
RESCUE TÝMY 
ZÁSAH ZZS V NEBEZPEČNÉ 
ZÓNĚ

Bc. Radek Strnad, DiS.
Ing. Jaroslav Slezák



Aktuální téma

¨ Toto téma je nyní aktuální obzvlášť v souvislosti s 
aktivním střelcem – prezentace slouží k diskuzi, ne ke 
stanovení postupů.



Nebezpečná zóna

„Je prostor maximálního ohrožení a vymezuje základní 
odstup od ohniska nebezpečí. Toto opatření je organizační 
záležitostí pro dodržování maximální bezpečnosti!“



TČ 13 – „Metro“

¨ Nebezpečná zóna – nejméně celý podzemní prostor stanice 
s eskalátory až k prosklené stěně vestibulu stanice + bezprostřední 
okolí větracích šachet.

¨ Vnější zóna – prostor, který obklopuje nebezpečnou zónu. Jsou zde 
soustředěny zasahující síly a prostředky. 

¨ Členové výjezdových skupin poskytovatele ZZS nebudou do 
nebezpečné zóny vstupovat. (poskytovatel ZZS nedisponuje 
potřebnými ochrannými prostředky).



TČ 14 – „Aktivní střelec“

„Členové výjezdových skupin ZZS po dohodě s vedoucím
zdravotnické složky můžou na výzvu velitele zásahu, v případě,
že hrozí bezprostřední ohrožení života zraněné osoby, vstoupit
do nebezpečné zóny a poskytovat tam PNP postiženým
osobám, avšak výhradně v doprovodu policistů a do prostor,
kde lze využít jejich pasivní ochrany (např. stěna místnosti, jiná
budova apod.). Policie ČR v takovém případě musí zasahujícím
zajistit ochranu před aktivním střelcem. Prostor v nebezpečné
zóně, kde bude poskytována PNP musí být Policií ČR zajištěn
tak, aby pravděpodobnost ohrožení zasahujících záchranářů
byla co nejnižší.“



Nebezpečné oblasti
¨ Nebezpečný materiál HAZMAT / CBRN 
¨ Požáry a výbuchy
¨ Doprava: Incidenty zahrnující dopravní systémy - železniční, silniční 

a letecký
¨ Podezřelý balíčky 
¨ Nebezpečné stavby
¨ Práce ve výšce
¨ Obtížně přístupná místa
¨ Hory a jeskyně 
¨ USAR 
¨ Události týkající se střelných zbraní a výbušnin



¨ Každý další člověk v “horké zóně” je další potenciální 
oběť

¨ V ideálním případě by se do nezajištěného objektu 
samotní záchranáři neměli dostat (pokud se nerozhodne 
o zřízení třídícího stanoviště v zajištěném prostoru 
objektu)



Obě situace se opírají o zákon

ZÁKON č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, 
§19

Vedoucí výjezdové skupiny je oprávněn rozhodnout o neposkytnutí 
přednemocniční neodkladné péče v místě události v případě, pokud by
a) při poskytování přednemocniční neodkladné péče byly bezprostředně 

ohroženy životy nebo zdraví členů výjezdové skupiny, nebo
b) měla být přednemocniční neodkladná péče poskytnuta za podmínek, pro 

jejichž zvládnutí nebyli členové výjezdové skupiny vycvičeni, vyškoleni 
nebo vybaveni vhodnými technickými či osobními ochrannými prostředky 
a poskytnutí přednemocniční neodkladné péče toto vyžaduje.



Služební poměr

záchranář v rukavicích a s kufříkem = „osel“ hasič a policista = hrdina

ZÁKON č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

V nebezpečné zóně:



Snadný cíl

¨ Psychologické hledisko – střelce upoutá záchranář – oblečení 
výrazné barvy = snadný cíl

"Podle studií oranžová barva
hodně rozšiřuje. Útočníka rozhodí,
když ve vteřině, kdy zaostřuje,
uvidí oranžovou," je přesvědčený
Čech o své dobré volbě.



Rizika

¨ Střelec mezi ošetřovanými.

¨ Lidský štít (z policistů) není 100% - odražené střely…

¨ Jak řešit odmítnutí poskytnutí PNP ze strany ZZS – hrozí žaloba o 
neposkytnutí pomoci?

¨ Absence OOPP – balistické vesty, helmy atd.

¨ Problém v logistice – doprava OOPP na místo zásahu.



Hazard Area Response Team 
(HART) 

Iniciativa v nebezpečné oblasti – tyto 
zásahové skupiny se zrodil z potřeby 
záchranářů ZZS třídit a léčit pacienty v rámci 
zvláště nebezpečného, a / nebo potenciálně 
kontaminovaného prostoru.



Využití financí MZ ČR  na vybavení, školení a výcvik?

Složení rescue týmu – kolik lidí? 1 ZZS, 2 HZS, 2 PČR

Postupy ZZS v NZ - jaké vybavení si vzít s sebou? 
Provádět triage (zdržení), nebo brát postupně všechny?



Děkuji za pozornost


