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Úvod 

Dle § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, je dopravní nehoda událost v provozu na pozemních 

komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na 

pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na 

majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.   

Během záchranných prací u silniční dopravní nehody probíhá spolupráce mezi 

základními a ostatními složkami integrovaného záchranného systému a využívání jejich 

kompetencí ke speciálním činnostem. Kompetence základních složek integrovaného 

záchranného systému během záchranných a likvidačních prací u dopravní nehody 

konkretizuje Katalog typových činností integrovaného záchranného systému STČ-

08/IZS vydaný Ministerstvem vnitra České republiky, podle kterého je zpravidla řídící 

složkou Hasičský záchranný sbor České republiky a velitelem zásahu se stává velitel 

jednotky požární ochrany. V souladu s Katalogem typových činností integrovaného 

záchranného systému patří k povinnostem velitele zásahu mimo jiné koordinace 

činností zasahujících složek a zajištění ochrany záchranářů a osob zdržujících se v místě 

dopravní nehody. 

Vzhledem k mé více než 13-ti leté praxi při zásazích u několika set dopravních 

nehod na pozici velitele jednotky požární ochrany a zároveň i na pozici velitele zásahu 

se ve své práci budu zabývat bezpečností a ochranou zdraví zdravotnického  

záchranáře  při zásazích u silničních dopravních nehod, neboť narůstající četnost 

zásahů zdravotnické záchranné služby u silničních dopravních nehod vede i k nárůstu 

rizika, jež podstupují zdravotničtí záchranáři na místě události.  Při zpracování práce 

využiji i moje 17 -ti leté zkušenosti získané při externím výkonu povolání zdravotní 

sestry a řidiče záchranné služby.  

   V teoretické části práce se pokusím o identifikaci rizik při zásahu u silniční 

dopravní nehody a popíši ochranu zdravotnického záchranáře před těmito riziky. 

Praktickou část práce zaměřím na zjištění vybraných znalostí zdravotnických 

záchranářů o bezpečnosti a ochraně zdraví při zásazích u silničních dopravních nehod. 
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Výstupem práce bude porovnání reálných rizik ohrožujících záchranáře při 

zásazích u silničních dopravních nehod se znalostmi skupiny zdravotnických záchranářů 

v ochraně před vybranými riziky. 
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1 Cíl absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl  

 

Porovnat reálná rizika, která ohrožují záchranáře při zásazích u silničních 

dopravních nehod se znalostmi skupiny zdravotnických záchranářů v ochraně před 

těmito riziky. 

 

1.2 Dílčí cíle 

 

Identifikovat reálná rizika ohrožující záchranáře při zásazích u silničních 

dopravních nehod. 

 

Popsat ochranu zdravotnického záchranáře před riziky ohrožujícími záchranáře 

během zásahů u dopravních nehod. 
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2 Teoretická část 

 

Dle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost zajistit zaměstnancům ochranu 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Obecných 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci existuje několik set. S popisem 

konkrétních rizik však bylo zpracováno pro zdravotnické záchranáře publikací 

minimum, výuka ve školách se konkrétními riziky při zásazích téměř nezabývá. 

Zdrojem informací při zpracování absolventské práce proto byly v hlavní míře 

bezpečnostní předpisy pro hlavní složky integrovaného záchranného systému a obecné 

právní normy. Využíval jsem i zkušeností generací zdravotnických záchranářů 

popisovaných v rozhovorech se záchranáři na stanovištích záchranné služby během 

mojí odborné praxe.     

 

2.1 Právní rámec bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen „BOZP“) zahrnuje soubor opatření 

k ochraně života a zdraví zaměstnanců a k zabezpečení materiálních hodnot před 

poškozením během pracovního procesu. V právním smyslu ji chápeme jako soubor 

práv a povinností.  

Oblasti BOZP se týkají stovky právních předpisů, zákonů, vyhlášek, nařízení 

vlády i směrnic Evropské unie.  Tyto předpisy se zabývají například státním odborným 

dozorem, inspekcí práce, prevencí závažných havárií, úrazovým pojištěním 

zaměstnanců, zařazením prací do kategorií, evidencí nebezpečných látek, technickou 

bezpečností vybraných zařízení, technickými požadavky na osobní ochranné 

prostředky, ochranou před nežádoucími účinky hluku, požadavky na pracoviště, 

způsobem organizace práce, technickými požadavky na zdravotnické prostředky i 

věcným vybavením zdravotnických zařízení, vzhledem a umístěním bezpečnostních 

značek, bližšími podmínkami používaných ochranných pracovních prostředků apod. 
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2.1.1 Zákoník práce 

Nosnou částí právního rámce BOZP v ČR je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při 

výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, tj. pracovně právní vztahy. 

V oblasti BOZP určuje zejména povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům 

ochranu při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví.  

Zaměstnavatel musí vytvořit bezpečné, zdraví neohrožující pracovní podmínky 

vhodnou organizací BOZP, přijímat opatření k předcházení rizikům.   

Zaměstnavatel soustavně vyhledává nebezpečné činitele pracovního prostředí, zjišťuje 

jejich příčiny, přijímá opatření k  jejich odstranění. Nelze-li rizika odstranit, 

zaměstnavatel přijímá opatření k omezení působení rizik tak, aby ohrožení zdraví 

zaměstnanců bylo minimalizováno. Přizpůsobuje opatření měnícím se skutečnostem a 

nepřipustí, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejíž náročnost by 

neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.  Zajišťuje zaměstnancům 

dostatečné a přiměřené informace, pokyny o BOZP, zejména formou seznámení s riziky 

i s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik.   

Zákoník práce se dále v oblasti BOZP zaobírá opatřeními BOZP pro těhotné a 

kojící, zdravotně postižené. Stanovuje i povinnosti zaměstnavatele v oblasti školení 

BOZP o právních a ostatních předpisech, určuje četnost těchto školení včetně práva 

zaměstnance účastnit se řešení otázek BOZP.  

Zákoník práce stanovuje též povinnost používat osobní ochranné pracovní 

prostředky, oděvy, obuv, mycí, čistící, dezinfekční prostředky i ochranné nápoje. Dále 

ukládá povinnosti zaměstnavateli při pracovních úrazech a nemocech z povolání.  

Popisuje i spolupráci odborové organizace se zaměstnavatelem v oblasti BOZP.   

V okruhu BOZP určuje zákoník práce práva zaměstnance na zajištění informací o 

rizicích, o ochraně před působením rizik, právo odmítnout výkon práce bezprostředně 

ohrožující život nebo zdraví, povinnost dbát o vlastní bezpečnost, účastnit se školení, 

lékařských prohlídek, dodržovat právní a ostatní předpisy, pokyny zaměstnavatele 

k zajištění BOZP, dodržovat stanovené pracovní postupy, používat osobní ochranné 

prostředky, nepožívat alkohol, oznamovat nedostatky a závady na pracovišti ohrožující 

BOZP i bezodkladně oznamovat svůj pracovní úraz.  [Zákoník práce, 2006] 
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2.1.2 Další základní právní předpisy o BOZP  

Dalším stěžejním předpisem je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), ve znění pozdějších 

předpisů.  

 Tento zákon upravuje požadavky na pracoviště, pracovní prostředí včetně 

stavenišť, výrobních prostředků, pracovních prostředků a zařízení. Stanovuje 

požadavky na organizaci práce, pracovní postupy. Popisuje bezpečnostní značky a 

signály na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít 

k poškození zdraví.  Určuje rizikové faktory pracovních podmínek - fyzikální, biologické, 

prachové, fyzickou zátěž, psychickou zátěž, zrakovou zátěž a nepříznivé 

mikroklimatické podmínky. Zaměstnavatel je povinen omezovat působení rizikových 

faktorů a nelze-li jejich působení na zaměstnance vyloučit, musí zaměstnavatel 

omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními.  

 Zákon č. 309 /2006 Sb., v platném znění, ukládá povinnost zaměstnavateli 

zajišťovat úkoly v hodnocení rizik, prevenci rizik i možného ohrožení života nebo zdraví 

zaměstnance odborně způsobilým zaměstnancem nebo osobou.  Zákon se dále zabývá 

zajištěním BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy a 

na staveništi. [Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti   a   ochrany zdraví při 

práci, 2006] 

 

Zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů: Tento zákon se zabývá mimo jiné hygienickými požadavky na výkon činností 

epidemiologicky závažných, ochranou před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením, 

ochranou zdraví při práci prostřednictvím kategorizace prací podle míry výskytu 

faktorů, rizikovosti, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, včetně evidence 

rizikových prací. Zákon určuje předcházení vzniku infekčních onemocnění a stanovuje 

orgány ochrany veřejného zdraví. [Zákon o ochraně veřejného zdraví, 2000] 
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Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů, upravuje rizikové faktory pracovních podmínek, 

hygienické limity, způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví 

zaměstnance, podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

bližší podmínky poskytování ochranných nápojů, požadavky na způsob organizace 

práce při zátěži teplem, chladem, chemickými látkami, stanovuje bližší hygienické 

požadavky na pracoviště i pracovní prostředí, zásobování vodou a sanitární zařízení. 

[Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 2007] 

 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů.  
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2.2 Činnost složek integrovaného záchranného systému  

na místě nehody  

 

2.2.1 Složky integrovaného záchranného systému 

Integrovaným záchranným systémem (dále jen „IZS“) se podle zákona č. 

239/2000 Sb. rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné 

události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

 Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

 Záchranné práce jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, 

zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. 

 K likvidačním pracím patří činnosti k odstranění následků způsobených 

mimořádnou událostí. 

 

 

Složky IZS dělíme na: 

a) základní 

- Hasičský záchranný sbor České republiky, 

- jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí, 

- zdravotnická záchranná služba, 

- Policie České republiky. 

 

b) ostatní 

- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

- ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

- ostatní záchranné sbory, 

- orgány ochrany veřejného zdraví, 
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- havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

- zařízení civilní ochrany, 

- neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním 

pracím. 

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou 

pomoc na vyžádání. [Zákon o integrovaném záchranném systému, 2000] 

 

 

2.2.2 Činnost složek IZS na místě dopravní nehody 

Konkrétní činnost složek IZS na místě dopravní nehody určuje Katalog typových 

činností IZS, katalogový soubor  STČ-08/IZS Dopravní nehoda. 

Dopravní nehoda pro potřeby  STČ-08/IZS je taková mimořádná událost, při 

které v souvislosti s provozem na dálnici, silnici, místní nebo účelové komunikaci (dále 

jen „pozemní komunikace“) vzniká ohrožení nebo je přímo ohrožen život nebo zdraví 

osob, případně hrozí či vznikla škoda na majetku nebo na životním prostředí, která 

podléhá oznamovací povinnosti. 

 

Složky IZS při zásahu u dopravní nehody: 

- zajišťují místo a okolí dopravní nehody, 

- poskytují první pomoc zraněným, 

- provádí protipožární opatření, 

- vyprošťují zraněné a ohrožené osoby, 

- zamezují úniku nebezpečných látek a látek ohrožujících, 

- poskytují nezbytnou humanitární pomoc postiženým osobám. [Katalogový soubor 

typové činnosti, 2009 ] 

 

 

2.2.3 Rozdělení dopravních nehod, součinnost IZS 

Podle míry ohrožení složek IZS rozděluje STČ-08/IZS dopravní nehody na: 

a) nehody, u kterých podmínky na místě zásahu umožňují, aby záchranné práce 

prováděli záchranáři bez zjevného vlastního ohrožení, 
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b) nehody, při kterých zraněné osoby vyprošťujeme a transportujeme do bezpečné 

vzdálenosti, záchranáři a účastnící nehody jsou ohroženi trvajícími nebo hrozícími 

účinky vyvolanými dopravní nehodou, k jejichž odstranění se provádí záchranné a 

likvidační práce a kdy pohyb na místě zásahu vyžaduje speciální vybavení nebo výcvik, 

c) nehody, u kterých máme důvodné podezření nebo jsme prokázali přítomnost 

nebezpečných látek a záchranáři musí používat nejvyšší stupeň ochrany, zabezpečovat 

svojí dekontaminaci i dekontaminaci zraněných nebo kontaminovaných osob. 

  

 Během součinnosti IZS práce na místě nehody zpravidla řídí a koordinuje 

Hasičský záchranný sbor České republiky, a velitelem zásahu se stává velitel jednotky 

požární ochrany. Nejčastěji na místě dopravní nehody zasahují složky IZS: Policie ČR, 

zdravotnická záchranná služba, jednotky požární ochrany, právnické a podnikající 

fyzické osoby poskytující osobní nebo věcnou pomoc, odtahové služby, správci 

komunikace. Podrobný popis činností těchto složek IZS mimo záchranné služby 

přesahuje rámec této práce. [Katalogový soubor typové činnosti, 2009 ], [Zákon o IZS, 

2000] 

  

 

2.2.4 Činnost zdravotnické záchranné služby u dopravní nehody 

Činnosti zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) jsou u zásahu při 

dopravní nehodě totožné s činnostmi ZZS jako při ostatních zásazích - poskytnout 

postiženým odbornou přednemocniční neodkladnou péči, v případě potřeby postižené 

urychleně transportovat do vhodných lůžkových zdravotnických zařízení poskytujících 

specializovanou urgentní péči podle závažnosti a charakteru zranění. 

Činnost posádky ZZS katalogový soubor typových činností STČ-08/IZS  rozlišuje 

podle toho, zda na místo dopravní nehody přijede ZZS jako první složka IZS, nebo zde 

již zasahuje jednotka požární ochrany. 

 

a) ZZS přijela na místo dopravní nehody jako první: 

- řidič zastaví s vozidlem se zapnutou výstražnou světelnou signalizací tak, aby 

minimalizoval ohrožení posádky, případně zajistí umístění výstražného 

trojúhelníku, 
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- vedoucí posádky posoudí rizika pro zasahující zdravotníky, potřebu použití 

roušky jako ochrany dýchacích cest a dalších osobních ochranných prostředků, 

v případě potřeby ochrany posádky nebo nutnosti technického zásahu vyžaduje 

cestou operačního střediska ZZS součinnost od dalších složek IZS, upřesní výzvu 

pro zdravotnické operační středisko z pohledu rozsahu, typu a závažnosti 

zdravotnických následků, eventuálně vyžaduje vrtulníky letecké záchranné 

služby pro transport do zdravotnického zařízení vyššího typu u pacientů 

vyžadujících specializovanou péči, 

- posádka zahájí záchranné práce zajišťováním odborné přednemocniční 

neodkladné péče v rozsahu podle podmínek a okolností na místě zásahu, 

- ZZS provádí transport pacientů do lůžkových zdravotnických zařízení 

poskytujících specializovanou urgentní péči podle závažnosti a charakteru 

zranění, případně lékař konstatuje smrt osob a zajišťuje informování Policie 

České republiky o pacientech zemřelých během transportu do cílového zařízení. 

 

b) Posádka se dostavila na místo dopravní nehody, kde již zasahuje jednotka 

požární ochrany: 

- ZZS plní své úkoly ve spolupráci s velitelem zásahu, za zajištění bezpečnosti na 

místě zásahu odpovídá Hasičský záchranný sbor ČR, v případech, že jsou 

vykonávány úkony vyprošťování osob ZZS, se souhlasem velitele zásahu (pokud 

není ohrožena její bezpečnost, nebo nebrání práci hasičům), provádí v rámci 

možností některé postupy přednemocniční neodkladné péče, zejména zástavu 

krvácení, zajištění vitálních funkcí a tišení bolesti. 

 

K plnění zdravotnických úkolů při zásazích u dopravních nehod ZZS využívá: 

- operační středisko ZZS, 

- výjezdové skupiny ZZS: 

                                        - vozidla rychlé lékařské pomoci RLP, 

                                        - vozidla rychlé zdravotnické pomoci RZP, 

                                        - vrtulníky letecké záchranné služby LZS, 

                                        - vozidla v setkávacím systému RV. 
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Výjezdové skupiny ZZS používají ke své činnosti při zásazích u dopravních nehod 

ochranné prostředky: 

- pracovní oděv, 

- ochranné rukavice, 

- ochranné roušky, 

- ochranné respirátory, 

- ochranné brýle, 

- jednorázový ochranný oděv s kapucí, 

- pracovní obuv, 

- v omezeném počtu izolační ochranné prostředky. [Katalogový soubor typové 

činnosti, 2009], [Zuber, 2009] 

 

 Specifickou činnost  ZZS představuje nasazení u hromadné dopravní nehody, 

hromadného neštěstí.  Hromadné neštěstí zahrnuje mimořádnou událost s velkým 

počtem osob s  újmou na zdraví nebo životě, přičemž počet zraněných je natolik veliký 

(zpravidla více jak 10 osob), že podmínky na místě zásahu (poměr počtu postižených a 

zdravotníků) neumožňují zajistit okamžitou neodkladnou péči všem zraněným 

současně. Stanovují se priority v poskytování neodkladné přednemocniční péče a 

odsunu, třídí se zranění.  Zejména v počátku zásahu se nedostává sil a prostředků 

všech složek IZS. [Katalogový soubor typové činnosti, 2008]  

 

 V případě hromadného neštěstí nebo mimořádné události, kterou není schopna 

zdravotnická záchranná služba zvládnout prostředky, jež má k dispozici, zdravotnické 

operační středisko  (dále jen „ZOS“) aktivuje traumatologický plán. 

 Traumatologický plán je plán zajištění přednemocniční neodkladné péče při 

řešení a zvládání mimořádných událostí a hromadných neštěstí ve spolupráci 

s hlavními i vedlejšími složkami IZS a nemocnicemi. Součástí traumatologického plánu 

je i přehled a hodnocení možných zdrojů rizik ohrožení života a zdraví osob. 

Traumatologický plán vychází z místních podmínek a možností.  Návrh 

traumatologického plánu se projednává s krajským úřadem.   
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Traumatologický plán obsahuje: 

- cíle traumatologického plánu, 

- aktivaci stupňů traumatologického plánu podle počtu ohrožených osob, 

- plán činností ZOS, 

- plán činností na místě zásahu, 

- přehled dostupných sil a prostředků, 

- plán spojení u události, 

- způsob vyhodnocení zásahu. 

  

Nedílnou součástí traumatologického plánu jsou kontakty na pracovníky ZZS, 

okolní ZOS, hlavní a ostatní složky IZS, dostupné nemocnice, zdravotnická zařízení 

apod. 

 Traumatologický plán se ukončuje na základě rozhodnutí krizového štábu poté, 

co jsou akceschopné všechny výjezdové skupiny ve službě.  

 Traumatologický plán je součástí dokumentace ZOS a všech výjezdových 

stanovišť, musí být kdykoliv dostupný všem zaměstnancům. [Katalogový soubor typové 

činnosti, 2008], [Zákon o zdravotnické záchranné službě, 2011]  

 Na stanicích ZZS kde jsem praktikoval byla dostupnost aktuálního 

traumatologického plánu zajištěna on-line přístupem na server zaměstnavatele. 
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2.3 Identifikace rizik 

 

V rámci identifikace rizik při zásazích u silničních dopravních nehod ve své práci 

předpokládám, že jsou zdravotnickými záchranáři dodržovány jak obecné tak 

zaměstnavatelem stanovené pracovní postupy, zdravotničtí záchranáři absolvovali 

předepsaná školení v oblasti  BOZP a dodržují veškerá opatření BOZP. Zaměstnanci 

mají k dispozici ochranné pomůcky, které používají, pracoviště včetně sanitních vozidel 

má vybavení v souladu s právními, technickými normami a jedná se o činnost 

pozemních posádek rychlé lékařské pomoci, rychlé zdravotnické pomoci případně 

setkávacího systému RV při standardním nasazení. V práci se nezabývám zhodnocením 

stupně závažnosti rizika ani pravděpodobností či frekvencí rizik (což by bylo téma spíše 

na diplomovou práci), ale pouze identifikací a ochranou před riziky.  

 

Pro přehlednost rozdělím zásah  ZZS u dopravní nehody na jednotlivé fáze: 

- vyslání posádky k dopravní nehodě,  

- výjezd posádky ze stanoviště, 

- cesta k místu události, 

- činnost na místě události, 

- odjezd z místa zásahu a převoz zraněných do nemocnice, 

- předání zraněných v nemocnici, příjezd na základnu, uvedení vozidla a            

  technických prostředků do akceschopnosti. 

 

V rozboru rizik aplikuji vybrané očekávané zvláštnosti a nebezpečí rámcově 

zpracovaná pro výjezdové jednotky požární ochrany v Bojovém řádu jednotek požární 

ochrany na činnosti posádek záchranné služby, se kterými jsem se setkal během své 

praxe.  
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2.3.1 Vyslání posádky k dopravní nehodě 

Zásah posádky ZZS u dopravní nehody začíná vysláním posádky operačním 

střediskem (dispečinkem)  ZZS k události.   

Během vysílání posádky na místo události ze základny není riziko zranění 

posádky vysoké, u začínajících členů posádek nelze vyloučit vznik převážně lehčích 

úrazů pohybového aparátu způsobených pociťovaným časovým tlakem na začínajícího 

záchranáře a následným příliš rychlým přesunem k sanitnímu vozidlu s nezvládnutou 

pohybovou koordinací.  

  

 

2.3.2 Výjezd posádky ze stanoviště 

Při nastupování posádky do sanitního vozidla, výjezdu k dopravní nehodě 

zdravotnické záchranáře ohrožuje úraz způsobený rozjíždějícím se vozidlem a to 

v případě že část posádky nastupuje v garáži, část před garáží.  K úrazu může dojít        

i pokud se vozidlo rozjede a členové posádky ještě nesedí na svých místech.  Použití 

bezpečnostních pásů považuji za samozřejmost.  Velmi rizikovým pro záchranáře je pád 

nezajištěných předmětů, přístrojů, otevření nezajištěných uzávěrů dveří či skříněk.   

Vzhledem k výšce sanity patří k rizikovému faktoru nevyčkání do úplného 

zastavení a zajištění výjezdových vrat v horní poloze umožňující bezpečný průjezd 

celého vozidla. Nebezpečné je též nedbání dostatečného ohledu na okolní provoz při 

výjezdu na veřejnou pozemní komunikaci. 

 

 

2.3.3 Cesta k místu události 

Řízení vozidel ZZS patří do pracovních kompetencí zdravotnického záchranáře, 

který musí splňovat další náležitosti (např. vlastnit řidičské oprávnění odpovídající 

skupiny, být starší 21 let, být zdravotně způsobilý, někteří zaměstnavatelé stanovují 

potřebnou praxi v řízení vozidel).  

 Jízdu vozidel s právem přednosti jízdy (tedy i vozidla ZZS) upravuje zákon o 

silničním provozu č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v paragrafu 41. 
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  Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních 

povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o 

zvláštní zvukové výstražné znamení, není povinen dodržovat některá ustanovení 

zákona o silničním provozu. Na bezpečnost jízdy mají největší vliv: 

Negace povinnosti řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými 

signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní 

informace. Řidič ZZS nemusí jet při pravém okraji vozovky, může vjíždět na krajnici, 

nemusí dodržovat pravidla o jízdě v jízdních pruzích, podél nástupního ostrůvku, 

omezení rychlosti v jízdě, vyhýbání, odbočování, jízdy křižovatkou, vjíždění na pozemní 

komunikaci, otáčení a couvání, zastavení a stání, použití výstražného trojúhelníku. Řidič 

ZZS může vjíždět na tramvajový pás, může vjíždět na dálnici i mimo místa k tomu 

určená, může zastavit, stát, otáčet a couvat na dálnici. Nemusí dodržovat omezení jízdy 

v pěší zóně. Řidič ZZS však nesmí vjíždět na železniční přejezd, pokud je dávána 

světelná, nebo zvuková signalizace!!!  Řidič vozidel s právem přednosti jízdy je povinen 

dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích. [Zákon o provozu na pozemních komunikacích, 2000] 

  Během jízdy sanitního vozidla posádku nejvíce ohrožuje možnost dopravní 

nehody sanity způsobená nepřizpůsobením stylu a rychlosti jízdy řidiče jeho 

schopnostem, dovednostem, zkušenostem, povětrnostním podmínkám, hustotě 

okolního provozu, aktuálnímu technickému stavu vozidla, reakcím okolních řidičů, 

neosvojením si specifických zákonitostí souvisejících s jízdou vozidla s právem 

přednosti jízdy.  Riziko srážky s ostatními vozidly IZS během jízdy k zásahu je 

permanentní. 

Ve fázi dojezdu k dopravní nehodě zdravotnické záchranáře ohrozí neoznačená 

dopravní nehoda, nebo nehoda skrytá za terénní překážkou. Nebezpečí znamená 

předčasné odepnutí bezpečnostního pásu i to, pokud záchranář opouští svojí sedačku 

před zastavením vozidla. K dalším rizikovým faktorům patří otevírání dveří sanity před 

zastavením vozidla, vystupování do vozovky bez sledování okolního provozu.  
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2.3.4 Činnost na místě události 

Na místě události představuje pravděpodobně jedno z největších obecných rizik 

pro zasahující jejich ohrožení okolní dopravou včetně možnosti vzniku další dopravní 

nehody. Rizikovost znamená i nepřehlednost místa zásahu, nepřístupný terén při 

havarovaných vozidlech nacházejících se mimo vozovku, neúplné informace o dopravní 

nehodě, jejím místě, rozsahu. Očekávanou zvláštností může být nepředvídatelné 

jednání či zvýšená agresivita postižených, případně přihlížejících osob, vlivem šoku, 

požití alkoholu nebo omamných látek. Nelze vyloučit ošetřování neznámého 

zraněného s nebezpečnou či běžnou infekcí přenosnou na záchranáře.  

V případě, že ZZS zasahuje na místě události před příjezdem jednotek požární 

ochrany, tj. před provedením průzkumu s cílem zjistit nebezpečné faktory a tzv. 

zajištěním místa zásahu (tj. provedením opatření na odstranění rizik), jsou zdravotničtí 

záchranáři ohrožováni vlastními havarovanými vozidly případně jejich nákladem.   

 

 

Zde si dovolím vyjmenovat vybrané rizikové faktory: 

- druh a typ havarovaného vozidla, různé stáří, technický stav, různorodé nebo 

netypické konstrukční provedení, 

- aktivní i pasivní bezpečnostní prvky moderních vozidel jako jsou neaktivované 

airbagy, předpínače pásů, náhradní zdroje energie, 

- postavení havarovaných vozidel, jejich nestabilita, nezabrždění, rozbité sklo, ostré 

hrany poškozených plechů, 

- únik hořlavých pohonných hmot, provozních kapalin,   

- únik kyseliny z rozbité autobaterie, 

- přítomnost nákladu nebezpečných látek, 

- přítomnost zbraní, střeliva, výbušnin, zábavní pyrotechniky, nebezpečných strojů, 

zařízení, nástrojů, 

- přítomnost nebezpečných živočichů. [Bojový řád jednotek požární ochrany, 2004].  
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2.3.5 Odjezd z místa zásahu a převoz zraněných do nemocnice 

 Cesta od události má pro posádku sanity ZZS obdobná rizika jako cesta 

k události. Nelze opomenout zvýšené riziko při výjezdu sanity z převážně uzavřeného 

místa nehody do oblastí běžného silničního provozu. 

  

 

2.3.6 Předání zraněných v nemocnici, příjezd na základnu, uvedení 

vozidla a technických prostředků zpět do akceschopnosti 

Znamená nejméně rizikovou činnost, nelze však opomenout riziko poranění 

posádky couvající sanitou do stísněných prostor garáže, případný přenos infekčního 

onemocnění nebo zranění drobnějšího charakteru během dezinfekce a úklidu 

použitých pomůcek, nástrojů i techniky. 

   

 

2.3.7 Rizika poškození psychických funkcí 

 Během každého zásahu u dopravní nehody ohrožuje zdraví zasahujících 

záchranářů ať akutní, nebo chronický stres.  Stres je soubor reakcí organismu na vnitřní 

i vnější situační podmínky narušující klidný chod funkcí organismu nebo ohrožující jeho 

existenci. 

 Vybranými stresovými faktory při zásahu u dopravní nehody jsou: 

hluk, špína, nepříznivé počasí, nepředvídatelné situace, nutnost improvizace, řešení 

kritických, emočně vypjatých situací, ohrožení zdraví či života, cizí pracovní prostředí, 

vysoká zodpovědnost, vysoké nároky na odolnost, charakter či psychickou stabilitu a 

efektivní chování. 

 Stres může vyústit v úzkost, depresivní ladění, vegetativní příznaky 

(tachykardie, tachypnoe, pocení atd.), potíže s rozhodováním, zvýšenou starostlivost o 

banality, problémy v interpersonálních vztazích, psychosomatické obtíže, paranoidní 

poruchy chování, psychózy, poruchy spánku až celkové tělesné, citové, duševní 

vyčerpání (syndrom vyhoření). 
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Při zásahu u hromadné dopravní nehody stojí mimo obecných rizik zásahů u 

běžných dopravních nehod v popředí vysoká psychická i fyzická náročnost vedoucí ke 

krátké reaktivní psychóze či až k posttraumatické stresové reakci. 

 Během krátké reaktivní psychózy dochází k silnému rozrušení záchranáře, který 

nesouvisle vypovídá, bývá dezorientován v prostoru, dokonce může dojít i ke strnutí. 

Tento stav trvá několik hodin až 10 dní. 

 Posttraumatická stresová reakce působí na psychické případně tělesné funkce 

záchranáře často několik měsíců. [http//www.streszachranaru.cz, 3]  
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2.4 Ochrana před riziky 

 

 

2.4.1 Vyslání posádky k události 

Zabránit drobným úrazům pohybového aparátu začínajících záchranářů během 

jejich přehnaně rychlého přesunu k výjezdové tiskárně, sanitě apod. lze jejich 

dostatečným odborným výcvikem, kolegiálním přístupem zkušenějších pracovníků a 

atmosférou pozitivní spolupráce na pracovišti. 

 

 

2.4.2 Výjezd posádky ze stanoviště: 

Před rozjezdem sanity se řidič musí přesvědčit, zda má kompletní posádku, 

která sedí na svých místech (aby záchranář během jízdy k zásahu v zadní části vozidla 

stál, nebo byl dokonce částí těla předkloněn v průzoru mezi přední a zadní kabinou 

není přípustné). Řidič během výjezdu musí sledovat, zda výjezdová vrata jsou zajištěna 

v horní poloze (otevírací mechanismus výjezdových vrat by měl být vybaven světelnou 

signalizací zajištění v horní poloze).  

Při výjezdu z garáže se nesmí v okolí rozjíždějící se sanity pohybovat žádné 

osoby, z  hlediska bezpečnosti by měla kompletní posádka nastupovat na jednotném 

místě, ideálně v garáži.    

Připoutání bezpečnostním pásem vyžaduje většina zaměstnavatelů ve svých 

interních předpisech a je uloženo též zákonem o provozu na pozemních komunikacích.  

 Záchranáři nesmí ponechávat během činností na základně otevřené či 

nezajištěné uzávěry dveří, skříněk, ani volně ložené předměty, přístroje v sanitě. 

Záchranář absolvující cestu v zadní části vozidla se před výjezdem orientačně 

přesvědčí, zda jsou uzávěry skříněk, přístrojů v zajištěné poloze.   

 Řidič při výjezdu na veřejnou pozemní komunikaci dbá zvýšené opatrnosti. 
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2.4.3 Cesta k místu události 

Bezpečnost posádky ZZS závisí cestou k události především na řidiči.  Při 

zpracování této problematiky volně využiji poznatky  Bc. Jakuba Jiříka, Dis., zpracované 

do instruktážního filmu „Bezpečně pod majákem aneb malá pomoc pro začínající řidiče 

záchranné služby“  prezentované na Pelhřimovském podvečeru na podzim roku 2011, 

volně dostupné na internetu. 

 Řidič ZZS se před jízdou seznamuje s technickým stavem vozidla, k tomu slouží 

osobní předání vozidla mezi řidiči končící a začínající služby. Zároveň se řidič nastupující 

do služby seznámí s aktuálními  uzavírkami komunikací v místě působiště eventuálně 

na hlavních trasách předpokládaných sekundárních transportů. Řidič musí vždy před 

výjezdem vědět přesně, kam jede a znát trasu, po které pojede. Řidič zná aktuální 

povětrnostní podmínky, případná vydaná varování hydrometeorologického úřadu.  

 Řidič ZZS může ostatní účastníky omezit, v žádném případě nesmí svojí jízdou 

ostatní účastníky ani svoje vozidlo s posádkou ohrozit. Řidič přizpůsobuje rychlost, styl 

jízdy svým schopnostem, dovednostem, zkušenostem, povětrnostním podmínkám, 

stavu vozovky, hustotě provozu a i povaze tísňové výzvy.   

Předjíždět lze jen na přehledných úsecích, do křižovatky nebo do 

nepřehledných úseků vjíždíme, pouze pokud je zcela zřetelné, že o projíždějící sanitě 

ostatní účastníci silničního provozu vědí a reagují na její průjezd.  

Železniční přejezd nepřejíždíme, pokud výstražné železniční zařízením dává 

zvukové nebo světelné znamení stůj, případně jsou sklopeny či se sklápí závory. Při 

používání zvláštního výstražného světla modré barvy, tzv. „majáků“ současně přes den 

vždy zapínáme zvukové výstražné zařízení. Informují se tak včas ostatní účastnící 

silničního provozu o příjezdu vozidla s právem přednosti jízdy. Za slunečných dní 

nemusí být také zapnutý maják zřetelně viditelný. Zapnutí zvukového výstražného 

zařízení až v bezprostřední blízkosti ostatních účastníků silničního provozu způsobí 

jejich nepředvídatelnou reakci a následnou nehodu. 

Řidič, mimo jízdu v terénu, nesmí vypínat během jízdy elektronické stabilizační 

systémy vozidla. 

 Zvláštní světelné výstražné zařízení nevypínáme ani po zastavení na místě 

události.  
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Zkušený řidič ZZS umí předvídat reakce ostatních účastníků silničního provozu. 

[http://www.ustream.tv/recorded/17970848, 12] 

 

Bc. Jakub Jiřík, Dis. ve svém instruktážním filmu popisuje několik základních reakcí 

ostatních účastníků silničního provozu na projíždějící sanitní vozidlo s právem 

přednosti jízdy: 

- nevidí, neslyší,  

- vidí, ale ignorují, 

- snaží se uvolnit cestu průjezdu, ale špatně, 

- při započatém odbočování doleva uvolní cestu průjezdu uhnutím doprava, ale 

zapomenou zapnutý levý blinkr, čímž znemožní předjíždění, 

- ujíždí a snaží se se sanitou závodit. 

 

Autor instruktážního filmu též rozděluje řidiče v reakcích na projíždějící vozidlo 

záchranné služby na dvě základní skupiny: 

1. Vidí většinou sanitu na poslední chvíli, protože se zřejmě nevěnují 

dostatečně sledování okolního silničního provozu, v okamžiku kdy sanitu 

zpozorují, reagují racionálně a cestu uvolní. 

2. Věnují se dostatečně sledování silničního provozu, v okamžiku kdy sanitu 

zaregistrují, nedokáží adekvátně zareagovat, v místě průjezdu sanity vzniká 

chaotická situace, nelze dopředu předvídat, jak dále tito řidiči zareagují. 

 

 Narůstající četnost provozu RV vede k rizikovým situacím způsobeným 

výjezdem dvou sanitních automobilů ze stejné základny k jedné události (osobní sanitní 

automobil s posádkou řidič a lékař - RV, klasický sanitní automobil s posádkou řidič a 

záchranář - RZP).  Pro výjezd dvou sanit k jedné události ze stejné základny platí 

následující bezpečnostní pravidla: 

- aby nedocházelo k nebezpečnému křížení tras, měl by druhý vůz respektovat 

zvolenou trasu prvním vozem, 

- vzdálenost mezi vozy by měla být dostatečná k případnému dobržďování, ale ne 

příliš velká, aby průjezd dvou vzdálenějších vozidel nenutil ostatní účastníky 

silničního provozu ke dvěma nebezpečným úhybným manévrům, 

http://www.ustream.tv/recorded/17970848
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-  při současné jízdě osobního a klasického sanitního vozu jede jako první osobní 

vůz, který nekryje klasickému sanitnímu vozu zorné pole, zároveň jsou pro 

předjížděné účastníky silničního provozu v tomto pořadí oba vozy snadněji 

postřehnutelné, 

- spolu jedoucí sanitní vozy by měly pro snadnější rozlišitelnost ostatními 

účastníky silničního provozu používat rozdílné tóny zvláštního zvukového 

zařízení, 

- při společné jízdě v noci musí mít vůz, který jede ve skupině jako první, vypnuté 

zadní majáky, čímž nedojde k oslňování řidiče druhého vozidla. 

[http://www.ustream.tv/recorded/17970848, 12] 

 

Po celé trase jízdy hrozí nebezpečí srážky s vozidly IZS jedoucími k totožné dopravní 

nehodě ze svých základen. Zkušení řidiči  ZZS znají předpokládané trasy ostatních 

složek IZS a dbají v místech překrývání těchto tras zvýšené opatrnosti. Vozidla HZS ČR 

se během jízdy k zásahu z bezpečnostních důvodů vzájemně nepředjíždějí.  V případě, 

že vůz jiné složky IZS dojede výrazně pomaleji jedoucí vozidlo IZS (např. Hasičskou 

cisternu), lze toto vozidlo na bezpečném místě za zvýšené opatrnosti předjet. 

 Při dojezdu k předpokládanému místu události řidič ZZS musí zohlednit možnost 

vytvoření kolony vozidel za nepřehledným úsekem silnice, místo události skryté za 

terénní nerovností, možnost kluzkého povrchu vozovky způsobeného rozježděním 

provozních náplní motoru havarovaných vozidel, nepředvídané změny počasí, které 

mohly způsobit prvotní dopravní nehodu apod. 

Záchranáři odepínají své bezpečnostní pásy a opouští svá místa až po zastavení 

sanity na pokyn řidiče.  Při otevírání dveří, vstupování do vozovky se záchranář vždy 

přesvědčí, že vystupující posádce nehrozí poranění od projíždějících vozidel.  V zimním 

období vznikají úrazy uklouznutí na namrzlé vozovce při vystupování ze sanity. 

 

Bezpečné postavení vozidel IZS u dopravní nehody určuje katalogový soubor 

typových činností IZS STČ-08/IZS.  Vozidla se ustavují v tzv. nárazníkovém postavení, 

kdy požární vozidla oddělují místo zásahu od okolního provozu a chrání tím zasahující 

osoby i sanitu ZZS, ve které záchranáři ošetřují pacienta po vyproštění.   Optimálně, 

zejména při déletrvajících zásazích a na dálnici, provedou označení dopravní nehody 

http://www.ustream.tv/recorded/17970848
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správci komunikací s využitím předzvěsťových výstražných vozíků. I v takovém případě 

zachováváme nárazníkové postavení zasahujících vozidel. 

 Neméně důležité je zprovoznit dostupná výstražná světelná zařízení na 

vozidlech („světelné aleje“). 

 Nárazníkové postavení má tři základní varianty, STČ-08/IZS podrobně 

rozpracovává každou variantu podle počtu a druhu nasazených prostředků IZS. 

Základní varianty dle typu komunikace: 

1. varianta: běžná obousměrná komunikace, záchranné práce probíhají v jednom 

směru, tj. zpravidla v jednom jízdním pruhu, 

2. varianta: dálnice nebo rychlostní silnice se dvěma jízdními pruhy v jednom 

jízdním směru, 

3. varianta: dálnice nebo rychlostní silnice se třemi a více jízdními pruhy v jednom 

jízdním směru. [Katalogový soubor typové činnosti, 2009]  

 

Graficky znázorněný příklad varianty nárazníkového postavení uvádím v příloze č. 1. 

 

  Zasahuje-li před příjezdem dalších jednotek IZS  na místě nehody posádka ZZS 

sama, musí být sanita postavena tak, aby nemohlo dojít k jejímu ohrožení okolním 

provozem, ideálně mimo vozovku např. na polní cestě, krajnici, autobusové zastávce 

apod.  Záchranáři do příjezdu HZS ČR nebo Policie ČR před započetím činnosti zajistí 

zřetelné označení dopravní nehody, zvláště v nepřehledném úseku výstražným 

trojúhelníkem, nebo náležitě poučenou osobou. Během poskytování prvotní 

přednemocniční neodkladné péče přímo v havarovaném voze lze v počátku 

samostatného zásahu ZZS sanitu naopak použít jako bezpečnostní bariéru. Rozhodnutí 

o zvoleném způsobu ochrany je v kompetenci vedoucího posádky ZZS.   

 

 

2.4.4 Činnost na místě události 

Záchranáři pohybující se na veřejné komunikaci používají reflexní vesty. Funkci 

reflexní vesty plní též reflexní pruhy na záchranářské kombinéze. 
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 Prvotně na místě události zjišťujeme veškerá rizika ohrožující zdravotnické 

záchranáře. Zasahuje-li na místě HZS, informuje velitel zásahu vedoucího ZZS o 

aktuálních rizicích, o přijatých opatřeních v ochraně před těmito riziky. 

 Zasahuje-li ZZS na místě před příjezdem HZS, musí se vedoucí posádky po 

zajištění ochrany místa zásahu před okolním silničním provozem zaměřit před vlastním 

poskytováním přednemocniční neodkladné péče na zjištění aktuálních rizik a ochranu 

před nimi. 

 

Ochrana před riziky způsobenými vezeným nákladem havarovaného vozidla: 

 Jedná se často o náklad vezený nákladními nebo dodávkovými automobily. 

Charakteristickými znaky, které vypovídají o přítomnosti nebezpečného nákladu na 

místě nehody, jsou označení dopravního prostředku nebo obalu výstražnými tabulemi, 

identifikačními tabulemi, manipulačními značkami.  ZZS se bez svolení HZS ČR nesmí 

pohybovat v bezprostřední blízkosti dopravní nehody s výskytem nebezpečných látek, 

ani v případě přítomnosti zraněných osob potřebujících okamžitou neodkladnou péči.  

Vstup do blízkosti nebezpečných, nebo neznámých látek bezprostředně ohrožuje 

zdraví a život zasahujících záchranářů. [Bojový řád jednotek požární ochrany, 2004]   

 

Orientační minimální bezpečné vzdálenosti od nebezpečných látek do převzetí 

velení příslušníkem HZS ČR jsou: 

- hořlavé kapaliny, louhy, kyseliny  5m, 

- jedovaté plyny, páry, prachy  15m, 

- radioaktivní látky  50m, 

- třaskaviny, rozsáhlá oblaka par 100 až 1000m. 

 

Při stanovení minimální bezpečné vzdálenosti bereme v ohled na sílu, směr 

větru. K nehodě se přibližujeme ve směru po větru (tak, aby vítr nebezpečnou látku na 

záchranáře nenafoukal), ve směru proti větru k nehodě s nebezpečnou látkou se 

minimální bezpečné vzdálenosti výrazně prodlužují. V případě nejistoty lze ve většině 

případů obecně říci, že vzdálenost 100 m od dopravní nehody by měla býti bezpečná. 

Do nebezpečné oblasti nesmí bez svolení velitele zásahu HZS ČR vstupovat  
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osoby, ani vjíždět technika.  Vedoucí posádky ZZS má možnost před příjezdem jednotek 

HZS ČR kontaktovat Operační středisko HZS ČR na tísňových linkách 112 nebo 150, 

popřípadě spojením digitální radiostanicí „Matra“ na celorepublikovém součinnostním 

kanále IZS, zde dostane kvalifikovanou informační podporu. [Bojový řád jednotek 

požární ochrany, 2004], [Katalogový soubor typové činnosti, 2009] 

 

Označení vozidel přepravujících nebezpečné látky: 

a) Varovné tabule 

Prázdná černě orámovaná oranžová tabule 40x30 cm na předním i zadním čele 

vozidla je tzv. obecná varovná tabule, která oznamuje přepravu nebezpečných látek, 

předmětů volně ložených  nebo převážených v kontejnerech ve vozidle, které není 

cisternou, u cisteren převážejících více látek v několika komorách. 

Černě orámovaná oranžová tabule 40x30 cm vodorovně rozdělená na dvě pole 

obsahující čísla pod sebou v každém poli znamená tzv. speciální varovnou tabuli, 

umísťuje se na předním i zadním čele cisternového vozidla, které přepravuje jen jeden 

druh látky, případně z boku cisternového vozidla na každé komoře cisterny u vozidla 

přepravujícího více látek, označeného na předním i zadním čele obecnou varovnou 

tabuli. 

 Pro zdravotnické záchranáře postačuje vědět, že na speciální varovné tabuli 

spodní, vždy čtyřmístné číslo, (UN kód) jednoznačně identifikuje látku a horní dvou až 

třímístné číslo (Kemler kód) udává, čím je látka nebezpečná.  První číslice vyjadřuje 

hlavní nebezpečí, druhá, popřípadě třetí nebezpečí vedlejší. Pokud jsou číslice zdvojeny 

nebo ztrojeny, znamenají stupňování nebezpečí dané látky. Pokud se před číslicemi 

nachází X znamená to, že látka nesmí přijít do styku s vodou. 

 Příklady varovných, speciálních varovných tabulí informujících záchranáře o 

možném nebezpečí uvádím v příloze č. 2. 

 

Významy  čísel nebezpečnosti (Kemler kódu): 

2- uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí, 

3- vznětlivost par kapalin a plynů, 

4- hořlavost tuhých látek, 

5- oxidační účinky (podporuje hoření), 
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6- jedovatost (toxicita), 

7- radioaktivita, 

8- žíravost, 

9- nebezpečí samovolné prudké reakce. 

 

 

b) Výstražné tabulky 

Pro doplnění varovných tabulí s kódy pro identifikaci látky a identifikaci 

nebezpečí přepravce označuje náklad výstražnými tabulemi čtvercového tvaru 

postavenými na jeden z vrcholů čtverce. Výstražné tabulky vždy umísťuje společně 

s varovnými tabulemi nebo speciálními varovnými tabulemi. Každý zdravotnický 

záchranář by měl z výstražné tabulky vyčíst alespoň druh nebezpečí symbolu. 

 

 Příklady výstražných tabulek uvádím v příloze č. 3. 

 

c) Další možnosti identifikace nebezpečných látek v silniční dopravě 

Údaje o charakteru nebezpečného nákladu lze nalézt v nákladovém listu, 

 případně havarijních, u řidiče vozidla. 

O nebezpečí nás též informují tzv. R věty, které jsou napsány na obalu 

nebezpečné látky. S věty podávají záchranáři informace o způsobech nakládání 

s nebezpečnou látkou.   

Rychlé posouzení nebezpečí při dopravních nehodách s nebezpečnou látkou 

záchranářům umožňuje tzv. systém diamant, který označuje nebezpečné látky etiketou 

ve tvaru kosočtverce rozděleném na čtyři barevná pole: 

- modré pole charakterizuje nebezpečí poškození zdraví, 

- červené pole charakterizuje nebezpečí požáru, 

- žluté pole charakterizuje nebezpečí reaktivity, 

- bílé pole charakterizuje specifická nebezpečí. 

Všechna nebezpečí jsou podle intenzity rozdělena na stupně 0 až 4, přičemž vyšší 

číslo znamená vyšší nebezpečí. [Bydžovský, 2008], [Bojový řád jednotek požární 

ochrany, 2004], [Katalogový soubor typové činnosti, 2009] 
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Příklady označení nebezpečných látek v systému Diamant uvádím v příloze č. 4. 

 

Existuje ještě celá řada podrobnějšího značení nákladů s nebezpečnými látkami 

určená pro HZS ČR a technické záchranné týmy. K základní orientaci zdravotnických 

záchranářů o možném ohrožení nebezpečnou látkou při zásahu u dopravní nehody 

postačují výše uvedené. 

 

 Vezený náklad, i když se nejedná o náklad nebezpečný, může ohrozit zasahující 

v případě nestability také zavalením, přimáčknutím nebo zasypáním.  Zdravotnický 

záchranář by se neměl v rámci poskytování přednemocniční neodkladné péče 

pohybovat pod nezajištěným nákladem. Stejné pravidlo platí i pro pohyb v blízkosti 

nestabilního vraku vozidla. Vyproštění zraněných osob z těchto míst a jejich předání 

posádce ZZS včetně poskytnutí základní první pomoci patří do kompetencí HZS ČR. 

 První ze záchranného týmu, který se dostane dovnitř do vraku vozidla, 

s ohledem na další uváděná rizika, vozidlo zabrzdí, vypne zapalování a veškeré 

spotřebiče včetně osvětlení.  

 Zasahující záchranáře ohrožují zvířata vezená v havarovaném vozidle, pokud se 

jedná o náklad živých, většinou hospodářských, zvířat přepravovaných nákladním 

automobilem, tato zvířata se nacházejí v prostoru mimo posádku, zdravotnický 

záchranář s nimi nepřijde do kontaktu. Rozuteklá hospodářská zvířata po místě nehody 

musí zajistit Policie ČR ve spolupráci s HZS ČR a ostatními složkami IZS. ZZS nemůže 

v prostorách ohrožovaných těmito většinou vystresovanými zvířaty v zájmu své 

bezpečnosti zasahovat. 

 Pro zdravotnické záchranáře jsou však neméně nebezpečná zvířata vezená 

v kabině havarovaného vozidla s posádkou, většinou psi.  Během své praxe jsem se 

setkal s dvojí reakcí těchto vystrašených a často i zraněných psů: 

1. pes uteče z místa nehody často i několik kilometrů,  

2. pes brání zraněnou posádku vozidla před cizími osobami- záchranáři. 

 

V druhém případě, obzvláště pokud je zraněný majitel psa ve stavu, kdy ho nemůže  

ovládat, zdravotničtí záchranáři do příjezdu Policie ČR nemohou zasahovat.  I malý pes 

může způsobit nepříjemná zranění na končetinách a obličeji zasahujících. 
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 Ochrana zdravotnického záchranáře před riziky způsobenými vlastními 

havarovanými vozidly: 

Únik provozních kapalin automobilu, jako jsou oleje, brzdová kapalina, kapalina do 

ostřikovačů, způsobí vytvoření kluzkého filmu na vozovce, který zhoršuje podmínky 

pro zastavení a ovladatelnost dojíždějících záchranářských automobilů. Během 

záchranných prací hrozí též uklouznutí zasahujících záchranářů.  

Vytékající benzín nebo nafta ohrožují zasahující rizikem výbuchu, případného 

požáru.  Zasahující záchranáři proto nesmějí vstupovat do kaluží těchto hořlavin, nesmí 

používat zdroje zapálení, kouřit během zásahu. Zapálení výparů benzínu mohou 

způsobit i lékařské přístroje (obzvláště defibrilátor, pulsní oxymetry), ale i mobilní 

telefony, radiostanice. Odstavení sanity v kaluži hořlavin, nebo oblaku výparů z nich 

znamená nebezpečnou chybu.   

Prevenci vzniku požáru, případně výbuchu znamená pro zdravotnické záchranáře 

vypnutí zapalování, světel havarovaného vozidla. Ideální by bylo odpojení všech 

autobaterií ve vozidle, což ale již patří do kompetencí činností HZS ČR. [Bojový řád 

jednotek požární ochrany, 2004] 

Podobně jako výpary z kapalných pohonných hmot ohrožují záchranáře unikající 

alternativní plynné pohonné hmoty, jako jsou LPG (u nás používaný propan-butan), 

nebo CNG (zemní plyn). Vozidla používající plynné pohonné hmoty jsou označena 

informačními samolepkami umístěnými u hrdla plnícího otvoru, též na zadním skle 

kabiny.  Pravděpodobnost, že by se záchranář setkal s alternativním pohonem na 

vodík, je zatím minimální. Cítí-li záchranář během zásahu charakteristický zápach 

těchto plynů, nebo slyší-li typické syčení unikajícího plynu, nemůže do příjezdu HZS ČR 

a zajištění bezpečnosti v místě události zasahovat. Minimální bezpečná vzdálenost 

znamená v tomto případě 100 m.  

S přibývající oblibou elektromobilů může záchranáře ohrozit elektrický proud až 

400V při nehodách těchto vozidel.  Úrazu elektrickým proudem zabráníme vypnutím 

zřetelně označeného nouzového vypínače umístěného v prostoru pro posádku. 

Záchranáři ve vraku vozidla hrozí též pořezání o ostré hrany či o rozbité sklo. Proto 

dbá zvýšené opatrnosti, ideálně v prvotní fázi zásahu používá na chirurgické zároveň i 

pracovní rukavice.  Kritická ostrá místa lze přikrýt např. dekou. 
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 Vrak moderních vozidel ohrožuje záchranáře neaktivovanými airbagy, 

neaktivovanými předpínači bezpečnostních pásů. 

Airbagy jsou plynem plněné polštáře, které se jako ochrana nafukují při dopravních 

nehodách v okolí cestujících. Základní typy airbagů: čelní, boční, hlavové, kolenní. 

Moderní vozy mohou mít i 12 a více airbagů. Přítomnost airbagů ve vozidle zjistíme 

nápisem „Airbag“ na místě kde se nachází, tj. nejčastěji na volantu, před spolujezdcem, 

v místě kolen, boku předních i zadních sedaček, v oblasti hlavy cestujících. Každý typ 

vozidel může mít rozdílné umístění airbagů.  Aktivaci airbagů zajišťuje podle podmínek 

během nehody řídící jednotka.  Proto musí záchranáři i u silně poškozených vozidel 

počítat i s neaktivovaným systémem airbagů ve vozidlech. 

V případě aktivace airbagů tyto již zasahující záchranáře neohrožují, u citlivých 

jedinců může prášek uvolněný aktivací způsobit lehké podráždění kůže, které je ze 

zdravotního hlediska neškodné, doporučuje se omytí potřísněných míst vodou. 

Pokud nedošlo k aktivaci airbagů, mohou tyto být během ošetřování zraněných 

aktivovány a nelze vyloučit vznik těžkého poranění záchranáře, nebo posádky 

havarovaného vozidla.  Zabezpečení neaktivovaných airbagů provádí HZS ČR 

odpojením zdrojů elektrické energie ve vozidle či prostřednictvím tzv. zachycovačů 

airbagů. Musí-li zasahovat zdravotnický záchranář ve vozidle s nezajištěnými 

neaktivovanými airbagy, je vhodné posunout autosedačku se zachraňovanými co 

nejvíce dozadu, tělo záchranáře se nesmí nacházet v dosahu airbagů, ani mezi pevnou 

překážkou a neaktivovaným airbagem. Záchranu provádíme ideálně přístupem z boku.  

Na neaktivované airbagy se nesmí pokládat žádné předměty, nástroje, přístroje 

apod.  

Předpínač pásu omezí výrazně při nárazu vozidla během několika milisekund vůli 

bezpečnostního pásu, popruh pásu v důsledku předepnutí přitáhne těsněji k tělu. 

Zatížení těla během nárazu rozděluje rovnoměrněji a tím se omezí síla působící na 

cestující. Nedojde-li během nehody k aktivování pyrotechnického systému předpínače 

bezpečnostního pásu, může se tento aktivovat u určitých typů vozidel v průběhu 

záchranných prací ve vozidle. Prudké přitažení již rozepnutého pásu způsobí zranění 

záchranáře i zachraňovaných.  Toto nebezpečí nehrozí u přeříznutých pásů. Proto 

bezpečnostní pásy při vyprošťování zraněných neodepínáme, ale přeřezáváme. 
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Zajištění bezpečnostních pásů patří do kompetencí HZS ČR, v nouzi může provést 

zdravotnický záchranář. [Zuber, 2009] 

Zdravotnický záchranář musí během prací ve vraku vozidla také sledovat, zda se 

nemůže potřísnit unikající kyselinou z autobaterie, zda nejsou ve voze přítomny 

zbraně, střelivo, pyrotechnika, nebezpečné stroje a nástroje.  Zbraně apod. zajišťuje 

Policie ČR, nebezpečné stroje a nástroje zajišťuje HZS ČR.  

Nebezpečí hrozí zasahujícím od agresivních přihlížejících osob, zvláště pod vlivem 

alkoholu nebo omamných látek, často v případě, že záchranáři nemohou z důvodu 

vlastního ohrožení do zajištění nebezpečné situace jinou složkou IZS zasahovat.  

 

 

2.4.5 Odjezd z místa zásahu a převoz zraněných do nemocnice 

Rizikové vyjíždění z uzavřeného místa zásahu na otevřenou komunikaci řidič sanity 

ZZS zajistí asistencí způsobilé osoby, nejlépe Policií ČR zasahující na místě nehody.  

Rizika jízdy od zásahu jsou obdobná rizikům jízdy k zásahu.  Zdravotničtí 

záchranáři po celou dobu jízdy sedí připoutaní na svých místech. Pokud ošetřují 

pacienta, sanita zastaví na bezpečném místě. 

Jízda zpět se v hlavní míře přizpůsobuje potřebám pacienta. Při společné jízdě 

dvou sanitních vozidel, nebo systému RV určuje tempo rychlosti jízdy vždy vůz vezoucí 

pacienta. [http://www.ustream.tv/recorded/17970848, 12] 

 

 

2.4.6 Předání zraněných v nemocnici, příjezd na základnu, uvedení 

vozidla a technických prostředků do akceschopnosti 

Závěrečná fáze zásahu zdravotnických záchranářů u dopravní nehody obnáší 

nejmenší riziko, při předávání pacienta dochází k drobným úrazům výjimečně.  

Při zajíždění sanity do garáže záchranáři vystupují jednotně buď v garáži, nebo 

před garáží, během couvání sanity do stísněných prostor garáže (po zajištění vrat 

v horní poloze) se v garáži nesmí pohybovat osoby. 

Ochrana před infekcí na místě zásahu, během ošetřování pacienta, při 

transportu i dezinfekci použitých přístrojů, pomůcek na základně spočívá v dodržování 

http://www.ustream.tv/recorded/17970848
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hygienicko-epidemiologického režimu pracoviště. Zdravotnický personál absolvoval 

očkování proti hepatitidě A i B.  

Nebezpečí poranění infikovanou injekční jehlou, nebo mandrénem kanyly, 

pořezání o otevřené skleněné ampule s léky zabráníme jejich okamžitým uložením po 

použití do plastového kontejneru k tomu určenému. 

  

 

2.4.7 Ochrana před nadměrným stresem 

Odolnost proti stresové zátěži zvyšuje: optimismus, sebedůvěra, smysluplnost, 

vnímání překážek jako výzvy, síť sociálních vztahů, smysl pro humor, informovanost, 

připravenost, kompetence.  

Záchranáři po těžkém zásahu pomůže pozitivní atmosféra vztahů na pracovišti, 

možnost rozebrat zásah, vypovídat se, dostupnost profesionální psychologické pomoci. 

Prevence syndromu vyhoření spočívá v dostatku odpočinku, relaxaci, zabránění 

rutině, udržování dobrých mezilidských vztahů, provozování zajímavých 

mimopracovních aktivit, zvyšování sebevědomí, humoru. 

[http//www.streszachranaru.cz, 3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

3 Praktická část 

 

3.1 Dotazníkové šetření 

 

V praktické části mojí absolventské práce zpracuji malou dotazníkovou sondu 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci posádek zdravotnické záchranné 

služby během zásahů u dopravních nehod (kompletní dotazník viz. příloha č. 5).  

Dle mého názoru předložení dotazníku lékařům, zdravotnickým záchranářům i i 

řidičům, vzhledem k prolínajícím se činnostem a úzké spolupráci, lépe vystihuje situaci 

v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na místě zásahu, než podání dotazníku pouze 

skupině zdravotnických záchranářů.  

Pro obavy z  postižení dotázaných zaměstnavatelem za případnou neznalost 

v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je dotazník, který byl vyplňován na dvou 

stanovištích záchranné služby, zcela anonymní. 

Dotazník obsahuje 20 otázek. Otázky číslo 1-4 popisují pozici zdravotnického 

pracovníka. 

Otázky číslo 6-11 zaměřuji na bezpečnost jízdy k zásahu, otázky číslo 5 a 12-17 

sondují vybrané znalosti v bezpečnosti práce na místě zásahu, otázky číslo 18-19 se 

zabývají jízdou od zásahu. Otázka číslo 20 sonduje subjektivní pocit stresu u 

zasahujících. 

Rozsah absolventské práce mi dovoluje zařadit pouze otázky týkající se několika 

témat široké problematiky bezpečnosti při zásahu u dopravní nehody a zaměření 

otázek (tj. to, že šest otázek se týká jízdy k zásahu, sedm činností u zásahu, dvě jízdy od 

zásahu a jedna vnímání stresu) vystihuje míru rizika tak jak jsem jí vnímal při zásazích u 

dopravní nehody během své praxe. Nejrizikovější podle mne je činnost na místě zásahu 

těsně následovaná následovaná jízdou na místo události.  
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Respondenti dotazník vyplňovali v březnu roku 2012. Ze 40 -ti dotazníků se mi 

vrátilo 34, z nichž jsem dva vyřadil pro nedostatečné vyplnění. Celkem jsem 

vyhodnocoval tedy 32 dotazníků. 

Během zpracování výsledků dotazníku jsem byl upozorněn na to, že během jízdy 

k zásahu se vzájemně nepředjíždí pouze vozidla HZS ČR, ostatní vozidla IZS se 

v odůvodněných případech (např. předjetí výrazně pomaleji jedoucí hasičské cisterny) 

předjíždět mohou. Proto jsem z vyhodnocení odstranil otázku č. 8, týkající se 

vzájemného předjíždění vozidel IZS při cestě k  zásahu.   

V tabulkách (mimo tabulky č. 1) jsou vždy vyjádřeny počty pracovníků na dané 

pozici odpovídající shodně na předloženou otázku. 
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3.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

1. Doplňte délku Vaší praxe u ZZS: 

Tabulka č. 1 

Pracovní 

pozice 

Délka praxe v rocích pro jednotlivé pracovníky* 

Řidič 17 17 17 17 20 18 6 8 10 10       

Záchranář 17 17 17 17 17 17 16 10 6 6 18 15 14 13 11 4 

Lékař 20 20 8 6 36 10           

* jedná se o délku praxe každého jednotlivého pracovníka na dané pozici 

 

Graf č. 1:  Průměrná délka praxe
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Průměrná délka praxe dotazovaných řidičů je 14 roků, zdravotnických záchranářů 

13,4 roků a lékařů 16,7 roků. Průměrná délka praxe všech respondentů byla 14,7 roků. 

         2. Pracujete na pozici: 

a) Řidič 

b) Zdravotnický záchranář (zdravotní sestra se specializovanou způsobilostí) 

c) Lékař 

                             Tabulka č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvržení kategorií zdravotnických pracovníků bylo náhodné dle ochoty 

jednotlivců spolupracovat. V dotazníku blíže nerozlišuji pracovní pozice zdravotnického 

záchranáře a zdravotní sestry se specializovanou způsobilostí, dále budu obě tyto 

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

Počet respondentů 10 16 6 

Graf č. 2: Pracovní pozice
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kategorie pracovníků zahrnovat pod pojem zdravotnický záchranář. 50 % respondentů 

vyplňujících dotazník byli zdravotničtí záchranáři.  

  

            3.  U ZZS pracujete: 

a) Na hlavní pracovní poměr 

b) Na vedlejší pracovní poměr 

 

Tabulka č. 3 

               

 

  

 

Graf č. 3: Pracovní poměr
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 Ze sledovaného vzorku respondentů pracují na vedlejší pracovní poměr pouze 4 

lékaři. 

  

 

 

 

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

Hlavní pracovní poměr 10 16 2 

Vedlejší pracovní poměr 0 0 4 
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           4. Převážně pracujete v posádce: 

a) Rychlé zdravotnické pomoci 

b) Rychlé lékařské pomoci 

c) Randez-vous 

d) Střídavě v lékařské i nelékařské posádce 

Tabulka č. 4 

 

Graf č. 4: Typ posádky

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Řidič Záchranář Lékař

p
o

če
t

RZP

RLP

RV

Střídavě

 

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

RZP 4 8 0 

RLP 2 0 4 

RV 0 0 2 

Střídavě v RLP, RZP, RV 4 8 0 
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Většina respondentů pracuje v posádkách rychlé zdravotnické pomoci, nebo ve více 

typech posádek. Převahu posádek RZP ovlivnil výběr jednoho ze stanovišť, kde se 

nachází pouze posádky RZP.  V posádce RV jsou nasazováni převážně lékaři s 

pracovním úvazkem na hlavní pracovní poměr. 

        5.  Na místě dopravní nehody je zpravidla velitelem zásahu: 

a) Policista 

b) Hasič 

c) Lékař, případně zdravotnický záchranář 

Tabulka č. 5 

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

Velitelem zásahu je policista 2 1 0 

Velitelem zásahu je hasič 4 10 2 

Velitelem zásahu je zdravotník 4 5 4 

 

Graf č. 5: Velení u zásahu
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Polovina dotázaných správně odpověděla, že velitelem zásahu je zpravidla 

hasič. Čtyři lékaři s úvazkem na vedlejší pracovní poměr se domnívají, že velí na místě 

zásahu u dopravní nehody. O tom, že velí lékaři jsou přesvědčeni i čtyři řidiči a pět 

zdravotnických záchranářů. 

 

6. Při výjezdu nastupuje na vašem stanovišti posádka do sanity: 

a) Jednotně v garáži 

b) Jednotně před garáží 

c) Každý podle svého uvážení 

Tabulka č. 6 

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

Nastupují v garáži 10 0 0 

Nastupují před garáží 0 0 0 

Nastupují dle uvážení 0 16 6 

 

Graf č. 6: Nastupování do sanity
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Všichni zúčastnění nastupují při výjezdu do sanity nejednotně (samozřejmě mimo 

řidičů). Tím vytváří nepřehlednou situaci pro řidiče, která může vyústit v pracovní úraz.   

 

7. Při jízdě k zásahu s vysokou prioritou (např. těžké dopravní nehody,        

resuscitace, dusící se děti  apod.)  je  vhodné aby: 

a) Řidič ZZS jel maximální možnou rychlostí a agresivitou s ohledem na 

závažnost zásahu 

b) Řidič ZZS vždy dbal potřebné opatrnosti a jel tak, aby neohrozil bezpečnost 

na pozemní komunikaci 

c) Vedoucí posádky rozhodl, zda řidič pojede maximální možnou rychlostí a 

maximální agresivitou, nebo zda bude dbát potřebné opatrnosti a 

neohrožovat bezpečnost a pozemní komunikaci 

Tabulka č. 7 

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

Agresivní jízda 0 0 0 

Bezpečná jízda 8 16 6 

Dle vedoucího posádky 2 0 0 
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Graf č. 7: Agresivita jízdy
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 Mimo dvou řidičů všichni respondenti preferují bezpečnou jízdu bez ohledu na 

závažnost události. Dva řidiči by z rozhodnutí vedoucího posádky k události jeli     

s maximální agresivitou. V případě sestavení posádky s vedoucím, který by též 

preferoval agresivní jízdu by došlo k zvýšení rizika dopravní nehody při jízdě k zásahu.  

 

   8.  

 Otázku č. 8 jsem pro její neadekvátnost z vyhodnocení dotazníku vyřadil spolu 

s tabulkou č. 8 a grafem č. 8. 

 

 

             9. Je-li dávána na železničním přejezdu světelná nebo zvuková signalizace: 

a) Nesmí sanita jedoucí se zapnutými majáky vjíždět na železniční přejezd 

b) Může sanita jedoucí se zapnutými majáky vjíždět na železniční přejezd 

c) Záleží na rozhodnutí vedoucího posádky  zda sanita vjede na železniční 

přejezd 
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Tabulka č. 9 

 

 

 

  

 

 

 

Graf č. 9: Vjíždění na železniční přejezd
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Všichni řidiči by při vydávané výstražné světelné a zvukové signalizaci na 

železničním přejezdu na přejezd nevjížděli. Velmi rizikové by bylo rozhodnutí jednoho 

lékaře a dvou záchranářů připouštějící možnost vjezdu na uzavřený železniční přejezd. 

 

10.  Zvukové výstražné zařízení („sirénu“) je vhodné během jízdy k zásahu ve       

dne za současného použití majáků: 

a) Mít stále zapnutou, protože se tím včas informují ostatní účastníci silničního 

provozu 

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

Nesmí vjíždět na přejezd 10 14 5 

Může vjíždět na přejezd 0 2 0 

Záleží na vedoucím posádky 0 0 1 
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b) Zapínat jen pokud sanitě v jízdě překáží pomaleji jedoucí vozidlo a těsně 

před vjezdem do křižovatky, aby se zbytečným houkáním nerušili ostatní 

účastníci silničního provozu 

c) Zapínat pouze z rozhodnutí vedoucího posádky, protože za jízdu vozidla 

zodpovídá vedoucí posádky. Řidič „sirénu“ k majákům svévolně zapínat 

nemůže 

 

Tabulka č. 10 

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

Zvukové výstražné zařízení je stále zapnuté 9 12 4 

Zvukové výstražné zařízení zapínáme těsně 

před kritickým místem 

1 0 0 

Zvukové výstražné zařízení zapínáme jen 

z rozhodnutí vedoucího posádky 

0 4 2 

 

Graf č. 10: Zvukové výstražné zařízení
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Zvukové výstražné zařízení má stále zapnuto devět řidičů (což je nejvhodnější 

postup), jeden řidič zapíná zvukové výstražné zařízení až těsně před překážkou a dva 

lékaři a čtyři záchranáři považují zapínání zvukového výstražného zařízení v pravomoci 

vedoucího posádky, do které nemůže řidič zasahovat, čímž nevytváří předpoklad 

bezpečné jízdy. 

 

11.  Pokud jedou k dopravní nehodě dvě sanity, z nichž jedna je klasická                 

sanita  Rychlé zdravotnické pomoci a druhá osobní Randez-vous je vhodné, 

aby ve dne: 

a) větší sanita jela před menší, protože v silničním provozu udělá větší prostor 

b) jela menší sanita před větší, protože jsou tak lépe vidět 

c) sanity nejely spolu, protože je důležité, aby rychlejší sanita byla na místě 

zásahu dříve 

 

            Tabulka č. 11 

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

Větší sanita jede před menší 0 3 2 

Menší sanita jede před větší 6 8 2 

Sanity nejedou spolu 4 5 2 
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Graf č. 11: Jízda dvou sanit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Řidič Záchranář Lékař

p
o

če
t

Větší sanita jede před
menší

Menší sanita jede před
větší

Sanity nejedou spolu

 

 

Vhodnější pořadí společné jízdy dvou sanit menší před větší určili dva lékaři,  

šest řidičů a osm záchranářů. Tři záchranáři a dva lékaři volili nebezpečnější variantu 

větší sanity před menší (k této variantě z předložených se nepřiklonil žádný řidič). 

Celkem jedenáct respondentů preferuje samostatnou jízdu sanit.   Při položení této 

otázky si jsem vědom relativnosti pořadí jedoucích sanit závisejících na řadě dalších 

faktorů, kdy profit pacienta převáží nad rigidně určeným pořadím sanit. (např. při 

vysoké prioritě zásahu a větší vzdálenosti místa zásahu je vhodnější aby rychlejší malé 

vozidlo RV dojelo na místo události dříve). Takto položená otázka má však v práci své 

místo a porovnává reálný přístup záchranáře s postupem uvedeným a zdůvodněným 

vyšší bezpečností pro posádky v dostupných informačních zdrojích, se kterými jsem 

pracoval.   

 

12. Po příjezdu na místo dopravní nehody, kde již zasahuje Hasičský záchranný  

sbor ČR („HZS ČR“) je vhodné: 

a) Sanitu postavit tak, aby chránila vozidla HZS před okolním provozem 

b) Sanitu postavit tak, aby byla chráněna vozidly HZS ČR před okolním 

provozem 
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c) Sanitou zajet co nejblíže k havarovanému vozidlu bez ohledu na okolní 

provoz 

 

Tabulka č. 12 

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

Sanita chrání vozidla HZS 0 0 0 

Vozidla HZS chrání sanitu 9 13 4 

Sanita je co nejblíže havárie 1 3 2 

 

 

  

Graf č. 12: Postavení vozidel u zásahu
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Dvacet šest dotazovaných zvolilo možnost postavit sanitu tak, aby byla chráněna 

vozidly HZS. U šesti respondentů zvítězila nebezpečnější varianta být s vozidlem co 

nejblíže pacientovi.  
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13. Je-li havarované vozidlo označeno varovnou oranžovou tabulí s dvěma 

řadami čísel: 

a) Jdou se zdravotničtí záchranáři před příjezdem HZS ČR přesvědčit, zda 

neuniká z vozidla nebezpečná látka a poskytnout pomoc zraněným 

b) Záchranáři rychle evakuují zraněné osoby z místa ohrožení nebezpečnou 

látkou 

c) Nesmí záchranáři bez svolení HZS ČR k místu nehody přistupovat 

Tabulka č.  13 

 

 

                    

 

 

Graf č. 13: Přístup k místu nehody
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Pouhých jedenáct respondentů zvolilo vhodnější možnost bez svolení HZS 

k místu nehody nepřistupovat. U ostatních převážila potřeba poskytnout pomoc 

zraněným, která je však přímo ohrožuje na životě. V případě úniku nebezpečné látky by 

tento zásah nemuselo dvacet jedna z dotázaných ve zdraví přežít!  

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

Poskytují pomoc zraněným 4 2 2 

Evakuují zraněné 2 9 2 

Nepřistupují k místu nehody 4 5 2 
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14 Minimální bezpečná vzdálenost od místa nehody s jedovatou nebezpečnou     

látkou pro zasahující je: 

a) 50m 

b) 5m 

c) 15m 

Tabulka č. 14 

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

50m 8 10 6 

5m 0 0 0 

15m 2 6 0 

 

Graf č. 14: Nehoda s nebezpečnou látkou
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 Nejvhodnější minimální bezpečnou vzdálenost od místa nehody s jedovatou 

nebezpečnou látkou 15 metrů správně určilo osm dotázaných. Dvacet čtyři dotázaných 

považuje za minimální bezpečnou vzdálenost 50 metrů. V tomto případě ani takto 

odpovídající respondenti neohrozili svoji bezpečnost. Větší vzdáleností od místa 

nehody by byli naopak v bezpečnějším prostoru, než je vzdálenost minimální. Větší 
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vzdálenost od místa nehody než je potřeba však zhoršuje dostupnost zdravotnické 

pomoci u zásahu. Zvětšení bezpečné vzdálenosti nad minimální limity dle situace na 

místě zásahu je do příjezdu jednotek HZS ČR plně v kompetenci vedoucího posádky 

záchranné služby. 

 

   15.   Nejsou-li při nehodě aktivovány airbagy: 

a) Mohou svojí pozdější aktivací zasahující záchranáře ohrozit 

b) Nemohou svojí pozdější aktivací zasahující záchranáře ohrozit 

c) Ohrozí zasahující pozdější aktivací pouze čelní neaktivované airbagy 

 

Tabulka č. 15 

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

Airbagy ohrožují 7 11 4 

Airbagy neohrožují 1 1 0 

Ohrožují pouze čelní airbagy 2 4 2 
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Graf č. 15: Neaktivované airbagy
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Dvacet dva respondentů odpovědělo, že je mohou ohrozit neaktivované airbagy. 

Osm dotázaných si je vědomo pouze nebezpečí z čelních neaktivovaných airbagů a dva 

si toto riziko nepřipouští. 

 

16. Pokud je zraněný připoután bezpečnostním pásem v havarovaném vozidle, je 

vhodné: 

a) Odepnout pás běžným způsobem 

b) Odepnout pás běžným způsobem až po odpojení autobaterie 

c) Přeříznout pás 

Tabulka č. 16 

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

Pás uvolňujeme odepnutím 1 5 4 

Pás uvolňujeme po odpojení autobaterie 2 5 2 

Pás uvolňujeme přeříznutím 7 6 0 
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Graf č. 16: Uvolnění bezpečnostního pásu
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 V uvolňování bezpečnostního pásu zraněného nepanuje mezi dotázanými 

shoda. Pouhých třináct dotázaných by uvolňovalo bezpečnostní pás předepsaným 

způsobem (přeříznutím). Deset dotázaných by mohlo u určitých typů vozidel utrpět při 

uvolňování bezpečnostního pásu zraněného úraz. Devět dotázaných by zbytečně 

čekalo s uvolněním pásu na odpojení autobaterie a tím by se prodlužovala doba nutná 

k vyproštění zraněného.   

 

17.  Cítí-li u vozidla s provozem na LPG záchranář v místě nehody před 

příjezdem HZS ČR charakteristický zápach propan-butanu: 

a) Pokračuje v nezbytném ošetřování zraněného v havarovaném vozidle 

b) Okamžitě i s použitím násilí vyprostí zaklíněného zraněného z havarovaného 

vozidla 

c) Nemůže zdravotnický záchranář na místě nehody do příjezdu HZS ČR 

zasahovat 
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Tabulka č. 17 

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

Pokračuje v ošetřování 0 0 0 

Vyprostí zraněného 8 10 4 

Nemůže zasahovat 2 6 2 

 

Graf č. 17: Únik propanbutanu
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Pouze deset respondentů odpovědělo, že nemůže zasahovat. (jakýkoliv zdroj 

zapálení ohrozí zasahující i zraněné na životě, stačí v kapse zapomenutý mobilní 

telefon, nebo elektrostatická energie z oděvu). Dvacet dva dotazovaných by 

vyprošťováním zraněného velmi riskovalo a ohrozilo nejen sebe. 

 

18.  Během společné jízdy od zásahu sanity Rychlé zdravotnické pomoci a 

sanity Randez-vous: 

a) Přizpůsobují obě sanity rychlost jízdy stavu a potřebám pacienta 

b) Řidič rychlejšího vozu Randez-vous ujede pomalejší sanitě s pacientem 
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c) Řidič Randez-vous, který neveze pacienta, ponechá lékaře ve vozidle 

Rychlé zdravotnické pomoci a vrací se z místa události sám, pomalu, bez 

použití majáků 

 

Tabulka č. 18 

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

Sanity přizpůsobují rychlost jízdy potřebám pacienta 8 12 4 

Rychlejší RV odjede sanitě s pacientem 0 0 0 

RV se vrací bez lékaře samostatně 2 4 2 

 

Graf č. 18: Jízda od zásahu systému RV
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Nejvhodnější variantu, že obě sanity přizpůsobují rychlost potřebám pacienta, 

zvolilo dvacet čtyři respondentů. Osm dotazovaných by nechalo vrátit sanitu Randez-

vouz samostatně na základnu bez použití majáků, což by bylo jistě bezpečnější, ale 

z hlediska funkčnosti systému Randez-vouz nepoužitelné. V případě potřeby dalšího 
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výjezdu lékaře je sanita Randez-vouz ztracena v běžném provozu a pro lékaře okamžitě 

nedostupná.  

 

19.  Při jízdě z místa události: 

a) Záchranář ošetřující pacienta může v případě potřeby odpoutat svůj 

bezpečnostní pás a za jízdy u pacienta stát 

b) Pokud bude potřeba, aby se záchranář odpoutal a vstal, musí sanita na 

bezpečném místě zastavit. Převáží se vždy až stabilizovaný pacient 

c) Řidič nepřizpůsobuje rychlost potřebám pacienta, jede vždy tak, aby byl co 

nejrychleji v nemocnici 

 

Tabulka č. 19 

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

Záchranář se může za jízdy odpoutat 0 0 0 

Záchranář se nemůže za jízdy odpoutat 10 16 6 

Nepřizpůsobuje se rychlost potřebám 

pacienta 

0 0 0 
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Graf č. 19: Používání bezpečnostního pásu
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Otázka, na kterou odpověděli všichni dotazovaní jednotně. Příčinu vidím v tom, že 

v rozhovorech se záchranáři během mojí praxe jsem byl vždy upozorňován na to, že 

posádky musí být za jízdy vždy připoutané bezpečnostním pásem a nedodržení tohoto 

pokynu je zaměstnavatelem důrazně postihováno.  

 

      

  

20.  Při zásazích u dopravních nehod pociťujete intenzitu stresu jako: 

a) Extrémně silnou 

b) Silnou 

c) Střední 

d) Slabou 

e) Žádnou 
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Tabulka č. 20 

Pracovní pozice Řidič Záchranář Lékař 

Extrémně silný stres 0 0 0 

Silný stres 0 2 4 

Střední stres 5 12 2 

Slabý stres 0 2 0 

Žádný stres 3 0 0 

                                                       

Graf č. 20 Pociťování stresu
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I mezi zkušenými záchranáři, kteří tvořili převážnou část zkoumaného vzorku, je 

převážně u dopravních nehod pociťována míra stresu jako střední. Ve skupině se 

silným vnímáním stresu převažují lékaři, důvodem může být silný pocit odpovědnosti 

za celou posádku a pacienta. Mezi řidiči se našli tři, kteří nepřiznávají pocit stresu při 

zásahu u dopravní nehody. 
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3.2.1 Komentář k výsledkům dotazníkového šetření 

 

V dotazníku zpracovávám vybrané znalosti posádek ZZS v oblasti prevence rizik. 

Jednalo se převážně o velmi zkušené pracovníky s více než desetiletou praxí u ZZS 

(průměr 14,7 roků).   Při vyhodnocení jsem si vědom, že dotazovaní nemají k dané 

problematice dostatek podkladů, což může i při vysoce profesionálním poskytování 

přednemocniční neodkladné péče vést k určitým nedostatkům v BOZP.  

Porovnám-li reálná rizika u zásahu se znalostmi zkoumané skupiny, pak lze 

konstatovat, že většina dotazovaných při jízdě k zásahu dodržuje základní bezpečnostní 

pravidla, obzvláště nadhled při jízdě k „dramatickému“ zásahu, nevjíždění na železniční 

přejezd pokud je dávána zabezpečovacím železničním zařízením výstraha.  Najdou se 

však někteří záchranáři schopní vjet na uzavřený železniční přejezd, případně zasahující 

řidiči do kompetence používání výstražné zvukové signalizace současně se světelnou a 

to z pozice vedoucího posádky.  Nejednotnost panuje i v znalostech pravidel jízdy sanit 

v koloně na místo události.  Všechny posádky vystavují sebe i řidiče zbytečnému riziku 

úrazu při nejednotném nastupování do sanity. 

Na místě nehody u některých členů posádek ZZS převažuje potřeba být 

s vozidlem co nejblíže pacientovi nad bezpečností. Značně nejednotný postup je 

v případě výskytu nebezpečných látek. Jedná -li se o otázku položenou obecně, bez 

konkretizace pacienta, volí záchranáři intuitivně správně minimální bezpečnou 

vzdálenost a někteří raději i vzdálenost větší. V případě položení otázky zahrnující i 

pacienta začíná u záchranářů převažovat potřeba pomáhat a značná část z nich je 

schopna podstoupit nepřiměřené riziko a provádět činnosti, na které nejsou vycvičeni 

(např. evakuace pacienta z nebezpečné zóny). Část záchranářů a to i na pozicích 

vedoucího posádky nemá dostatečné znalosti o určování velitele zásahu dle Zákona o 

IZS. Což v  případě neshod s ostatními složkami IZS na místě zásahu může vytvářet 

nebezpečné situace.  

Skupina záchranářů si neuvědomuje rizika vyplývající z konstrukce 

havarovaného vozidla, např. nevěnuje pozornost neaktivovaným airbagům, nebo 

neaktivaci airbagů podceňuje. Některým chybí i znalosti ve způsobu odepínání 

bezpečnostních pásů. 

Při cestě od zásahu záchranáři preferují potřeby pacienta. 
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4 Diskuse 

 Při řešení problematiky BOZP u zásahu při dopravních nehodách jsem se setkal 

s téměř absolutním nedostatkem monografické literatury zabývající se konkrétními 

bezpečnostními faktory u zásahu. Na pracovištích ZZS kde jsem praktikoval konkrétní 

bezpečnostní standardy pro konkrétní situace také vypracované nejsou. Školení BOZP 

spočívá v obecných frázích, v seznámení s obecnými zákonnými normami či 

s používáním předepsaných pracovních pomůcek a ochranných oděvů, předcházení 

infekčním nákazám.  

V teoretické části práce jsem se proto pokusil z mozaiky dostupných informací 

identifikovat hlavní rizika zásahu u dopravní nehody a zpracoval i náměty 

v předcházení těmto rizikům. 

Praktickou část práce tvoří zpracování dotazníkové sondy. Zvolení vhodných 

otázek bylo obzvláště obtížné. Při vytváření otázek jsem musel vycházet z údajů 

teoreticky zformulovaných v dostupných zdrojích. Praxe zdravotnického záchranáře je 

však tak rozmanitá, že ji lze jen velice obtížně porovnávat s jednoznačnými 

doporučeními.  Záchranář při části zásahů musí řešit situace, se kterými se nikdy 

nesetkal a na jejichž řešení neexistují šablony. Stále musí volit mezi tím co je prospěšné 

pro pacienta a tím co je ještě bezpečné pro zasahující. Každý si pod položenou otázkou 

může představit zcela rozdílnou situaci, kterou již musel ve své praxi řešit. 

Jsem si vědom, že u části otázek nelze jednoznačně říci co je správné, lze se 

pouze přiblížit k tomu co je vhodnější a volit mezi tím co je méně vhodné. 

Otázky dotazníkové sondy se snaží porovnat teorii s realitou. Moje absolventská 

práce má vést spíše k zamyšlení nad bezpečností při práci, než ke stanovení rigidních 

stanovisek.  Při zpracování tématu jsem se musel částečně oprostit od hasičských 

přesně stanovených postupů a přizpůsobit se poněkud volnějšímu prostoru 

zdravotnických záchranářů.  Důkazem toho, že se mi to ne zcela podařilo je otázka č. 8 

o předjíždění vozidel IZS cestou k zásahu, kde jsem i na záchrannou službu aplikoval 

předepsaný a desítky let v zájmu bezpečnosti používaný postup bojového řádu požární 

ochrany, ve kterém je jednoznačně stanoveno, že vozidla jedoucí k zásahu se 
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nepředjíždí.  Z pohledu posádek záchranné služby a profitu pacienta je tento postup 

zcela nesmyslný. Proto jsem ve vyhodnocení dotazníku otázku č. 8 neuváděl.      

Naopak z pohledu hasiče jsem se při zpracovávání absolventské práce setkal 

s tím, že zdravotničtí záchranáři pro profit pacienta jsou ochotni, dle mého názoru 

zbytečně, v některých situacích riskovat své zdraví a život. Jedná se například o 

dopravní nehody s výskytem nebezpečných látek, nebo nedodržení nárazníkového 

postavení vozidel. (jeho účelnost dokumentují poškozené hasičské vozy, které svojí 

mohutností již mnohokráte zachránily zdraví zasahujících i zraněných). Existují  

samozřejmě i situace, kde výše uvedené zcela dodržet nelze. 

Přes poukázání na vybrané chyby se domnívám, že úroveň dodržování 

bezpečnostních opatření při zásazích u dopravních nehod je dobrá. Většina zkušených 

záchranářů intuitivně dodržuje základní bezpečnostní pravidla a své zkušenosti předává 

začínajícím. Jak vyplynulo i z výše uvedeného dotazníku, najdou se však i záchranáři, 

kteří základní bezpečnostní pravidla nedodrží. Příčinou může být rutina či neznalost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

Závěr 

 Zásah u dopravní nehody je jednou z mnoha oblastí činností zdravotnických 

záchranářů. Zpracování absolventské práce mi umožnilo hlouběji poznat problematiku 

vybraného tématu. 

 Během přípravy dotazníku jsem si uvědomil, že záchranáři pracují spolu s řidiči a 

lékaři v těsně provázaném týmu, který má zásadní vliv na bezpečnost práce při zásahu. 

Proto jsem mezi respondenty dotazníkové sondy zahrnul též řidiče a lékaře záchranné 

služby společně se záchranáři. Partnery na místě zásahu pro posádky záchranné služby 

jsou i další základní složky IZS, které mají též významný vliv na bezpečnost na místě 

zásahu. 

Myslím si, že by pro zvýšení bezpečnosti bylo vhodné zpracování monografické 

publikace týkající se konkrétních bezpečnostních opatření, obzvláště pravidel společné 

jízdy sanit, pravidel při výskytu nebezpečné látky na místě nehody či spolupráce mezi 

složkami IZS.  Bezpečnost na místě zásahu by též zvýšilo uspořádání semináře na dané 

téma mezi základními složkami IZS.  

 

 Cílů práce bylo dosaženo. Podařilo se mi identifikovat základní rizika zásahu u 

dopravní nehody, popsat ochranu před nimi a porovnat znalosti vybrané skupiny 

záchranářů v ochraně před těmito riziky. 

 Obtížné a příliš nezpracované téma bezpečnosti práce jsem si zvolil proto, že 

mne zajímalo hledání podkladů zpracovaných okrajově ve větším množství zdrojů a i 

jejich porovnávání s mými zkušenostmi z praxe. 

Upozornění na nešvary a popsání chyb, v situacích se kterými se záchranáři 

nemusí často setkávat, vede k uvědomění si nedostatků, což je první krok k jejich 

odstranění. 

 Účelem práce nebylo záchranáře „nachytat“ v některých neznalostech, ale 

pomoci zvýšit bezpečnost při práci. 
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Pokud práce pomůže některému ze začínajících záchranářů v základní orientaci 

v problematice bezpečnosti práce u zásahu u silniční dopravní nehody, nebylo mé 

snažení zbytečné.     
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Resumé 

Zusammenfassung 

 
Die Sicherheit und des Schutz der Gesundheit den Rettungsassistent bei 
den Einsätzen in der Straßen Verkehrsunfällen 

 
 

Der Verkehrsunfall ist ein Ereignis in der Straßenverkehr, zum Beispiel die 

Havarie oder der Zusammenprall, die geschehen ist, oder war an dem Landverkehr und 

bei ihnen wird es zur Tötung oder zur Verletzung der Person oder zum Schade an dem 

Eigentum im direkten Zusammenhang mit der Nutzung des Fahrzeuges in der 

Bewegung zu kommen. 

Während der Rettungsaktion bei der Straßen Verkehrsunfall ist der 

Zusammenarbeit zwischen den primären und übrigen Bestandteilen des integrierten 

Rettungssystems und der Ausnutzung ihren Kompetenzen zum Spezialen Tätigkeiten. 

In der Abschlussarbeit beschäftige ich mich mit der Sicherheit und mit dem 

Schutz der Gesundheit von dem Rettungsasisstent bei den Einsätzen in den Straßen 

Verkehrsunfällen. Weil die Einsätzen der Notfalldienst in der Straßen Verkehrsunfällen 

immer expandiert und das führt zum Ansteige des Risikos, das die Rettungsasisstenten 

an der Stelle der Einsatz einzugehen. 

In dem theoretischen Teil schreibe ich über die Tätigkeit der Bestandteile des 

integrierten Rettungssystems bei dem Einsatz in den Straßen Verkehrsunfall. Ich 

identifiziere die Risiken an der Stelle der Einsatz die den Rettungsasisstent bedrohen 

und ich stelle die Grundfortrage in dem Schutz vor diesen Risiken fest. 

Praktisches Teil der Arbeit richte ich an die Feststellung der Kenntnissen bei der 

ausgewählten Gruppe Rettungsasisstenten über die Sicherheit und des Schutz der 

Gesundheit bei den Einsätzen in den Straßen Verkehrsunfällen mit Hilfe von dem 

Fragebogen. Und ich charakterisiere die Ereignisse, mi die ich begegnet bin während 

praktischer Unterricht der Studenten in den Bereich diplomierten Rettungsasisstent. 

Am Ende vergleiche ich reale Risiken, die den Rettungsmann bei den Einsätzen 

in den Straßen Verkehrsunfällen bedrohen mit den Kenntnissen ausgewählte Gruppe 
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Rettungsasisstenten in dem Schutz vor diesen Risiken. Das ist zugleich das Ziel meiner 

Abschlussarbeit, er ist also erfüllt. 

 

Schlüsselwörter:  der Verkehrsunfall – integriertes Rettungssystem -  Identifizierung 

der Risiken – Sicherheit und Schutz Rettungsasisstent – Kenntnisse in dem Schutz vor 

diesen Risiken – reale Einsätze.  
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Seznam použitých zkratek 

BOZP                    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČR                         Česká republika 

HZS ČR                 Hasičský záchranný sbor české republiky 

IZS                         Integrovaný záchranný systém 

Kemler kód          Kód nebezpečnosti látky 

LZS                         Letecká záchranná služba 

RLP                        Rychlá lékařská pomoc 

RV                          Randez-vous 

RZP                        Rychlá zdravotnická pomoc 

Sb.                         Sbírky zákonů 

STČ                        Soubor typové činnosti 

UN kód                 Identifikační kód látky 

ZOS                       Zdravotnické operační středisko 

ZZS                        Zdravotnická záchranná služba 
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Příloha č. 1 

 

Graficky znázorněný příklad nárazníkového postavení 

(zdroj: Katalogový soubor typové činnosti STČ-08/IZS) 

 

Obrázek č. 1 nárazníkové postavení s jednou cisternou a jedním rychlým zásahovým 

automobilem 

 

Obrázek č. 2 nárazníkové postavení s e dvěma cisternami 

 

 



 

 

Příloha č. 2  

Příklady varovných, speciálních varovných tabulí informujících 

záchranáře o možném nebezpečí 

(zdroj: Katalogový soubor typové činnosti STČ-08/IZS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

Příklady výstražných tabulek 

(zdroj: Katalogový soubor typové činnosti STČ-08/IZS) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4  

Příklady označení nebezpečných látek v systému diamant 

(zdroj: Katalogový soubor typové činnosti STČ-08/IZS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4  

Příklady označení nebezpečných látek v systému diamant 

-pokračování 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5  

 

Dotazník 

Jmenuji se Radek Hovorka a jsem studentem 3. Ročníku oboru Diplomovaný 

zdravotnický záchranář na VOŠ Mills v Čelákovicích.  Téma mojí absolventské práce je 

„Bezpečnost a ochrana zdraví záchranáře při zásazích u silničních dopravních nehod“. 

Prosím Vás o vyplnění malé sondy týkající se Vaší bezpečnosti při zásazích u silničních 

dopravních nehod. 

Dotazník je zcela anonymní a nebudou poskytnuty údaje o Vás ani Vašem pracovišti. 

Zaškrtněte, prosím, u každé otázky jednu odpověď, o které si myslíte, že je správná. 

V otázce č. 1 doplňte délku vaší praxe na Zdravotnické záchranné službě. Děkuji za Váš 

čas. 

     1. Doplňte délku Vaší praxe u ZZS: 

 

2. Pracujete na pozici: 

a) Řidič 

b) Zdravotnický záchranář (zdravotní sestra se specializovanou způsobilostí) 

c) Lékař 

      

      3.  U ZZS pracujete: 

a) Na hlavní pracovní poměr 

b) Na vedlejší pracovní poměr 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 pokračování 

4. Převážně pracujete v posádce: 

a) Rychlé zdravotnické pomoci 

b) Rychlé lékařské pomoci 

c) Randez-vous 

d) Střídavě v lékařské i nelékařské posádce 

 

5. Na místě dopravní nehody je zpravidla velitelem zásahu: 

a) Policista 

b) Hasič 

c) Lékař, případně zdravotnický záchranář 

 

6. Při výjezdu nastupuje na vašem stanovišti posádka do sanity: 

a) Jednotně v garáži 

b) Jednotně před garáží 

c) Každý podle svého uvážení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 pokračování 

7) Při jízdě k zásahu s vysokou prioritou (např. těžké dopravní nehody, 

resuscitace, dusící se děti  apod.)  je  vhodné aby: 

a) Řidič ZZS jel maximální možnou rychlostí a agresivitou s ohledem na závažnost 

zásahu 

b) Řidič ZZS vždy dbal potřebné opatrnosti a jel tak, aby neohrozil bezpečnost na 

pozemní komunikaci 

c) Vedoucí posádky rozhodl, zda řidič pojede maximální možnou rychlostí a 

maximální agresivitou, nebo zda bude dbát potřebné opatrnosti a neohrožovat 

bezpečnost a pozemní komunikaci 

 

8) Při jízdě k  dopravní nehodě je důležité, aby základní složky IZS byly na 

místě co nejrychleji, proto: 

a) Se při společné cestě k zásahu předjíždějí, řidič,  který  dojede k  zásahu  

jako první tím prokáže své řidičské umění 

b) Se při společné cestě k zásahu nepředjíždějí 

c) Jedou-li vozidla pohromadě, pokoušejí se pomalejší vozy na konci kolony 

hledat kratší trasu k události, bez ohledu na to jakou trasu zvolilo první 

vozidlo kolony 

 

9) Je-li dávána na železničním přejezdu světelná nebo zvuková signalizace: 

a) Nesmí sanita jedoucí se zapnutými majáky vjíždět na železniční přejezd 

b) Může sanita jedoucí se zapnutými majáky vjíždět na železniční přejezd 

c) Záleží na rozhodnutí vedoucího posádky  zda sanita vjede na železniční 

přejezd 
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10.  Zvukové výstražné zařízení („sirénu“) je vhodné během jízdy k zásahu ve 

dne za současného použití majáků: 

a) Mít stále zapnutou, protože se tím včas informují ostatní účastníci silničního 

provozu 

b) Zapínat jen pokud sanitě v jízdě překáží pomaleji jedoucí vozidlo a těsně 

před vjezdem do křižovatky, aby se zbytečným houkáním nerušili ostatní 

účastníci silničního provozu 

c) Zapínat pouze z rozhodnutí vedoucího posádky, protože za jízdu vozidla 

zodpovídá vedoucí posádky. Řidič „sirénu“ k majákům svévolně zapínat 

nemůže 

 

11.  Pokud jedou k dopravní nehodě dvě sanity, z nichž jedna je klasická 

sanita Rychlé zdravotnické pomoci a druhá osobní Randez-vous je vhodné, 

aby ve dne: 

a) větší sanita jela před menší, protože v silničním provozu udělá větší prostor 

 

b) jela menší sanita před větší, protože jsou tak lépe vidět 

 

c) sanity nejely spolu, protože je důležité, aby rychlejší sanita byla na místě 

zásahu dříve 

 

12.  Po příjezdu na místo dopravní nehody, kde již zasahuje Hasičský 

záchranný sbor ČR („HZS ČR“) je vhodné: 

a) Sanitu postavit tak, aby chránila vozidla HZS před okolním provozem 

b)Sanitu postavit tak, aby byla chráněna vozidly HZS ČR před okolním provozem 



 

c) Sanitou zajet co nejblíže k havarovanému vozidlu bez ohledu na okolní 

provoz 
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13.  Je-li havarované vozidlo označeno varovnou oranžovou tabulí s dvěma 

řadami čísel: 

a) Jdou se zdravotničtí záchranáři před příjezdem HZS ČR přesvědčit, zda 

neuniká z vozidla nebezpečná látka a poskytnout pomoc zraněným 

b) Záchranáři rychle evakuují zraněné osoby z místa ohrožení nebezpečnou 

látkou 

c) Nesmí záchranáři bez svolení HZS ČR k místu nehody přistupovat 

 

14. Minimální bezpečná vzdálenost od místa nehody s jedovatou 

nebezpečnou látkou pro zasahující je: 

a) 50m 

b )5m 

c)15m 

 

           15.   Nejsou-li při nehodě aktivovány airbagy: 

a) Mohou svojí pozdější aktivací zasahující záchranáře ohrozit 

b) Nemohou svojí pozdější aktivací zasahující záchranáře ohrozit 

c) Ohrozí zasahující pozdější aktivací pouze čelní neaktivované airbagy 
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16. Pokud je zraněný připoután bezpečnostním pásem v havarovaném vozidle, je 

vhodné: 

a) Odepnout pás běžným způsobem 

b)  Odepnout pás běžným způsobem až po odpojení autobaterie 

c) Přeříznout pás 

 

17. Cítí-li u vozidla s provozem na LPG záchranář v místě nehody před příjezdem  

HZS ČR   charakteristický zápach propan-butanu: 

a) Pokračuje v nezbytném ošetřování zraněného v havarovaném vozidle 

b) Okamžitě i s použitím násilí vyprostí zaklíněného poraněného 

z havarovaného vozidla 

c) Nemůže zdravotnický záchranář na místě nehody do příjezdu HZS ČR 

zasahovat 

 

18. Během společné jízdy od zásahu sanity Rychlé zdravotnické pomoci a sanity    

Randez-vous: 

 

            a) Přizpůsobují obě sanity rychlost jízdy stavu a potřebám pacienta 

b) Řidič rychlejšího vozu Randez-vous ujede pomalejší sanitě s pacientem 

c) Řidič Randez-vous, který neveze pacienta, ponechá lékaře ve vozidle Rychlé 

zdravotnické pomoci a vrací se z místa události sám, pomalu, bez použití 

majáků 
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 19. Při jízdě z místa události: 

a) Záchranář ošetřující pacienta může v případě potřeby odpoutat svůj 

bezpečnostní pás a za jízdy u pacienta stát 

b) Pokud bude potřeba, aby se záchranář odpoutal a vstal, musí sanita na 

bezpečném místě zastavit. Převáží se vždy až stabilizovaný pacient 

c) Řidič nepřizpůsobuje rychlost potřebám pacienta, jede vždy tak, aby byl co 

nejrychleji v nemocnici 

 

20. Při zásazích u dopravních nehod pociťujete intenzitu stresu jako: 

a) Extrémně silnou 

b) Silnou 

c) Střední 

d) Slabou 

e) Žádnou 

                                                       

                                                     Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 



 

 


