných. 

 

DOBIÁŠ, Ján. Http://www.dobiasovci.sk/. MUDr. VILIAM DOBIÁŠ. 

Http://www.dobiasovci.sk/ [online]. Bratislava, 2010 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: 

http://www.dobiasovci.sk/Dobias_prva_posadka_na_mieste_HN_NHPO.pdf 

 

2.10 První posádka na místě MU 

 První posádka na místě MU musí provést prvotní odhad rozsahu neštěstí. 

Zodpovídá spolu s členy posádky za vedení zdravotnického zásahu, až do příchodu 

lékaře školeného na krizové situace, musí být kvalitně organizována a často o výsledku 

zásahu rozhoduje několik úvodních minut. Tyto zásady při HPZ musí ovládat každý 

pracovník ZZS (i externista). Druhá posádka zabezpečí organizaci příjezdu a parkování 

dalších přijíždějících posil a zajistí místa na shromažďování přetříděných objetí, hlásí 

operačnímu středisku příchod na místo události a informuje ZOS o přesné lokalizaci 
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MU (druh neštěstí a podrobnosti o počtu poškozených vozidel, budov nebo jiných 

objektů) a přibližném počtu zasažených, z toho raněných a mrtvých. Poté přítomná a 

hrozící rizika, nejlepší přístupové trasy pro vozidla IZS, kolik je na místě záchranářských 

složek přítomných a kolik je jich ještě potřeba. Je také důležité nahlásit na ZOS a jeho 

prostřednictvím do nejbližších nemocnic počty postihnutých podle jednotlivých 

kategorií na potřeby intenzivních lůžek (červený, žlutý) a ambulantní kapacity (zelený) 

a tím předejít k nedostatku zdravotnického materiálu a přeplnění kapacit nemocnic. 

 

 

2.11 Obvaziště a odsunové trasy 

 První lékař na místě MU společně s velitelem HZS, který je velitelem zásahu, a 

PČR rozhodnou o nejlepší odsunové trase (příjezd, odjezd), umístí obvaziště – tj. místo, 

kde budou roztřídění ranění ošetřeni a připraveni pro odsun na odsunové stanoviště 

(část obvaziště). Pokud to dovolí počasí a pokud je nasazena letecká záchranná služba, 

je možno konzultovat rozhodnutí s lékařem z vrtulníku, který má lepší přehled 

v členitém terénu. 

 Odsunová trasa je zajišťována PČR. Měla by mít co nejjednodušší příjezd a 

plynulý odjezd. 

 Obvaziště má být výrazně označené, ohraničené místo s jedním vstupem a 

jedním výstupem. Na toto místo jsou přinášeni všichni roztřídění pacienti. Vzdálenost 

obvaziště od místa nehody musí být bezpečné jak pro raněné tak i pro ošetřující 

zdravotníky a nesmí být příliš daleko od místa neštěstí. 

Na obvazišti je shromážděno veškeré vybavení – materiál (obvazy, dlahy, léky, 

infuze, kyslík, tracheální rourky), nástroje, přístroje, pomůcky, vše, co zde mohou 

ponechat vozidla zajišťující transport. 

Ukládání raněných na obvazišti musí mít řád a výrazné označení, ranění jsou 

ukládáni do označených sektorů podle výsledku třídění. Lehce ranění jsou 

shromažďováni stranou, odděleně jsou ukládáni mrtví. [KELNAROVÁ, 2007] 
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2.12 Visačka pro hromadné neštěstí 

Popis visačky: 

Reflexní oranžová barva visačky je dostatečně výrazná, plastikové provedení je 

odolné, povrchová úprava umožňuje popis „čímkoliv“. Upevnění, nejlépe kloboukovou 

gumou kolem krku, je rychlé, dostatečně bezpečné a viditelné. Vnitřní „kapsa“ umožní 

uložit „papírovou dokumentaci pacienta“. Při delším pobytu na obvazišti je možné a 

potřebné používat „papírovou dokumentaci“ – provádět opakovaně záznamy o stavu 

pacienta, identifikaci a vše chránit před vlivem počasí. [KELNAROVÁ, 2007,s.82] 
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3 Praktická část 

 

3.1 Metodika práce 

 

Podkladový a studijní materiál k absolventské práci tvořily literární zdroje, různé 

články z časopisů, různé zdroje z internetových stránek a zdroje získané z vlastního 

výzkumu. 

 

Tématem mé práce je hromadné neštěstí. Pro obstarání dostatečného množství 

potřebných informací na vytvoření základní teoretické části práce byl použit sběr 

faktografických údajů - studium odborné literatury, periodik a jiných informačních 

zdrojů zaměřených na danou tématiku, dále byly použity poznatky a připomínky lékařů 

a zaměstnanců ZZSSK. Následovalo stanovení hypotéz a cílů. Pro účel vyvrácení či 

potvrzení hypotéz byl vytvořen výzkum pomocí elektronických dotazníků. Dotazníky 

byly zpracovány a rozeslány respondentům. Následoval sběr a vyhodnocení dotazníků 

a následná analýza reálného stavu dané problematiky.  

 

 

3.2 Metodika výzkumu 

 Pro výzkum byla vybrána metoda kvantitativního výzkumu, která byla zaměřena 

na sběr a analýzu výzkumných dat. Výzkumná metoda byla provedena formou 

anonymních dotazníků. V dotazníku byly použity uzavřené otázky. Nejprve jsem 

písemně požádal hlavní sestru Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje o 

souhlasné stanovisko ke sběru dat v dané oblasti, a po souhlasu s provedením výzkumu 

jsem vložil elektronický odkaz dotazníku. Zvolil jsem dotazník co nejjednodušeji, aby 

neodradil hned z počátku respondenta svoji délkou. U online dotazníků trvala 

průměrná délka vyplňování cca 2 minuty. Byly v něm použity co nejjednodušší a hlavně 

věcné otázky. Odpovědi z dotazníků byly zpracovány pro lepší znázornění a 
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přehlednost do grafů. Každá otázka byla krátce okomentována ve výsledcích práce. O 

výsledcích a shrnutí se pojednává v diskuzi. 

 Dotazník obsahoval celkem 12 otázek. První tři otázky se týkaly přímo účastníků 

výzkumu, jejich věku, pohlaví, a praxe u ZZS. Zbylých 9 otázek se týkalo tématu 

hromadného neštěstí. 

 Výzkumný soubor tvořili zdravotničtí záchranáři, výjezdové sestry - záchranáři a 

řidiči - záchranáři. Dotazníky byly zveřejněny v březnu a dubnu 2013, 59 dotazníků bylo 

vyplněno pomocí elektronického odkazu, celkový počet respondentů tedy činil 59. 

Závěry a zhodnocení byly provedeny na základě analýzy dle daných objektivních kritérií 

a dle vlastních zkušeností respondentů, kterou načerpali při své aktivní činnosti v 

tomto oboru. 
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3.3 Vyhodnocení dotazníků 

1) Jste muž – žena ?   

Graf 1 

 

Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 

 Z uvedeného grafu vyplývá, že větší část respondentů tvořili muži. 

Z celkového počtu 59 dotazníků bylo 35 mužského pohlaví a 24 pohlaví ženského. 

Z výzkumného vzorku tedy tvoří muži 59 % a ženy zaujímají 41 %. 

 

2) Vykonáváte službu v pozici jako sestra, záchranář nebo řidič? 
Graf 2 

 

Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 
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 Graf 2 zobrazuje pracovní zařazení respondentů. Nejvíce účastníků výzkumu 

pracuje v zařazení jako výjezdová sestra, celých 40 % zúčastněných. Jako řidič  pracuje 31%  

a zbylých 29 % jako záchranář.  

 

 

 

3) Kolik let pracujete u ZZS? 
 

      Graf 3 

 

 Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 

 Z výzkumného vzorku má největší počet respondentů 1-5 let praxe na ZZS 

(51 %). Dále za nimi jsou respondenti s praxí 5-10 let (42 %) a 10 a více let  (7 %). 

Nejmenší počet respondentů bylo ze skupiny 10 a více let. Největší procentuální 

zastoupení mají tedy zdravotníci s nejkratší praxí. 
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4) Účastnil/a jste se Vy osobně řešení  hromadného neštěstí nebo katastrofy? 

            

                                                                             Graf 4 

 

      Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 

 

 Tento graf poukazuje kolik dotazovaných respondentů mělo účast na 

hromadném neštěstí nebo katastrofě. Z výsledku je patrné, že 80 % respondentů se 

neúčastnilo hromadného neštěstí, zatím co zbylých 20 % respondentů mělo účast na 

hromadném neštěstí nebo katastrofě. 
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5) Byl/a jste v rámci IZS na nácviku mimořádné události? 

Graf 5 

 

Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 

      Graf 5 ukazuje na připravenost a účast na nácviku při mimořádné události. (59 

%) respondentů se neúčastnilo nácviku na mimořádnou událost a zbylých (41 %) 

respondentů se účastnilo. 

6) Měl/a jste možnost prohlédnout si karty pro HPZ ?    
 

Graf 6 

 

                Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 
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 Zde u Grafu 6 vidíme kolik procent respondentů se setkalo s kartou pro 

hromadné postižení zdraví.  Z grafu je patrné, že 63 % respondentů ji vidělo a zbylých 

37 % ji nevidělo. 

 

7) Víte jak používat karty pro HPZ? 
 

 

                Graf 7 

 

 Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 

Tento graf nám jasně ukazuje, že 88 % (52)  respondentů ví, jak používat  

tyto karty . Zbylých 12 % respondentů (7) neví jak použít karty pro HPZ. 

 

 

 

 

 

 



31 

 

8) Použití karet pro HPZ v praxi se Vám zdá? 
 

 Graf 8 

 

 Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 

 Tento graf ukazuje na obtížnost a použití karet pro HPZ v praxi. Je zde vidět 

že 86 % dotazovaných se jeví použití karet snadné a zbylým 14 % dotazovaných jako 

složité. 

 

9) Kolik je ve vozidle ZZS kartiček pro HPZ? 
 

Graf 9 

 

 Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 
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 Na otázku kolik je ve vozidle ZZS karet, kde je nařízeno mít 25 karet, 

odpovědělo 66 % respondentů správně a zbylých 34 % respondentů odpovědělo 

špatně. 

 

10) Co se přidává k setu pro HPZ? 
 

 

 Graf 10 

 

 Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 

 

Graf 10 znázorňuje kolik procent respondentů ví, co se k setu pro HPZ 

přidává. Správně je obojí (lihový fix i pevné desky), je tedy patrné, že 73 % procent 

respondentů odpovědělo správně. Zatím co špatně odpovědělo 17 % (pro lihový fix) 

a 10 %  (pro pevné desky), dohromady tedy 27 % dotazovaných. 
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11) Jakou barvou značíme "přednostní terapie"? 
 

 

 Graf 11 

 

 Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 

 

Na otázku jakou barvou značíme „přednostní terapie“ odpověděla správně 

většina respondentů, což jde vidět i z grafu (celých 96 % dotazovaných), zbylé 4 % 

odpovědí  byla rozdělena mezi žlutou (2 %) a zelenou kartu (2 %), u obou po jednom 

dotazovaným. 
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12) Jakou barvou značíme "transport k odložitelnému " ošetření? 
 

 

 Graf 12 

 

 Zdroj výzkumu: vlastní výzkum 

 

Na otázku jakou barvou značíme „transport k doložitelnému“ ošetření 

odpověděla valná většina správně (97 % respondentů), zbylá 3% procenta respondentů 

odpověděla, že se značí kartou zelenou. Nikdo z respondentů neoznačil jako odpověď   

žlutou kartu. 
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3.4 Hypotézy 

 

H1 : Domnívám se, že 50 % respondentů se neúčastnilo řešení zásahu při MU. 

 

H2: Domnívám se, že 80 % respondentů karty HPZ vyhovují. 

 

H3: Domnívám se, že 40 % respondentů by karty nevyužilo. 

 

3.4.1 Zhodnocení hypotéz 

 

H1: První hypotéza byla potvrzena. 

 

H2: Druhá hypotéza byla potvrzena. 

 

H3: Třetí hypotéza nebyla potvrzena. 

 

 

4 Diskuze 

 

Hromadné neštěstí a s tím i spojená katastrofa, je bezpodmínečně 

nejobávanější stav jak pro záchranáře tak i pro celý IZS i celý svět. Při psaní 

absolventské práce na téma hromadné neštěstí a s tím spojeným výzkumem, jsem si 

ověřil, že je málo probírané a následně i málo demonstrované na nácviku spolu s IZS, 

kde se  potvrdila první hypotéza, že polovina respondentů se ani neúčastnila  nácviku 

na MU. Domnívám se, že by bylo třeba zlepšit přístup, jak častějším nácvikem, tak i 

připraveností posádek ZZS na MU. 

 Nácvik na MU spolu s tréninkem, je zajisté pro povolání záchranáře velice 

důležitý. Už při zamyšlení se nad tím, jak je toto povolání fyzicky náročné. Už při 
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pomyšlení na to, do jakých situací a prostředí se může takový záchranář dostat. Už i 

takový nácvik na MU zajisté pomáhá vyrovnanější psychické kondici a připravenosti. A 

že také kolikrát jde opravdu, ani ne tak o minuty jako, o vteřiny při záchraně života. 

Myslím si, že je důležité zjištění že s karty pro HPZ jsou dotazovaní respondenti 

spokojeni a umí je správně využít v dané situaci.  

Dále jsem si ověřil, že dotázaní respondenti z výzkumu umí a ví, jak vyplňovat 

karty pro HPZ a tím se potvrdila druhá hypotéza. Je adekvátní umět vyplnit kartu pro 

HPZ a označit správnou barvou raněné, jak k „transportu odložitelnému “, tak i 

„přednostní terapii“, tím se tedy nepotvrdila třetí hypotéza, tudíž se domnívám, že  

respondenti ví,  jak využít karty pro HPZ při MU. Při pomyšlení kdyby takový stav někdy 

nastal a byly by potřeba použít tyto karty pro HPZ, domnívám se, že by byly použity 

správně a adekvátně k míře zásahu a závažnosti stavu MU.  

 

 

Závěr 

 

Cílem práce bylo seznámení s problematikou Hromadného neštěstí s tím 

spojených katastrof a mimořádné události, při kterých dochází k poškození zdraví, 

majetku i přírody. Je to velmi problematické téma, o kterém se stále spekuluje a tudíž 

by bylo správné zavést častější nácviky a seznamování s danou problematikou v oboru 

Medicíny katastrof v rámci výsledků  dotazníkového šetření. 

Na likvidaci následků mimořádných událostí a katastrof se podílejí všechny 

složky IZS, jako jsou PČR, AČR, ZZS, HZS, často ve spolupráci se složkami krizového 

řízení. Tímto tématem se zabývá medicína katastrof, je to interdisciplinární obor, který 

využívá vědecké poznatky a zkušenosti ostatních lékařských oborů při mimořádných 

událostech v rámci záchranných, likvidačních a asanačních prací. 

Dílčím cílem bylo kvantitativní dotazníkové šetření na stanovištích ZZSSK 

v rámci absolventské práce. Výzkum jsem pojal elektronickou formou na téma 

spokojenost s třídícími a identifikačními kartami pro hromadné postižení zdraví na 



37 

 

území ČR, kde jsem si vytvořil přehledný dotazník s grafy. Zde se potvrdily dvě 

hypotézy ze tří. A to ty, které ukázaly, že počet odpovědí od respondentů je více jak 

uspokojující v používání karet pro HPZ a domnívám se, že výsledky práce poukazují na 

to, že dotazovaní respondenti jsou teoreticky seznámeni jak postupovat, ale v praxi by 

si nevěděli rady. Zda Je to jen domněnka nebo realita, nelze jednoznačně říci, jelikož 

přes 50 % respondentů se neúčastnilo na MU nebo nácviku a je sporné, jak by si vůbec 

vedli opravdu kdyby takováto situace nastala. 
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Summary  

Mass emergencies and disasters 

The final assignment deals with the mass emergencies and disasters. The 

objective of the assignment is focused on disasters, mass casualties and operations of 

the Integrated Rescue System. The Integrated Rescue System (IRS) is determined for 

co-ordination of rescue and clean-up operations in case, where a situation requires 

operation of forces and means of several bodies e.g. fire fighters, police, medical 

rescue service and other bodies, or in case, where the rescue and clean-up operation is 

necessary to be co-ordinated from the Ministry of Interior or by a leader of region’s 

level, or by mayors of municipalities with extended responsibilities. In the practical 

part questionnaires are given to 40 paramedics at emergency stations in the Central 

Region of Czech Republic with the aim to find out how efficient are the triage cards 

(Mack, S.t.a.r.t) for them. The research investigation will be done by an electronic 

questionnaire with the aim to find out how they are satisfied with sorting and 

identification cards. 

As the Integrated Rescue System (IRS) are therefore considered the co-
ordinated proceedings of its bodies during preparations for emergencies, and during 
rescue and clean-up operations. The Law No. 239/2000 on the Integrated Rescue 
System and on amendment of certain codes, in latter wording, is the basic legal frame. 
The call number on IRS is   112, Emergency Rescue Service – 155, Police – 158, Fire 
Rescue Service – 150. 
 

To the basic IRS bodies belong Fire Rescue Service of CR and fire units, based on 
fire cover,     Police of CR, Medical Rescue Service. 
 

Other IRS bodies  are specified forces and means of armed bodies, other armed 
security services, other rescue services, public health protection authorities, 
emergency, stand-by, specialised and other services. Civil protection establishments, 
NGOs and civil associations can also be used for the rescue and clean-up operations. 
 

Key words : mass disaster, mass casualty,  Integrated rescue System,  

identification cards, paramedics, triage, fire fighters, police, medical rescue service and 

other bodies 
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Seznam použitých zkratek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZKRATKA VÝZNAM 

ČR Česká Republika 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

IZS Integrovaný záchranný systém 

HZS Hasičský záchranný sbor 

PČR Policie České Republiky 

AČR Armáda České Republiky 

HN Hromadné neštěstí 

MU Mimořádná událost 

ZS Zdravotnický záchranář 

ZOS Zdravotnické operační středisko 

Sb. Sbírka 

MZČR 
Ministerstvo zdravotnictví české 

republiky 

K-ZOS 
Krajské zdravotnické operační 

středisko 

IMSO International Medical Society 

TRP Traumatologický plán 

ZZ Zdravotnické zařízení 

HPZ Hromadné poškození zdraví 

Tj. To jest 

LZS Letecká záchranná služba 

WADEM 
World Assotiation of Emergency 

Disaster Medicine 

ZZSSK 
Zdravotnická záchranná služba 

Středočeského kraje 
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Příloha - Dotazník 

 

 

Dobrý den,  

 jsem student Vyšší odborné školy zdravotnické MILLS s.r.o v Čelákovicích, kde 

studuji obor zdravotnický záchranář. Prosím Vás tímto o vyplnění tohoto dotazníku, který je 

součástí mojí absolventské práce (dále jen AP). Téma práce zní: „Hromadné neštěstí". 

Dotazník je anonymní a získané informace budou použity pouze pro potřeby AP. Dotazník je 

určen pro ZZ, sestru - záchranáře a řidiče - záchranáře. 

 

1) Jaké je Vaše pohlaví?  

    

        

 

2)  Na jaké pozici pracujete? 

     záchranář 

      sestra 

      řidič  

 

3) Kolik let pracujete u ZZS? 

  -5 let 

      5-10 let 

      10 a více let 
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4) Účastnil/a jste se Vy osobně řešení hromadného neštěstí nebo katastrofy? 

   

   ne   

 

5)  Byl/a jste v rámci IZS na nácviku mimořádné události? 

   

   ne 

 

6) Měl/a jste možnost prohlédnout si karty pro HPZ? 

   

   

 

7)  Víte jak používat karty pro HPZ? 

   

   ne 

 

8) Použití karet pro HPZ v praxi se Vám zdá? 

   

   složité 
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9) Kolik je ve vozidle ZZS kartiček pro HPZ? 

   

   25 

 

10) Co se přidává k setu pro HPZ? 

   

   pevné desky 

   obojí 

 

11) Jakou barvou značíme "přednostní terapie"?  

   

    žlutá 

    zelená 

 

12) Jakou barvou značíme "transport k odložitelnému " ošetření? 

   

   žlutá 

   zelená 

           Děkuji za Váš čas. 

 


