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tj.    to jest 

tzn.    to znamená 
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VZS   vodní záchranná služba 

ZOS   zdravotnické operační středisko 

ZZS   zdravotnická záchranná služba 
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1 Úvod 

Celoevropský trend neustále rostoucí mobility má mimo jiné dopady na činnost 

zdravotnické záchranné služby v příhraničních regionech České republiky, Polské 

republiky a Spolkové republiky Německo. Bakalářská práce se zabývá přeshraniční 

spoluprací zdravotnických záchranných služeb v euroregionu Nisa. Jedním z důsledků 

vstupu České republiky a Polska do Schengenského prostoru bylo zvýšení počtu 

polských, německých a českých obyvatel, kteří navštěvují příhraniční oblast a cestují 

na druhou stranu hranice, ať už pracovně či za účelem turistiky. Tato situace 

je skutečnou výzvou pro zdravotnické záchranné služby všech výše zmíněných tří zemí 

a vyžaduje po nich intenzivní spolupráci při poskytování pomoci v regionu. Cílem 

příhraniční spolupráce v oblasti zdravotnické záchranné služby je usnadnění 

přeshraniční přednemocniční neodkladné péče a vzájemná pomoc při zásazích 

výjezdových skupin v situacích, kdy tyto služby nemůže zajistit zdravotní záchranná 

služba daného státu. Samotná spolupráce je velmi důležitá zejména v horských 

oblastech hraničního pásma, kde nemohou být základny zdravotnických záchranných 

služeb vždy na ideálních místech, aby dojezdové časy byly co nejkratší. Mnohdy 

je na místě zásahu v časově menším horizontu zdravotnická záchranná služba jiného 

státu nebo je pro ni dosažení místa zásahu v horském terénu méně náročné 

a ani dojezdová vzdálenost do nemocničního zařízení nemusí být tak velká. 

Přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnické záchranné služby může zachránit životy. 

Pro poskytnutí rychlé a efektivní pomoci však musí být vytvořeny odpovídající 

právní, organizační, technické a finanční podmínky. Protože současná situace staví 

zdravotnické záchranáře do nelehké situace, kdy se na výjezdech čím dál častěji 

setkávají s cizinci z okolních států. Je proto na místě tuto spolupráci dále rozvíjet, 

prohlubovat a neustále zlepšovat. 
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2 Teoretická část 

2.1 Systém poskytování zdravotnické záchranné služby v České republice 

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je součástí systému zdravotních služeb České 

republiky (Česko, 2011). Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, 

ve znění pozdějších předpisů, definuje zdravotnickou záchrannou službu jako zdravotní 

službu, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy (na číslo tísňového volání 155 nebo 

na jednotné evropské číslo tísňového volání 112) poskytována zejména přednemocniční 

neodkladná péče (PNP) osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém 

ohrožení života. Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, definuje 

závažné postižení zdraví a přímé ohrožení života takto: „a) závažným postižením zdraví 

náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které působí 

prohlubování chorobných změn, jež mohou vést bez neprodleného poskytnutí 

zdravotnické záchranné služby ke vzniku dlouhodobých nebo trvalých následků, 

případně až k náhlé smrti, nebo náhle vzniklá intenzivní bolest nebo náhle vzniklé 

změny chování a jednání postiženého ohrožující zdraví nebo život jeho samého 

nebo jiných osob, b) přímým ohrožením života náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné 

zhoršení zdravotního stavu, které vede nebo bez neprodleného poskytnutí zdravotnické 

záchranné služby by mohlo vést k náhlému selhání některé ze základních životních 

funkcí lidského organismu“ (Česko, 2011, s. 4839) 

Zdravotnická záchranná služba je i jednou ze základních složek integrovaného 

záchranného systému (IZS), jak uvádí platná legislativa (Česko, 2011). Integrovaným 

záchranným systémem se rozumí vzájemná spolupráce všech jeho složek při provádění 

záchranných a likvidačních prací na místě mimořádné události. Mezi základní složky 

IZS patří Hasičský záchranný sbor (HZS) České republiky, se všemi jednotkami požární 

ochrany zařazenými do plošného pokrytí kraje, poskytovatelé zdravotnické záchranné 

služby a v neposlední řadě Policie České republiky (Česko, 2000). Ostatními složkami 

integrovaného záchranného systému se rozumí takové složky, které umožňují 

poskytovat plánovanou pomoc na vyžádání (Česko, 2000). Patří sem vyčleněné síly 

a prostředky ozbrojených sil Armády České republiky a ostatní ozbrojené bezpečnostní 

sbory např. Vojenská policie. Dále složky ostatních záchranných sborů, 

jako je například Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (VZS ČČK) 

a v horských oblastech Horská služba České republiky (HS ČR). Součástí jsou 
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i neziskové organizace a sdružení občanů, které je možno využít k záchranným pracím. 

Takovou organizací může být například Český červený kříž (ČČK). Nezbytná bývá 

i součinnost s orgány ochrany veřejného zdraví, nebo s havarijní a pohotovostní, či jinak 

odbornou službou spojenou s elektro a plyno-energetikou. V době krizových stavů 

pak do rozšířeného integrovaného záchranného systému patří všichni poskytovatelé 

akutní lůžkové péče, kteří disponují oddělením urgentního příjmu (Remeš, 2013) 

 

 

2.1.1 Legislativa upravující přednemocniční neodkladnou péči 

Základní právní úprava poskytování zdravotnické záchranné služby v České 

republice je obsažena v zákoně č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, 

ve znění pozdějších předpisů (Česko, 2011a) a v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách, ve znění pozdějších předpisů (Česko, 2011b). Další zákony, které se dotýkají 

organizace, provozu a začlenění zdravotnické záchranné služby do integrovaného 

záchranného systému, jsou zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákon č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014). Dalším 

klíčovým zákonem vzhledem ke způsobu financování je pro zdravotnickou záchrannou 

službu zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů (Česko, 1997). Vzdělání a profesní způsobilost 

lékařského personálu, včetně působení u zdravotních záchranných služeb, řeší zákon 

č. 95/2004 Sb. (Česko, 2004a). Vzděláváním nelékařských pracovníků se zabývá zákon 

č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu lékařských 

a nelékařských povolání (Česko, 2004b). Tyto zákonné předpisy jsou doplněny 

prováděcími vyhláškami o věcném a technickém vybavení zdravotnické záchranné 

služby (Česko, 2012a), o personálním vybavení zdravotnické záchranné služby 

(Česko, 2012b), o zdravotnické dokumentaci (Česko, 2012c) a v neposlední řadě 

plánem plošného pokrytí zdravotnické záchranné služby, jehož vytvoření ukládá zákon 

jednotlivým krajům a je schvalován Ministerstvem zdravotnictví České republiky 

(Česko, 2011). 
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2.1.2 Zřizovatel zdravotnické záchranné služby 

Odpovědnost za zajištění nepřetržité dostupnosti zdravotnické záchranné služby 

v daném územním obvodu má příslušný kraj. Kraj zřizuje vhodného poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby formou příspěvkové organizace, která má oprávnění 

k poskytování zdravotnické záchranné služby podle zákona o zdravotních službách 

(Česko, 2011). V každém kraji působí vždy jen jeden poskytovatel zdravotnické 

záchranné služby. Vzhledem k tomuto krajskému uspořádání je v České republice 

v současnosti 14 zdravotnických záchranných služeb a zdravotnických operačních 

středisek, na které navazují oblastní střediska a výjezdové základny. Poskytovatel 

zdravotnické záchranné služby je ze zákona povinen provozovat zdravotnickou 

záchrannou službu nepřetržitě (Slabý, 2012). Poskytovatel zdravotnické záchranné 

služby tvoří základní složku integrovaného záchranného systému (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014). 

Dostupnost zdravotnické záchranné služby je dána rozmístěním výjezdových 

základen zdravotnické záchranné služby na území kraje tak, aby místo události bylo 

dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut od okamžiku 

převzetí výzvy k výjezdu výjezdovou skupinou od operátora zdravotnického operačního 

střediska nebo pomocného operačního střediska (Šeblová, Knor, 2018). Dodržet 

dojezdovou dobu 20 minut jsou výjezdové skupiny povinny vždy. Výjimkou jsou 

případy, kdy čas dodržení znemožňují nepříznivé povětrnostní či dopravní podmínky. 

V takovýchto případech je možné vyžádat pomoc ostatních složek integrovaného 

záchranného systému (Česko, 2011a). Názorná ilustrace plánu dostupnosti výjezdových 

základen na území Libereckého kraje viz Příloha B. 

 

 

2.1.3 Financování zdravotnické záchranné služby 

Financování zdravotnických záchranných služeb v České republice lze označit 

jako vícezdrojové. Poskytování zdravotnické záchranné služby a činností potřebných 

pro připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných 

událostí a krizových situací jsou financovány zejména z veřejného zdravotního 

pojištění, jedná-li se o hrazené zdravotní služby (Česko, 2011a). Platba od zdravotních 

pojišťoven je nastavena jako výkonová, kdy základní jednotkou je 15 minut práce 
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posádky s lékařem nebo bez lékaře. Zároveň jsou vykazovány najeté kilometry (Česko, 

1997). V současnosti působí podle údajů Ministerstva zdravotnictví v České republice 

sedm zdravotních a zaměstnaneckých pojišťoven, které hradí vlastní výkony 

a výjezdy zdravotnické záchranné služby (MZČR, 2018). Slabý (2012) uvádí, 

že ze státního rozpočtu se dle zákona hradí náklady na připravenost pro řešení 

mimořádných událostí a krizových situací. Výše této náhrady stanovuje vláda České 

republiky v závislosti na počtu obyvatel s trvalým pobytem v té které oblasti spravované 

krajem. Dále se pak prostředky státního rozpočtu financuje provoz letadel 

(tedy vrtulníků) pro zdravotnickou záchrannou službu a leteckých posádek letecké 

záchranné služby. Z rozpočtu jednotlivých krajů jsou hrazeny náklady nehrazené 

státním rozpočtem ani z veřejného zdravotního pojištění. Tyto úhrady tvoří přibližně 

2/3 příjmů poskytovatele zdravotnické záchranné služby (Slabý, 2012). 

 

 

2.1.4 Činnosti, vzdělávání a kompetence zdravotnických záchranářů 

V rámci zdravotnické záchranné služby je poskytována přednemocniční neodkladná 

péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života, 

tj. poskytování péče v situacích náhle vzniklého onemocnění, úrazu nebo jiného 

zhoršení zdravotního stavu, které mohou vést bez poskytnutí neodkladné 

přednemocniční péče ke vzniku dlouhodobých nebo trvalých následků, případně 

k selhání životních funkcí a náhlé smrti. Dále poskytování péče v situacích náhle 

vzniklé intenzivní bolesti, nebo náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého 

ohrožující zdraví nebo život jeho samého nebo jiných osob (Česko, 2011a). Mezi další 

činnosti poskytované v rámci zdravotnické záchranné služby patří přeprava pacientů 

neodkladné péče (mezi nemocniční transporty v režimu neodkladné péče), letecká 

záchranná služba a spolupráce při řešení mimořádných a krizových událostí 

(Štětina, 2014). 

Vzdělávání zdravotnických záchranářů v České republice lze rozdělit do tří oblastí. 

První oblastí je vzdělávání kvalifikační, tzn. vzdělání vedoucí k získání kvalifikace. 

To lze dosáhnout studiem bakalářského studijního programu Specializace 

ve zdravotnictví se studijním oborem Zdravotnický záchranář na vysoké škole (od roku 

2021 studijní program Zdravotnické záchranářství). Studium probíhá po dobu 3 let 

a je zakončené Státní závěrečnou zkouškou. Vystudovaný zdravotnický záchranář může 
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provádět činnosti bez odborného dohledu v rámci akutní intenzivní péče, péče 

na urgentním příjmu a přednemocniční neodkladné péče. Pokud chce pracovat na ZZS, 

je nutné nejprve splnit 1 rok praxe ve výkonu povolání u poskytovatele lůžkových 

zdravotních služeb. Další možností je studium na vyšší odborné škole, kde bylo možné 

zahájit studium naposledy ve školním roce 2018/19. Jednalo se o obor Diplomovaný 

zdravotnický záchranář, který trval 3 roky a byl zakončen absolutoriem. 

Již neprobíhající možností studia byl obor zdravotnický záchranář na střední 

zdravotnické škole, poslední možnost zahájit studium měli studenti ve školním roce 

1998/1999. Odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře může 

získat také všeobecná sestra se specializací pro intenzivní péči, která byla v pracovním 

poměru u výjezdové záchranné služby nejméně po dobu 5 let (Česko, 2017). 

Další oblast tvoří specializační vzdělávání, které prohlubuje všeobecnou kvalifikaci 

zdravotnického pracovníka a vede k získání specializace. Jde o formu celoživotního 

vzdělávání v optimální délce 18 až 24 měsíců. Zakončením specializačního vzdělávání 

pro nelékařské zdravotnické obory je atestační zkouška. Specializační vzdělávání 

upravuje Nařízení vlády z č. 31/2010 Sb. a umožňuje tak studovat obory Urgentní 

medicína, Organizace a řízení ve zdravotnictví (Česko, 2010) a od roku 2018 také obor 

Perfuziologie (Česko, 2018). 

Poslední oblastí je celoživotní vzdělávání, které slouží k prohlubování, rozšiřování 

a obnovování vědomostí a způsobilostí zdravotnických pracovníků v dynamickém 

a pokrokovém oboru přednemocniční neodkladné péče. Formou celoživotního 

vzdělávání mohou být certifikované kurzy, odborné stáže u akreditovaných zařízení, 

účasti na konferencích nebo kongresech (Česko, 2004b). 

Každý zdravotnický záchranář vykonávající činnosti při poskytování specifické 

ošetřovatelské péče v rámci neodkladné přednemocniční péče či při poskytování akutní 

lůžkové péče, včetně práce na urgentním příjmu, je povinen řídit se kompetencemi, 

které mu stanovuje legislativa. Tyto činnosti může vykonávat bez odborného dohledu 

a bez indikace lékaře. Mezi nejvýznamnější z nich patří monitorace a hodnocení 

vitálních funkcí pacienta spolu se snímáním elektrokardiogramu (EKG), kde může 

sledovat a zároveň vyhodnocovat poruchy rytmu, a vyšetření a monitorování saturace 

pulzním oxymetrem. Dále může provádět kardiopulmonální resuscitaci (KPR) 

s použitím dostupných pomůcek, ručního křísícího vaku a samotnou defibrilaci srdce 

elektrickým výbojem po provedení záznamu EKG. Zdravotnický záchranář má dále 

kompetence k zajišťování periferního žilního, a u vybraných indikací, intraoseálního 
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vstupu do cévního řečiště. Také má kompetence aplikovat krystaloidní roztoky 

a nitrožilně roztoky glukózy u pacientů s ověřenou hypoglykémií. V rámci 

přednemocniční péče může provádět stavění krvácení a prvotní ošetření ran, zahájit 

a udržovat kyslíkovou terapii pomocí dostupných pomůcek k tomu určených, provádět 

neodkladné úkony při právě probíhajícím porodu spolu s prvotním ošetřením 

novorozence, zajišťovat bezpečné vyproštění pacienta a jeho následné polohování 

či imobilizaci. Zdravotnický záchranář je zodpovědný za bezpečný transport pacienta 

(Česko, 2011c). 

Na základě indikace lékaře může zdravotnický záchranář bez odborného dohledu 

vykonávat rozmanité činnosti v rámci léčebné a diagnostické péče. Z nich nejdůležitější 

činnosti jsou možnost podávat krevní deriváty a jiné léčivé přípravky. Zajišťovat 

přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem (Česko, 2011c). Celé znění všech 

kompetencí zdravotnických záchranářů viz Příloha A. 

 

 

2.1.5 Výjezdové skupiny 

Vlastní poskytování přednemocniční neodkladné péče zajišťují výjezdové skupiny. 

Výjezdové skupiny se podle složení a povahy činností člení na výjezdové skupiny 

rychlé lékařské pomoci (RLP) s nejméně tříčlennou posádkou, kdy členy posádky jsou 

řidič záchranář, zdravotnický záchranář a lékař, a na výjezdové skupiny rychlé 

zdravotnické pomoci (RZP) s nejméně dvoučlennou posádkou složenou z řidiče 

záchranáře a zdravotnického záchranáře (Česko, 2011a). 

Výjezdové skupiny mohou vykonávat činnost v rámci setkávacího systému, neboli 

rendez-vous systému (RV) nebo podle situace samostatně či společně. V současné době 

je většina událostí řešena týmy rychlé zdravotnické pomoci. Rychlá lékařská pomoc 

je vysílána jen k nejzávažnějším událostem (Remeš 2013). 

Rendez-vous systém je systém součinnosti lékaře a posádek rychlé zdravotnické 

pomoci, v němž se posádka s lékařem pohybuje v malém osobním voze a k závažným 

událostem je vysílána spolu s posádkou rychlé zdravotnické pomoci. Tento systém 

se uplatňuje především ve velkých městských aglomeracích, kde je velký počet výjezdů. 

Je-li to možné, lékař po ošetření odjíždí k dalšímu pacientovi, zatímco první pacient 

je po ošetření lékařem transportován posádkou rychlé zdravotnické pomoci 

k hospitalizaci (Šín, 2017). 
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Poskytování zdravotnické záchranné služby je koordinováno prostřednictvím 

zdravotnických operačních středisek (ZOS), která jsou povinnou součástí zařízení 

poskytovatelů zdravotnické záchranné služby. Hlavním úkolem zdravotnických 

operačních středisek je kvalitní zpracování, vyhodnocení a zajištění tísňové výzvy. 

Zdravotnické operační středisko je centrem, které nepřetržitě řídí činnost všech 

výjezdových skupin (Šeblová, Knor, 2018). 

Výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby se podle typu dopravních 

prostředků, které využívají ke své činnosti, člení na pozemní, letecké a vodní. Posádka 

letecké záchranné služby (LZS) je tvořena lékařem, zdravotnickým záchranářem 

a pilotem (Česko, 2011a). Jako dopravní prostředek je používán vrtulník. Letecká 

záchranná služba vzlétá k pacientům, kteří se nacházejí v bezprostředním ohrožení 

života a kdy zároveň nemůže být zajištěna efektivní a dobrá terénní přístupnost 

pozemních posádek. Dalším důvodem pro povolání letecké záchranné služby je šetrný 

nebo velmi rychlý transport postiženého (Remeš, 2013). 

 

 

2.2 Poskytování zdravotnické záchranné služby ve Spolkové republice Německo 

v Sasku 

2.2.1 Legislativa upravující přednemocniční neodkladná péči 

Ve Spolkové republice Německo je zdravotnická záchranná služba součástí 

veřejných služeb obecného zájmu. V Německu poskytování zdravotnické záchranné 

služby zajišťují a zároveň právně regulují jednotlivé spolkové země. Každá spolková 

země si tedy organizuje poskytování zdravotnické záchranné služby sama (zákonodárné 

kompetence přísluší spolkovým zemím). Ve Spolkové republice Německo tak existuje 

16 zákonných norem regulujících poskytování zdravotnické záchranné služby 

v jednotlivých spolkových zemích (Slabý, 2012). 

Vzhledem k přeshraniční spolupráci s Libereckým krajem je relevantní Saský 

zákon o požární ochraně, zdravotnické záchranné službě a ochraně před katastrofami 

z 24. června 2004 (Sächsisches Gesets über den Brandschuts, Rettungsdienst 

und Katastrophenschutz, zkratka SächsBRKG). V Sasku další zásadní otázky 

zdravotnické záchranné služby upravuje Zemský plán záchranné služby vydávaný 

jako nařízení Saského státního ministerstva vnitra a ostatní předpisy upravující 
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technické a personální vybavení zdravotnických záchranných služeb. Jsou to především 

tzv. sektorální plány, vydávané zřizovateli zdravotnické záchranné služby, které 

stanovují konkrétní podmínky pro oblast záchranné služby, jako např. připravenost 

vozového parku nebo připravenost prostředků pro případ hromadného neštěstí s velkým 

počtem zraněných (Gneipelt, 2012). 

 

 

2.2.2 Zřizovatel zdravotnické záchranné služby 

Sasko je pro potřeby záchranné služby rozčleněno do 13 oblastí, jejich území 

se v zásadě kryje s územím okresů a obcí bez okresní příslušnosti. V Sasku je zajištění 

zdravotnické záchranné služby úkolem tzv. zřizovatelů zdravotnické záchranné služby. 

V případě pozemní záchranné služby to jsou okresy, obce bez okresní příslušnosti 

nebo záchranné účelové svazy (letecká záchranná služba spadá pod Saské stání 

ministerstvo vnitra). Zřizovatelé záchranné služby však tuto službu neprovozují, 

ale pověřují prováděním přednemocniční neodkladné péče na základě veřejnoprávní 

smlouvy tzv. poskytovatele služeb. Těmito poskytovateli jsou organizace humanitární 

pomoci, např. Saský Červený kříž (Sächsisches Rotes Kreuz), Organizace Johanitů 

(Johanniter-Unfall-Hilfe), Maltézský řád (Malteser Hilfdienst) nebo Svaz Samaritánů 

(Arbeiter-Samaritaner-Bund), a někteří komerční poskytovatelé služeb (Slabý, 2012). 

 

 

2.2.3 Financování zdravotnické záchranné služby 

V Sasku je poskytování zdravotnické záchranné služby financováno veřejnými 

zdravotními pojišťovnami. Pojišťovny stanoví výši odměny v rámci vyjednávání 

vedených se zřizovateli zdravotnické záchranné služby, kterým potom tyto finanční 

prostředky vyplácejí. Zřizovatelé pak na základě veřejnoprávní smlouvy financují 

z těchto prostředků poskytovatele zdravotnické záchranné služby. Veřejné zdravotní 

pojišťovny v Sasku založily Pracovní společenství první lékařské pomoci ARGE NÄV, 

které provádí centrální přijímání urgentních lékařů, organizuje je a vyplácí jim odměny 

(Gneipelt, 2012). 
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2.2.4 Činnosti, vzdělávání a kompetence zdravotnických záchranářů 

V rámci zdravotnické záchranné služby jsou poskytovány dva základní druhy 

služeb. Prvním základním druhem služeb je přednemocniční neodkladná péče 

(Notfallrettung – Záchrana ve stavu nouze), která je poskytována, stejně jako v České 

republice, osobám v akutním ohrožení života a zdraví, a ostatní služby, kterými 

je poskytována zdravotní péče a přeprava pacientů, jež nejsou definováni jako 

tzv. urgentní. Jedná se především o přepravu nemocných (Krankentransport), zraněných 

nebo nesoběstačných osob mezi poskytovateli zdravotních služeb, do nemocničních 

zařízení a zpět, jež potřebují během převozu odbornou zdravotnickou péči 

poskytovanou kvalifikovaným nelékařským zdravotnickým personálem nebo zvláštní 

vybavení sanitního vozu. Existují i tzv. mobilní jednotky intenzivní péče, zajišťující 

přepravu pacientů ve vážném zdravotním stavu, kteří vyžadují vyšší úroveň zdravotní 

péče během přepravy k jinému poskytovateli zdravotních služeb, a tzv. přeprava 

pacientů za doprovodu lékaře, Artzbegleitender Patiententransport (Slabý, 2012). 

Zvláštním oborem zdravotnické záchranné služby jsou převozy pacientů s infekčním 

onemocněním a převozy obézních pacientů (Gneipelt, 2012). 

Vzdělávání či kvalifikace zdravotnických záchranářů v německých spolkových 

zemí se vyznačuje tím, že probíhá formou kvalifikačních kurzů v akreditovaných 

výcvikových centrech či státem určené škole. Nejnižší možnou kvalifikací je takzvaný 

Rettungshelfer zkráceně RH (záchranářský pomocník). Dosáhne jej každý, kdo 

absolvuje 160 hodinový kurz rozdělený do teoretického a praktického bloku 

po 80 hodinách. Může se pak uplatnit jako řidič při transportu nemocných. V České 

republice lze přirovnat k řidiči dopravy raněných, nemocných a rodiček (DRNR). 

Druhým stupněm je Rettungssanitäter zkráceně RS (Záchranářský sanitář), u kterého 

stejně jako v předešlém případě probíhá výuka formou kurzu. Délka kurzu činí 

již 320 hodin po dvou 160 hodinových blocích. Po jejich absolvování musí dotyčný 

projít závěrečnou zkouškou před státní odbornou komisí. Úspěšně zakončený kurz 

dotyčného opravňuje být členem posádky záchranné služby, kde pod odborným 

dohledem asistuje Rettungassistent (Zdravotnickému záchranáři) nebo lékaři. Český 

ekvivalent pro Rettungssanitäter je pozice řidič – záchranář (Deutsches Rotes 

Kreuz, 2020). 

Výše zmíněný Rettungassistent označováno jako RA (Zdravotnický záchranář) byl 

do roku 2014 jediný plnohodnotný zdravotnický záchranář, jehož vzdělání definuje 
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zákon z roku 1989 Rettungsassistentengesetz – RettAssG. Vzdělávání zdravotnických 

záchranářů označovaných RA, probíhalo formou denního studia po dobu dvou let. První 

rok teoretického studia byl zakončen závěrečnými zkouškami a následoval druhý rok 

praktické výuky se 1600 hodinami praxe na zdravotnické záchranné službě. 

Po absolvování praktické výuky probíhalo závěrečné zkoušení ověřující způsobilost 

vykonávat povolání zdravotnického záchranáře (Deutschland, 1989). Nynější nejvyšší 

stupeň možného vzdělání zdravotnického záchranáře upravuje zákon Gesetz über den 

Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG). Zákon NotSanG 

vstoupil v platnost roku 2014 a nahrazuje tak zákon z roku 1989 RettAssG. Pro 

dosažení titulu Notfallsanitäter (Nouzový záchranář) je nutno projít výcvikem 

trvajícím 3-5 let, kdy teoretické a praktické lekce probíhají na státních školách k tomu 

určených a praktická výuka pak probíhá na schválené výukové stanici nebo 

ve vhodných nemocničních zařízeních definovaných zákonem (Deutschland, 2013). 

Kompetence zdravotnických záchranářů v SRN upravuje zákon Ausbildungs 

und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter ze dne 

16. 12. 2013, stejný zákon, který řeší obsah studia a znalosti zdravotnických záchranářů. 

Zákon je platný ve všech spolkových zemích. Z toho vyplývá, že ve všech spolkových 

zemích je jasně dána struktura jak teoretické, tak praktické výuky zdravotnických 

záchranářů, ovšem jejich činnosti a znalosti se mohou lišit co do spolkové země. 

Proto je obtížné pevně definovat jejich kompetence, které na rozdíl od České republiky 

nejsou definovány přesným zákonem (Deutschland, 2013). 

 

 

2.2.5 Výjezdové skupiny 

Výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby v Sasku jsou srovnatelné 

s výjezdovými skupinami v České republice. Existují výjezdové skupiny pozemní, 

letecké a vodní záchranné služby a výjezdové skupiny RLP 

(NEF – Notarzteinsatzfahrzeug, posádka s lékařem a zdravotnickým záchranářem; 

NAW – Notarztwagen, posádka s lékařem, zdravotnickým záchranářem a řidičem) 

a RZP (RTW – Rettungswagen, posádka bez lékaře se zdravotnickým záchranářem 

a řidičem záchranářem) s využitím systému rendez – vous. Na plnění úkolů 

zdravotnické záchranné služby se podílí také horská a speologická záchranná služba 

(Berg und Höhlenrettung) a vodní záchranná služba (Wasserrettung). Výjezdy 
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zdravotnické záchranné služby jsou řízeny a koordinovány operačními středisky požární 

ochrany a záchranné služby (Gneipelt, 2012). 

Číslo tísňového volání pro zdravotnickou záchrannou službu je 112. Poskytování 

zdravotnické záchranné služby koordinují operační střediska. Dojezdová doba 

je zpravidla do 12 minut od výjezdu zdravotnické záchranné služby, v málo 

obydlených oblastech pak 15 minut. Pokrytí daného území výjezdovými základnami 

je součástí plánu pokrytí (Slabý, 2012). Podle Saského zákona o požární ochraně, 

zdravotnické záchranné službě a ochraně před katastrofami musí být v každé oblasti 

zdravotnické záchranné služby zřízeno operační středisko, stanoviště zdravotnické 

záchranné služby, výjezdové základny rychlé lékařské pomoci, místo vedoucího lékaře 

zdravotnické záchranné služby a podle potřeby výjezdové základny a lékařská 

pracoviště specializovaná na mezinemocniční převozy pacientů. Stanoviště 

zdravotnické záchranné služby musí být obsazena nepřetržitě, výjezdové základny 

pouze v určitou denní nebo noční dobu, kdy dochází podle zkušeností ke zvýšenému 

počtu zásahů. O struktuře plánu pokrytí k zajištění zdravotnické záchranné služby 

rozhodují zřizovatelé zdravotnické záchranné služby na základě aktuální potřeby 

přednemocniční neodkladné péče (Gneipelt, 2012). 

 

 

2.3 Systém poskytování zdravotnické záchranné služby v Polské republice 

Stejně jako v České republice je i v Polské republice poskytována nepřetržitá 

pomoc komukoli, kdo se nachází v ohrožení života, 24 hodin denně po 7 dní v týdnu, 

celý rok. O přednemocniční neodkladnou péči se stará Státní zdravotnický záchranný 

systém Pánstwowe Ratownictwo Medyczne (Klimczak, 2019). 

 

 

2.3.1 Legislativa upravující přednemocniční neodkladnou péči 

Systém poskytování zdravotnické záchranné služby v Polské republice upravuje 

zákon č.191/1410 z roku 2006 – O státní zdravotnické záchranné službě 

(O Państwowym Ratownictwie Medycznym). Tento zákon definuje pravidla 

pro fungování, financování a organizaci státní zdravotnické záchranné služby. Zároveň 

se zabývá i vzděláváním v poskytování přednemocniční neodkladné péče. Polský 
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systém zdravotnické záchranné služby se dělí do dvou částí. První část systému tvoří 

urgentní oddělení nemocnic neboli SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy). Do druhé 

části patří pohotovostní lékařské týmy a zdravotnické týmy, tj. vlastní zdravotnická 

záchranná služba spolu s leteckou záchrannou službou (Polsko, 2006). 

 

 

2.3.2 Zřizovatel zdravotnické záchranné služby 

Zajištění zdravotnické záchranné služby v Polsku je v případě pozemní 

zdravotnické záchranné služby úkolem jednotlivých vojvodství, na které se Polsko 

administrativně člení. Každé vojvodství připravuje akční plán, který podrobně popisuje 

zabezpečení zdravotnické záchranné služby na území příslušného vojvodství. Akční 

plán obsahuje především údaje o pokrytí daného území operačními středisky, stanovišti 

zdravotnické záchranné služby, výjezdovými základnami rychlé lékařské pomoci apod. 

a dále informace o způsobu spolupráce s dalšími, zejména sousedními vojvodstvími 

(Jarosławska-Kolman, 2016). 

Celý systém státní zdravotnické záchranné služby je pod dohledem polského 

ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictvíPolské republiky schvaluje akční 

plány jednotlivých vojvodství o zabezpečení a poskytování zdravotnické záchranné 

služby (Jarosławska-Kolman, 2016). 

 

 

2.3.3 Financování zdravotnické záchranné služby 

Zásady financování zdravotnické záchranné služby upravuje v Polsku výše 

zmíněný zákon č. 191/1410 z roku 2006 o státní zdravotnické záchranné službě 

(O Państwowym Ratownictwie Medycznym) v článku 46. Poskytování zdravotnické 

záchranné služby je financováno prostřednictvím rozpočtů jednotlivých vojvodství. 

Polský zákon o zdravotnické záchranné službě opravňuje jednotlivá vojvodství 

stanovovat a plánovat rozdělování finančních prostředků pro zdravotnickou záchrannou 

službu (Polsko, 2006). Při financování se mimo jiné zohledňuje hustota a počet 

obyvatel, dále počet případů vážného ohrožení zdraví, v tom kterém vojvodství 

i četnost překračování maximální doby dojezdu zdravotnické záchranné služby k místu 

události (Jarosławska-Kolman, 2016). Leteckou záchrannou službu spravuje a financuje 
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přímo ministerstvo zdravotnictví. Výjimku tvoří pohotovostní oddělení nemocnic, 

jejichž provoz je hrazen z národního zdravotního fondu (Polsko, 2006). 

 

 

2.3.4 Činnosti, vzdělávání a kompetence zdravotnických záchranářů 

Požadavky na vzdělání zdravotnických záchranářů v Polské republice upravuje 

zákon č. 191/1410 z roku 2006 o státní zdravotnické záchranné službě (O Państwowym 

Ratownictwie Medycznym), konkrétně v článku 10. Požadováno je vysokoškolské 

vzdělání v oboru zdravotnický záchranář zakončené magisterským nebo bakalářským 

titulem a úspěšné vykonání státní zkoušky ze zdravotnického záchranářství (PERM), 

která prověřuje uchazečovu způsobilost k výkonu povolání. Dalšími možnostmi 

pro již vystudované zdravotnické záchranáře,  jak si prohloubit, rozšířit a upevnit 

znalosti, jsou doplňkové formy vzdělání, mezi které se řadí výcvikové kurzy  

a samostudium. Obě formy se pak evidují v takzvané kartě profesního rozvoje, takzvané 

karty doskonalenia zawodowego (Polsko, 2016). 

Činnosti zdravotnických záchranářů v Polské republice jsou upraveny nařízením 

ministra zdravotnictví ze dne 16. prosince 2019, o záchranných zdravotnických 

výkonech a jiných než zdravotnických záchranných výkonech, které může poskytovat 

zdravotnický záchranář (W sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń 

zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane 

przez ratownika medycznego), které podrobně definuje rozsah kompetencí 

zdravotnických záchranářů a rozděluje činnosti zdravotnických záchranářů do dvou 

skupin. Stejně jako v České republice i v Polsku se seznam činností dělí na ty činnosti, 

které může vykonávat sám záchranář a činnosti s indikací lékaře. Příkladem zásadních 

činností pro práci polského zdravotnického záchranáře může být možnost zajišťovat 

žilní nebo intraoseální vstupy, či dokonce kanylovat jugulární žílu. Dále zavádění 

inhalační kyslíkové terapie, nebo dechové podpory či umělé plicní ventilace, 

také zajišťování dýchacích cest pomocí všech k tomu určených dostupných pomůcek, 

stanovení kritických parametrů fyziologických funkcí pomocí dostupného vybavení. 

Nelze opomenout kompetence k provádění KPR v souladu se současnými lékařskými 

znalostmi a s možností endotracheální intubace a neinvazivní plicní ventilace. 

Na základě záznamu EKG kompetence provádět defibrilaci srdce a kardioverzi 

a kardiostimulaci u hemodynamicky nestabilních pacientů. Zásadní je i množství 
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léčivých přípravků, které legislativa záchranáři umožňuje podávat bez nutnosti 

konzultace s lékařem. Aktuální seznam čítá 47 léčivých přípravků (Polsko, 2019). 

Celý přehled léčivých přípravků, které mohou podávat zdravotničtí záchranáři v Polsku 

viz Příloha C. 

 

 

2.3.5 Výjezdové skupiny 

Pozemní výjezdové skupiny se dělí do dvou skupin. První z nich je specializovaná 

skupina označovaná S (ekvivalent RLP), která obsahuje nejméně 3 zdravotnicky 

vzdělané osoby, přičemž jednou z nich je lékař. Dalšími členy jsou zdravotnický 

záchranář nebo sestra a řidič, jenž je zpravidla zároveň zdravotnický záchranář. Tato 

výjezdová skupina je vysílána k pacientům akutně ohroženým selháním základních 

životních funkcí. Druhou je skupina s označením P (ekvivalent RZP), ve které jsou 

nejméně dva zdravotnicky vzdělaní pracovníci, tedy zdravotnický záchranář nebo sestra 

a řidič, který je zpravidla zároveň záchranář. Tato výjezdová skupina vyjíždí 

k pacientům, jejichž stav po vyhodnocení nevyžaduje vyslání rychlé lékařské pomoci 

(Polsko, 2006). 

Jako ve většině vyspělých zemích, i v Polsku, je součástí zdravotnické záchranné 

služby letecká záchranná služba, která poskytuje přednemocniční péči ve ztížených 

podmínkách a transportuje pacienty tehdy, pokud je přítomné riziko z prodlení, 

nebo je transport pozemní skupinou riskantní. Posádku letecké záchranné služby tvoří 

profesionální pilot, kopilot a případně navigátor. Zdravotnická složka je zabezpečena 

lékařem, zdravotnickým záchranářem nebo všeobecnou sestrou či sestrou 

se specializací). (Polsko, 2006). V současné době působí letecká záchranná služba 

v Polsku na 21 trvalých základnách a 1 sezónní základně, které tak pokrývají většinu 

území (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 2020). 

 

 

2.4 Vývoj přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb 

v Libereckém kraji 

V Evropské unii dochází dlouhodobě k nárůstu mobility obyvatel v příhraničních 

oblastech jednotlivých států nejen z důvodů turistických a rekreačních, ale také 
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pravidelných cest do zaměstnání. S tím souvisí i poskytování zdravotních služeb, 

přičemž v příhraničí je časté poskytování přednemocniční neodkladné péče občanům 

sousedního státu. V roce 1991 vznikl Euroregion Nisa jako první euroregion na tehdejší 

československé hranici (Wachsmuth, 2014). Euroregion Nisa je organizace působící 

v prostoru Trojzemí, tj. hraniční oblasti mezi Spolkovou republikou Německo, Českou 

republikou a Polskou republikou a zahrnuje okresy Saska, Bautzen a Görlitz, 

jihovýchod Dolnoslezského vojvodství a Liberecký kraj spolu se Šluknovským 

výběžkem. Euroregion Nisa usiluje o vytvoření společného, rozmanitého prostoru 

pro přeshraniční spolupráci (Euroregion Neisse – Nisa – Nysa, 2020) 

V roce 2004 byla ustanovena v euroregionu Nisa expertní skupina  

EUREX – Přeshraniční krizová spolupráce, která spojuje složky Integrovaného 

záchranného systému euroregionu Nisa. Společné konference zdravotnických 

záchranných služeb daly vzniknout dohodě o spolupráci zdravotnických záchranných 

služeb euroregionu Nisa. Tato dohoda pak byla podnětem a inspirací pro utvoření 

rámcové mezistátní smlouvy o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné 

služby mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Smlouva vzešla 

v platnost 4. dubna 2013 (Wachsmuth, 2014). 

Od roku 2008 skupina pracovala na společném projektu s polskými partnery. 

Projekt reagoval na problémy v poskytování zdravotnické péče na společné hranici 

a navrhoval jejich řešení. Byla realizována dvě společná cvičení záchranářů s řešením 

mimořádné události, byly realizovány výměnné stáže a jazykové kurzy. Dne 1. ledna 

2018 byl zahájen tříletý česko-polský projekt, spolufinancovaný Evropskou unií. 

Hlavním cílem projektu je posílení a zvýšení intenzity spolupráce mezi jednotkami 

zdravotnických záchranných sborů s Polska a České republiky (Wachsmuth, 2014). 

Základním motivem pro navázání užší přeshraniční spolupráce v oblasti 

zdravotnické záchranné služby je především časové hledisko dostupnosti 

přednemocniční neodkladné péče v příhraničním území. Na česko-polských hranicích 

limituje zdravotnické záchranné služby obou zemí stále neexistující mezinárodní 

smlouva, která by zajistila podmínky pro zásahy i vzájemnou výpomoc mezi 

zdravotnickými záchranáři. Jednání o rámcové smlouvě s Polskou republiku probíhají 

s přestávkami od roku 2012, ale stále se nepodařilo dojít k dohodě a mít písemný 

dokument (Wachsmuth, 2014). Kompletní přepis vývoje přeshraniční spolupráce 

zdravotnických záchranných služeb v Libereckém kraji viz Příloha D.  
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3 Výzkumná část 

3.1 Výzkumné cíle a otázky 

Cíle práce 

1) Zjistit, jakým způsobem probíhá spolupráce zdravotnických záchranných služeb 

v příhraničních oblastech z pohledu zdravotnických záchranářů. 

2) Zjistit, jaké jsou pozitivní oblasti ve stávajícím způsobu spolupráce zdravotnických 

záchranných služeb v příhraničních oblastech z pohledu zdravotnických záchranářů. 

3) Zjistit, jaké jsou negativní oblasti ve stávajícím způsobu spolupráce zdravotnických 

záchranných služeb v příhraničních oblastech z pohledu zdravotnických záchranářů. 

4) Zjistit, jaké změny navrhují zdravotničtí záchranáři v oblasti spolupráce 

zdravotnických záchranných služeb v příhraničních oblastech. 

 

Výzkumné otázky 

1) Jakým způsobem probíhá spolupráce zdravotnických záchranných služeb 

v příhraničních oblastech z pohledu zdravotnických záchranářů? 

2) Jaké jsou pozitivní oblasti ve stávajícím způsobu spolupráce zdravotnických 

záchranných služeb v příhraničních oblastech z pohledu zdravotnických záchranářů? 

3) Jaké jsou negativní oblasti ve stávajícím způsobu spolupráce zdravotnických 

záchranných služeb v příhraničních oblastech z pohledu zdravotnických záchranářů? 

4) Jaké změny navrhují zdravotničtí záchranáři v oblasti spolupráce zdravotnických 

záchranných služeb v příhraničních oblastech? 

 

 

3.2 Metodika výzkumu 

Výzkumná část bakalářské práce je zpracována kvalitativní metodou výzkumu. 

Sběr dat byl realizován technikou polostrukturovaného rozhovoru. Polostrukturovaný 

rozhovor zahrnuje 16 otevřených otázek. Byly zformulovány čtyři výzkumné cíle. 

Ke každému výzkumnému cíli byla stanovena vždy jedna výzkumná otázka. Výzkum 

byl realizován od června do července roku 2020. Písemný souhlas s prováděním 

výzkumu byl podepsán vedením vybrané zdravotnické záchranné služby, viz Příloha G. 

Všichni respondenti podepsali písemný souhlas s provedením rozhovoru 
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a se zpracováním získaných informací, příklad viz Příloha F. Z důvodu ochrany 

osobních údajů nejsou tyto souhlasy součástí bakalářské práce, ale jsou k dispozici 

u autora práce. Rozhovoru se celkem zúčastnilo 8 respondentů, z toho dvě ženy a šest 

mužů. Sběr dat byl ukončen po dosažení teoretické saturace. Kritériem pro výběr 

vhodných respondentů byla podmínka, že dotyčný respondent musí pracovat 

na výjezdové základně zdravotnické záchranné služby umístěné v příhraniční oblasti. 

Respondenti byli nejdříve předem osloveni a posléze s nimi byla domluvena schůzka. 

Při výběru místa setkání byly zohledněny individuální potřeby respondentů. Schůzky 

většinou probíhaly na pracovištích jednotlivých respondentů. Všechny rozhovory byly 

nahrány na diktafon a přepsány v programu Microsoft Office Word. Následně bylo 

respondentům přiřazeno označení R1 až R8 pro přehlednější odkazování na jednotlivé 

respondenty v textu. Analýza s kódováním byla taktéž realizována v programu 

Microsoft Office Word. Pro každou předem stanovenou kategorii bylo vytvořeno 

schéma pro lepší orientaci, a to v programu XMind. 

 

 

3.3 Analýza výzkumných dat 

Respondent 1 (dále jen R1) je 43letá žena, pracující u zdravotnické záchranné 

služby přes 20 let a nyní vykonává své povolání na výjezdové základně u hranic 

s Německem. 

Respondent 2 (dále jen R2), je 40letý muž, pracující u zdravotnické záchranné 

služby přes 10 let a nyní vykonává své povolání na výjezdové základně u hranic 

s Německem. 

Respondent 3 (dále jen R3) je 32letý muž, pracující u zdravotnické záchranné 

služby již 6. rokem a nyní vykonává své povolání na výjezdové základně u hranic 

s Německem. 

Respondent 4 (dále jen R4) je 32letá žena, pracující u zdravotnické záchranné 

služby přes 15 let a nyní působí na výjezdové základně u hranic s Německem. 

Respondent 5 (dále jen R5) je 31letý muž, pracující u zdravotnické záchranné 

služby přes 5 let a nyní vykonává své povolání na výjezdové základně u hranic 

s Polskem. 

Respondent 6 (dále jen R6) je 33 let starý muž působící přes 8 let u zdravotnické 

záchranné služby. Nyní pracuje na výjezdové základně u hranice s Polskem 
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Respondent 7 (dále jen R7) je 37letý muž, který taktéž pracuje na výjezdové 

základně u česko – polské hranice a ve zdravotnictví působí již 8 let. 

Respondent 8 (dále jen R8) je 32letá žena, pracující přes 6 let u zdravotnické 

záchranné služby. Nyní pracuje na základně u hranic s Polskem. 

 

 

3.3.1 Kategorie zabývající se průběhem spolupráce zdravotnických záchranných 

služeb 

První kategorie zkoumá, jaký je průběh spolupráce zdravotnických záchranných 

služeb. Kategorie obsahuje celkem čtyři otázky. První z nich zjišťuje, jakým způsobem 

probíhá samotná aktivace vzájemné spolupráce zdravotnické záchranné služby 

České republiky, Polské republiky a Spolkové republiky Německo. Všichni zúčastnění 

respondenti R1-R8 se ve svých odpovědích shodují. Nezáleží na tom, zda dotyčný 

respondent pracuje na výjezdové základně u německých či polských hranic.  

R1 odpovídá, že „Výzva přichází z dispečinku, na výjezdovém dokumentu je v poznámce 

napsáno cizinec.“ Odpověď R3 a R4 je obdobná a R2 k tomu ještě dodává, že „Na tom 

papíru, co přijde z dispečinku, je místo jména napsáno XY jako neznámý pacient a dole 

v poznámce je pak většinou napsáno cizinec.“ R5 pokračuje ve své odpovědi 

takto „většinou tam máš napsáno, že je cizinec, aby si věděl dopředu, že tam nějaká 

jazyková bariera bude.“ R1 doplňuje svoji odpověď tvrzením, že: „Často se stává, 

že pacientovu národnost zjišťujme až na místě. A to většinou při odebírání anamnézy 

od kolem stojících lidí.“ 

Další otázka je zaměřená na vlastní průběh zásahu. Zde se jednotlivé odpovědi 

liší, a to v závislosti, v jakém pohraničí se nachází výjezdová základna, kde dotazovaný 

respondent pracuje. Je rozdělena na odpovědi z česko-německého a česko-polského 

pohraničí. R1 pracující u hranice s Německem odpovídá, že „Při zásahu u německého 

pacienta zasahuje pouze naše posádka.“ To tvrdí i R2 „Na místě probíhá zásah 

jako každý jiný, akorát s cizincem“, k tomu dodává „ale s německýma záchranářema 

se už nic neřeší.“ Odpovědi od R3 a R4 se významově neliší. R4 mimo jiné uvádí, 

že „My se jako vůbec nesetkáváme s těmi záchranáři z Německa. Je to pacient  

na našem území, tak se o něj postaráme my.“ Problematiku zásahu rozvádí ve své 

odpovědi R1 takto „Při zásahu u německého pacienta zasahuje pouze naše posádka.  
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O dalším směřování pacienta rozhodne až jeho stav…“ dále udává „Buď pacienta 

odvážíme do naší české nemocnice, anebo s ním jedeme do nemocnice v Německu.“ 

Respondenti R5–R8 z česko-polského pohraničí přistupují ve svých odpovědích 

k průběhu zásahu poměrně jednotně. R5 odpověděl, že „Hele ten výjezd probíhá jako 

standardní výjezd, až na to, že ty základní fráze říkáš tak nějak česko-polsky.“ To samé 

odpovídá i R7 a R8. R6 odpovídá, že „Já bych řekl, že se to jako neliší a že postupuješ 

podle těch našich zavedených postupů.“ R7 doplňuje, že „Kromě té jazykové bariéry 

je to všechno stejný.“ R8 v průběhu rozhovoru dále uvádí „Občas pak řeším nějaké věci 

s pojištěním u pacienta polské národnosti. Zaleží tam na tom, jestli je ten člověk tady 

žijící, nebo tady pojištěný, když tady pracují. Ale všichni ti Poláci mají většinou 

evropské pojištění a to si musíme zaznamenat. Takže možná i v tomhle se to liší.“ 

Následující otázka číslo 3 zjišťuje průběh komunikace. Opět u respondentů  

je rozlišeno, pod jaké spadají pohraničí. Praktický postoj ke komunikaci s německými 

pacienty zaujímá R4, přestože neovládá německý jazyk, a odpovídá: „Německy neumím 

ale většinou si najdu nějakého přihlížejícího, co mi může tlumočit.“ Dále z rozhovorů 

vyplývá, že ani R3 a R2 neovládají německý jazyk na dostatečné úrovni pro komunikaci 

s pacientem. R3 uvádí, že „Já používám ruce nohy, protože jazyk neovládám. 

Při nejhorším máme snad někde ty komunikační kartičky.“ R2 odpovídá, že „Většinou 

se pokusím požádat lidi okolo, jestli mi nikdo bude tlumočit. Já německy fakt neumím.“ 

R1 jako jediný z dotazovaných respondentů tvrdí, že „S německým pacientem se bavím 

německy. Osobně těžím z toho, že německy umím docela dobře.“ Dále R1 pokračuje 

„My se s německými záchranáři už nepotkáváme na hranicích a nepředáváme  

si pacienty jako tomu bylo dřív…Teď o povolení k převozu pacienta do německé 

nemocnice voláme na dispečink.“ Co se týká vzájemné komunikace s německými 

zdravotnickými záchranáři i ostatní respondenti R2 a R4 odpovídají, že se s německými 

zdravotnickými záchranáři již nestýkají a na hranicích si nepředávají pacienty. 

R5 ve vztahu k polskému pacientovi odpovídá, že „Já základní polské fráze znám. 

Umím si říci o kartu pojištěnce, jako i rukama a nohama se prostě česko-polsky vždycky 

domluvíte, teda aspoň na těch základních věcech. Víš, co ho kde bolí. Víš, jestli  

se s něčím léčí a jestli má na něco alergii…Takhle se domluvíme skoro vždycky.“  

R6 odpovídá, že „S pacienty komunikuju většinou tak nějak česky, česko-polsky.  

A s mladými pacienty se dá mluvit i anglicky.“ I R7 a R8 se shodli, že se dá s polským 

pacientem domluvit bez velké znalosti jejich rodného jazyka. R8 dodává, že „Občas 

jsem teda využila našeho polského doktora, který slouží u nás na záchrance, a to fakt 
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jsme se nemohli domluvit. Takže jsme mu volali a on teda po telefonu přetlumočil naše 

otázky a odebral tu anamnézu.“ Dále během rozhovoru R8 ještě doplňuje, že „Dalo 

by se ještě využít, vozíme takové komunikační kartičky původně pro děti, nebo třeba 

autistické pacienty. Takže jim skrz ty karty můžeme ukázat, co budeme dělat. 

Ale většinou, jak říkám, v té komunikaci není až takový problém.“ R7 ještě upřesňuje 

„Polština má i své nářečí, svůj jiný přízvuk. Takže tady v příhraničních oblastech, když 

mluvíš pomalu, se domluvit dá. Ale když půjde o nějakého polského pacienta, 

co pochází z vnitrozemí, tak tomu budeš horko těžko rozumět.“ To tvrdí i R5 a dodává, 

že pomůcky pro snadnější komunikaci se v sanitním voze nevozí. 

Poslední otázka z této kategorie zjišťuje způsob předávání pacientů v rámci 

přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb. Zde se ve svých 

odpovědích rozlišují respondenti z německého a polského příhraničí. R1 z území 

sousedící s Německem odpovídá „Někteří pacienti ihned po základním ošetření 

jsou rozhodnutí hned, že nechtějí do české nemocnice. Takže já zavolám na dispečink, 

jestli mi povolí jet s pacientem do německé nemocnice. Ostatní si pak zařizuju sama.“ 

R2 ve své odpovědi situaci objasňuje „To záleží na tom, jak se domluvíme 

s dispečinkem, a dispečink většinou sám neví, takže volají většinou náměstkovi nebo 

řediteli. Záleží na jeho názoru, jak ten to rozhodne. Takže někdy prostě jedeme 

do Německa, jindy musíme do české nemocnice.“ R3 dodává, že „Při vážnějších 

úrazech se toho pacienta neptáš a vezeš ho rovnou do české nemocnice.“ R4 odpovídá 

z vlastní zkušenosti, že „Němci se mnou většinou nespolupracují jsou opilí a chtějí hned 

po ošetření domů. Potom odchází nebo si je někdo odváží.“ R1 dále konkrétně popisuje 

předávání pacientů v německé nemocnici „S Žitavskou nemocnicí mám moc dobré 

zkušenosti. Na urgentu pracuje moc milý personál a vždy se ochotně ptají, co potřebuju, 

takže já je požádám o nějakého českého lékaře, kterému můžu předat pacienta v češtině. 

Za tu dobu, co tam jezdím, se mi pokaždé podařilo sehnat českého doktora.“ Tu stejnou 

zkušenost ve své odpovědi potvrzuje i R3. 

Do problematiky předávání polských pacientů polské straně ve své odpovědi 

dodává R5 „Takže s ním uděláš standardní výjezd a pak je tam právě problém v tom,  

že i když jakoby občas nechtěj, tak mi je můžeme maximálně odvést do některé z českých 

nemocnic. Není to prostě na jeho přání, maximálně může podepsat negativní revers  

a vyřešit to po svým. Ovšem pokud splňuje nějaké kritéria.“ Dále pokračuje „Předávání 

funguje, jen když si to domluvíme vlastní iniciativou… Když zkontaktuješ polskou 

výjezdovou základnou, máš tam třeba nějakého známého… Nebo to jde přes doktora 
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XY, který slouží i u nás na základně a má kontakty na nejbližší polskou záchranku. 

Nebo se potkáte u hranic, třeba u nějaké nehody.“ Dále R5 uvádí, že dobře funguje 

i předávání v součinnosti s Horskou službou a GOPR (Gorskie ochotnicze pogotowie 

ratunkowe). R5 dále odpovídá, že „Dispečink volá, když ti dojdou možnosti, jestli 

náhodou tě nedokážou zkontaktovat, ale většinou ti řeknou, že ne, a jedeš do český 

nemocnice.“ R8 odvětí „Vždycky vozím polské pacienty do české nemocnice stejně 

jako naše pacienty. Nikdy jsem neřešila předání polského pacienta, že pojede  

do Polska.“ R6 odpovídá, že „Já jsem měl asi dvakrát zkušenost, že jsem přebíral 

českého pacienta od Poláků na hranicích. Většinou šlo o pacienta z motokrosových 

závodů tady v Bogatyni, a to probíhalo tak tehdy, že přivezli zajištěného pacienta 

defacto stejným stylem, jako to děláme my. Předali jsme si ho, vzali si od nich zprávy  

a jeli jsme do české nemocnice na traumatologii.“ R8 taktéž ve své odpovědi popisuje 

zkušenost z přebírání českého pacienta od polských zdravotnických záchranářů  

a dodává, že „Vzhledem k charakteru toho zranění tam byla dlouhá časová prodleva 

mezi zásahem polských záchranářů, předáním a finálním ošetřením v české nemocnici.“ 

R7 ve své odpovědi uvádí, že zdravotničtí záchranáři mají povinnost odvést pacienta  

 k nejbližšímu poskytovateli zdravotních služeb. R7 pak sám dodává příklad ze své 

praxe, že „Polský pacient měl zlomenou ruku. Neměl žádné další komoční příznaky, 

takže jsem se domluvil s jeho příbuznými, že ho okamžitě odvezou do nemocnice 

v Polsku na dovyšetření. Podepsali mi negativní revers a bylo.“ Schéma shrnující 

stávající průběh spolupráce zdravotnických záchranných služeb viz Schéma 1. 
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Schéma 1 Způsob spolupráce zdravotnických záchranných služeb v příhraničních 

oblastech (zdroj: Autor) 

 

 

3.3.2 Kategorie zjišťující pozitivní oblasti u stávajícího průběhu spolupráce 

zdravotnických záchranných služeb 

Druhá kategorie zjišťuje pozitivní oblasti ve způsobu spolupráce zdravotnických 

záchranných služeb a skládá se ze dvou otázek. Analýza je rozlišena na česko-polskou 

a česko-německou přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb,  

a to kvůli respondentům z rozdílných příhraničních oblastí. 

Sedmá otázka zjišťuje, jaké jsou pozitivní oblasti spolupráce zdravotnických 

záchranných služeb. R1 pracující na výjezdové základně u hranice s Německem 

odpovídá, že „Přijde mi dobré, že už nemusíme pacienty předávat na hranicích a mohu 
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po domluvě s dispečinkem jet rovnou do německé nemocnice.“ Odpověď R2 zní 

„Možnost rychlého transportu pacienta do německé nemocnice, která je blíž.“ Ve své 

odpovědi se R4 i R3 navzájem shodují. R3 odpovídá, že „Co se týče Hrádku, 

tak to máme do německé nemocnice výrazně blíž, v tom vidím jasné pozitivum.“ 

R5 z oblasti česko-polského příhraničí odpovídá „Když se dokážu domluvit 

s polskou záchrankou na předání, je to vždycky fajn. Jak pro tebe, tak i pro polské 

pacienty. Dostanou se do své země, mezi zdravotníky, co mluví polsky. Napadá mě další 

plus. Nemusíš s nimi jet až do Liberce, takže nemáš vykrytý výběžek.“ R5 dále uvádí,  

že většinu takto řešených případů jsou úrazy, ale přiznává, že posádka občas narazí  

i na psychiatrické pacienty nebo pacienty v ebrietě. S takovými pacienty je komunikace 

velmi obtížná, a proto možnost předání polským zdravotnickým záchranářům  

je opravdu důležitá. R6, R7 a R8 se ve svých odpovědích neliší a uvádí, že mezi zásadní 

pozitiva patří pro pacienty převoz k dalšímu ošetření rovnou do jejich vlasti. 

Otázka číslo 8 se zaměřuje na výhody takové to spolupráce mezi zdravotnickou 

záchrannou službou. Odpověď R1, který pracuje u hranice s Německem, zní „Vidím 

v tom jasnou výhodu pro německé pacienty. Pro které transport do německé nemocnice 

představuje rychlejší a méně stresující variantu.“ Dále R1 dodává, že „Vyhnou 

se tak cizojazyčnému prostředí naší nemocnice, kdy jim nikdo nebude rozumět.“  

R2 a R3 i R4 ve svých odpovědích zmiňují jasnou výhodu pro německé pacienty, a také 

vyzdvihují rychlejší návrat zpět na výjezdovou základnu. R3 odpovídá „Výhoda  

je v tom, že transportem do německé nemocnice nebereme sanitu dvoum tisícům dalších 

suspektním pacientům z Hrádku, protože jsem relativně hned zpět.“ 

Ve svých odpovědích se R5 až R8, z česko-polského příhraničí, shodují a zároveň 

opakují již výše zmíněné pozitivní oblasti. R7 svou odpověď dále rozvádí 

„Ta přednemocniční péče se vždycky nějak udělá. Ale to následné ošetření v nemocnici, 

kdy každej jede do svojí země, je jako velká výhoda a hlavě pro ty pacienty.“  

R8 odpovídá, že „Výhoda to je, hlavně pro Čechy.“ Dále vysvětluje, že se mu nestává, 

aby předával polské pacienty do Polska. Ba naopak R8 uvádí, že má zkušenosti pouze 

s přebíráním pacientů od polské zdravotnické záchranné služby. Schéma shrnující 

pozitivní oblasti stávajícího způsobu spolupráce viz Schéma 2. 
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Schéma 2 Pozitivní oblasti u stávajícího průběhu spolupráce zdravotnických 

záchranných služeb (zdroj: Autor) 
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3.3.3 Kategorie zjišťující negativní oblasti u stávajícího průběhu spolupráce 

zdravotnických záchranných služeb 

Třetí kategorie se zaměřuje na negativní oblasti ve stávajícím průběhu spolupráce 

a obsahuje také dvě otázky. Stejně jako tomu bylo v předešlé kategorii, jsou zde 

rozlišeny negativní oblasti v česko-polské a česko-německé spolupráci. 

Devátá z otázek zjišťuje negativní oblasti ve stávajícím průběhu spolupráce. 

R1 z česko-německého příhraničí odpovídá „Nedořešenost celé té spolupráce. 

Vše závisí na dispečinku a pověřené osobě, která nám může povolit převoz  

do Německa.“ Dále dodává, že „Bohužel se stává, že se pověřené osoby prostě 

nedovolám a nikdo z dispečinku nám takový transport pacienta neschválí.“ R2 uvádí,  

že „To největší negativum je věčné konzultování. A že nikdy nevíme, jestli tam budeme 

moci jet nebo nebudeme.“ R2 dále pokračuje „Kdyby to bylo striktně daný, že můžeme, 

tak to neřeším. Dispečinku se akorát nahlásím, naložím pacienta a odvážím  

ho do německé nemocnice.“ R3 a R4 se shodují a odpověděli ve stejném významu jako 

R2 a R1. Ke své odpovědi R3 doplňuje „Teda pokud to stále platí, tak podle  

mě je velkým negativem, že nevíme, jak je to s podáváním léků na území Německa. 

Přece jenom vozíme v sanitě i opiáty.“ 

Odpověď R5, pracujícího u hranice s Polskem, zněla „Ta aktivace je hodně 

negativní, bariéru neberu jako negativum. A nenarazili jsme na vytíženost těch posádek, 

že by nás Poláci odmítli. Zdá se mi, že to snad brali i nějak prioritně.“ Dále v průběhu 

rozhovoru R5 pokračuje „Ale my, co máme odstážováno na záchrance v Polsku, víme, 

jak to tam chodí na těch jejich urgentech. Tam přijedeš s pacientem a čekáš tam hodinu 

bez nadsázky. S každým pacientem čekáš 45-60 minut, a to nemyslím obrazně.“ 

R6 spatřuje negativní velkou prodlevu v předávání a aktivaci, důsledek přikládá 

nedostatečné komunikaci. S ním se v odpovědi shodují i R7 a R8. 

Otázka deset zjišťuje nevýhody spolupráce zdravotnických záchranných služeb. 

R1 až R4, působící u hranic s Německem, ve svých odpovědích znovu opakují svá 

tvrzení z předchozí otázky. R1 svou odpověď doplňuje „Další nevýhody? Chybí nám 

řízená dokumentace a nějaké oficiální postupy, kterými bychom se mohli řídit. Všechno  

by pak bylo mnohem snadnější.“ R2 pokračuje ve své odpovědi „My jako auto máme 

zelenou kartu, aby auto mohlo jet třeba do Žitavy. Problém vidím v tom, že mi jako 

posádka nejsme v tu chvíli v cizině nějak pojištěný. Kdyby se nedej Bůh něco stalo,  

že bychom bourali a někomu se něco stalo, tak si myslím, že by to byly velký obstrukce.“ 
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Poté R2 ještě dodává „Dřív fungovalo s Němcema předávání na hranicích, jenže jak  

my jsme na tom trojmezí, tak právě ta rovinka do Německa patří Polsku. Vím, že tenkrát 

se to hrozně řešilo a Němcům se kvůli té rovince na to předání k nám nechtělo.“ 

I u R5 až R8, respondentů z česko-polského příhraničí, se jejich odpovědi nemění 

a zůstávají stejné jako při předešlé otázce. R6 shrnuje svou odpověď takto „Takže  

je hlavní nevýhoda v tom, jak není jasně daná legislativa.“  R8 se vyjadřuje „Chybí 

jasný popis té spolupráce, zdá se mi, že vždycky vaříme z vody.“ Schéma shrnující 

negativní oblasti stávajícího způsobu spolupráce viz Schéma 3. 

 

Schéma 3 Negativní oblasti u stávajícího průběhu spolupráce zdravotnických 

záchranných služeb (zdroj: Autor) 
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3.3.4 Kategorie zjišťující, jaké změny navrhují zdravotničtí záchranáři v oblasti 

spolupráce zdravotnických záchranných služeb 

Poslední kategorie zkoumá změny v oblasti spolupráce, které navrhují samotní 

zdravotničtí záchranáři. Tato kategorie obsahuje celkem 6 otázek. I zde bylo potřeba 

jednotlivé otázky rozdělit podle toho, v jaké příhraniční oblasti respondent pracuje. 

Jedenáctá otázka se zaměřuje na změny navrhované pro stávající způsob 

spolupráce. R1, z oblasti hraničící s Německem, odpovídá „Uvítal bych, kdyby 

existoval nějaký dokument, díky kterému bude možné bez dalšího protahování 

transportovat německého pacienta do Německa. Vyhneme se tím pak zdlouhavé 

komunikaci a vyjednávání přes náš dispečink.“ R2 uvádí „Ve chvíli, kdy se starám 

o německého pacienta, tak abych s ním mohl bez nějaký protahovaný komunikace. 

Prostě ho naložit tak, jak jezdím s Čechem do Liberecké nemocnice, tak tady bych mohl 

jet do Žitavy, do nemocnice.“ R3 se ve své odpovědi shoduje s R1 a R2, ale ještě 

dodává, že „Ta spolupráce by nemusela být jenom jako pacient Němec bude odvezen 

do německé nemocnice. Ale představuju si součinnost dalších složek IZS.“ Dále R3 

uvádí případ zásahu u drogami intoxikovaného pacienta polské národnosti, kdy bylo 

nutné zasahovat v součinnosti PČR a cizinecké policie. R4 souhlasí s R1, R2 a dále 

konstatuje, že „Mně se líbí ta nynější spolupráce, jak jezdíme do Žitavské nemocnice 

a jak to není zas takový problém. Hlavně když tam vždycky slouží nějaký český doktor, 

kterému můžu pacienta předat.“ R4 pokračuje „Když je to na zpět a Němci předávají 

pacienta nám, tak ho vozí jen na hranice a dál do nemocnice ne. Asi je to tím, že přece 

jenom do Liberce je to pro ně dost daleko.“ 

U česko-polské hranice respondenta R5 nenapadají k průběhu zásahu při spolupráci 

zdravotnických záchranných služeb žádné zásadní změny. R6, R7 a R8 opakují 

své odpovědi k otázce na negativní oblasti spolupráce. Z jejich odpovědí vyplývá, 

že je naprosto nutné sestavit guidelines na vzájemné předávání pacientů mezi zeměmi. 

Tak aby pokud nejlépe zmizely všechny nejasnosti ohledně postupu spolupráce. 

R6 odpovídá, že „Na postup při spolupráci je nutné, aby to všechno bylo černé 

na bílém, to by mohlo třeba zkrátit ty prodlení a tak dále.“ R8 k odpovědi dodává 

„Stává se, že tyhle situace ohledně předávání nakonec řešíme s dispečinkem, 

a ten to řeší s naším ředitelem, takže to jde fakt přes X lidí a nikdo bohužel pořádně neví 

a než se doberou výsledku, uteče děsná doba.“ 
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Následující otázka zjišťuje možné změny ve stávajícím průběhu vzájemné 

komunikace. R1 doporučuje „Pro zlepšení komunikace s pacientem bych doporučila 

komunikační karty. Podobné těm, co vozí a používají hasiči.“ Dále dodává, že „Kdysi 

se vozil polsko-německo-český slovník speciálně určený pro záchranářskou komunikaci, 

kde se dají najít ty základní věci. Jako s čím se léčíte, co berete, co Vás trápí a podobně. 

Ale to už se dlouho nevozí.“ Odpovědi od R2 a R3 se shodují s tím, co tvrdí R1 

a nezávisle na sobě potvrzují, že ve voze zdravotnické záchranné služby se už žádné 

pomůcky pro lepší komunikaci s německými pacienty nevozí. R4 pak dodává, 

že „My se nějak vždycky domluvíme, je lepší mít přímou interakci s tím člověkem, než 

ty karty.“ R3 se pak vyjadřuje ke komunikaci mezi zdravotnickými záchranáři obou 

zemí takto „Já bych to nechal tak, jak to teď je. Když všechno vyřeší dispečink. Nechci 

skončit u toho, že já se budu někam muset složitě dovolávat a ještě k tomu k Němcům.“ 

K tomuto se ve své odpovědi přiklání i R4. 

R5, v rámci oblasti sousedící s Polskem, navrhuje „Dvojjazyčnou dokumentaci. 

Třeba v tom našem tabletu, kdy by se ten náš text strojově překládal do polštiny, 

to by tam být jako mohlo.“ R6 odpovídá „Nebylo by od věci mít základní fráze 

ke komunikaci v polštině. Určitě by to aspoň trochu pomohlo tomu našemu snažení.“ 

Na přítomnosti slovníku nebo jen příručky se základními frázemi se shodují s R6 i R7 

a R8. R8 pak ještě dodává, že „Nebylo by na škodu, když dávám třeba podepsat 

negativní revers, tak je jen v češtině. No a hrozí tam, že tomu ten polský pacient nebude 

úplně dobře rozumět. Takže ho mít i třeba v polštině. V nemocnici mají taky ten 

negativní revers ve více jazycích. Dokonce snad i ve vietnamštině.“ R7 podněcuje 

„Určitě by to potřebovali zlepšit na dispečinku, tam hlavně vázne ta komunikace. Prostě 

aby se líp domluvili jak, co a kde.“ Během rozhovoru R5 dále rozvíjí svou odpověď 

„Co mě jako napadlo a vím, že to jde přes tu polskou 112. Tak mít číslo přímo 

na někoho z polského dispečinku, aby si s tím polským pacientem promluvil. Víš a řek 

bys jí, že jsi tady záchranář z Frýdlantu, máš zásah u pacientky, kterou něco trápí, 

ale nerozumíš jí, protože mluví moc rychle, nebo má setřelou řeč. Požádáš jí, 

ať si s ní promluví. Může jí uklidnit a vytěžit z ní další informace do anamnézy. A pak, 

aby třeba řekla: My jsme v EU, takže oni vás teď povezou do liberecké nemocnice, 

protože máte zranění, které nejde vyřešit tady překladem na hranicích. To vám všechno 

zaplatí pojišťovna dodatečně. Vy teď zaplatíte pohotovostní poplatek. No a pacientka 

řekne jojo, tak to by šlo. Prostě tady ta informovanost těch pacientů totálně chybí, 

a to i jako v češtině pro Čechy.“ 
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Třináctá otázka pátrá po možných změnách při předávání pacientů v rámci 

přeshraniční spolupráce. R1 a R4, oba z německého příhraničí, přišli se stejným 

návrhem, a to že „Já bych si to představovala tak, že budeme mít nějaký papír nebo 

takový dokument, který nám bude dovolovat jet rovnou s německým pacientem 

do Německa“. tak odpověděl R4. R2 uvádí, že „Myslím, že je výhodnější předávat 

až tam v nemocnici. Hlavně protože tam vždycky seženeš českého doktora. Kdež 

to kdyby naše posádka předávala na německých hranicích německým záchranářům, 

tak se s nimi prostě tak snadno nedomluvíš.“ R3 odpovídá, že „Jak jsem již zmiňoval, 

bylo by dobré si moct zavolat bližší záchranku, nebo i policii podle toho, koho zrovna 

při tom potřebuju.“ 

R5 až R8, respondenti z česko-polské hranice, shledávají závažnou nutnost 

právního ošetření při situaci předávání pacientů na hranicích. Slovy R6 „Jasný, 

a hlavně platný popis té spolupráce, ať při tom prostě nevaříme z vody.“ Dále R5 

rozvádí „Otázkou je, zda by stálo za to mít překladače té naší dokumentace i třeba 

s možností překladu do polštiny.“ Zájem o možnost překladu výjezdové dokumentace 

vyslovují i ostatní respondenti R6, R7 a R8. R7 konstatuje „Tam tomu brání zase 

legislativa, protože mi ze zákona musíme vést dokumentaci v češtině. Protože 

to je vlastně úřední jazyk a jakoby, když budeme souzení za špatný postup, nebo přijde 

stížnost, tak to musí být tak, aby byl relevantní pouze ten náš záznam v tý češtině.“ 

R6 pokračuje slovy, že „Ale asi by stálo za to mít nějakej jednoduchej zaškrtávající 

formulář a u toho automatickej překlad v tom tabletu co vozíme.“ R8 pak spatřuje 

hlavní problém v garantování správnosti automatického překladu. R7 závěrem své 

odpovědi dodává, že „Je to cesta, kterou je třeba do budoucna řešit, a nejspíš to přinese 

takovou zajímavou jakoby legislativní úroveň.“ 

Otázka číslo 14 je zaměřená, zda zdravotničtí záchranáři navrhují i nějaké další 

změny ve stávajícím průběhu spolupráce zdravotnických záchranných služeb. 

R1 za oblast česko-německého pohraničí odpovídá, že „Kromě oficiálního dokumentu, 

který by nám umožňoval transport pacientů do Německa, mne nic víc nenapadá.“ 

S žádnou další změnou nepřichází ani R4. R3 vystihuje svůj názor „Chtělo by to nějaký 

platný systém zahrnující všechny český, polský i německý záchranky, podle kterého 

my budeme moc fungovat a postupovat.“ R2 ve své odpovědi uvádí „Co si pamatuju,  

že fungovalo, byla jakási faxová komunikace mezi naším a německým dispečinkem. 

No tak se domlouvalo to předávání na hranicích. My jsme téhdá čekali, až nám dají 
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vědět, že na ty hranice máme jet. Tohle dnes s tou nemocnicí nikdo už nevyřizuje a já 

si myslím, že nás tam ani nikdo nenahlašuje.“ 

Jako další možnou změnu uvádí R5, že „Točit si imobilizační pomůcky, jako 

vakuové matrace a dlahy. Chápu, že to dohledávání je pak fakt strašný. I tady se jako 

furt ztrácej. Když už ale máš pacienta, kterému jakoby imobilizuješ zlomenou nohu,  

a pak to znovu musíš rozdělávat na hranicích při tom překladu.“ R5 dále dodává,  

že „Oni bohužel mají jiné pomůcky a taky si myslím, že ani nemají moc vakuové dlahy, 

ale spíš vozej Kramerovy dlahy.“ Ve svých odpovědích se R6, R7 a R8 opakují a žádné 

další podstatné změny pro zlepšení průběhu spolupráce neuvádějí. Z jejich odpovědí 

jasně vyplývá nutnost oficiálních postupů při přeshraniční spolupráci, podle kterých  

by se mohli řídit. 

Předposlední otázka z této kategorie zjišťuje změny navrhované k dosavadnímu 

průběhu školení, stáží a kurzů zaměřených na přeshraniční spolupráci. R1, 

působící na území sousedící s Německem, vyjadřuje svá přání „Ráda bych se zúčastnila 

mezinárodního cvičení na nějaké hromadné neštěstí spolu s německými záchranáři. 

Zajímá mě, co třeba vozí za léky a jaké mají vybavení.“ Obdobný zájem projevují i R2, 

R3 a R4. Ovšem konstatují, že takovýchto cvičení se organizuje jen velmi málo 

a je těžké se na ně přes velký zájem přihlásit. R4 dále odpověděla „Já bych byla 

pro pokračovat v lekcích angličtiny.“ S R4 souhlasí i R2 a doplňuje odpověď „Kdyby 

šlo o lekce formou Skypu, tak bych kurz angličtiny a klidně i němčiny uvítal.“ 

R3 se ke jazykovým kurzům staví negativně a tvrdí, že „Já bych se na stará kolena 

ani německy neučil.“ 

U respondentů R5 až R8 z česko-polského příhraničí je zkušenost s mezinárodními 

cvičeními o poznání větší. R5 vyjmenovává „V rámci česko-polského projektu jsme 

měli seminář na téma Resuscitace ve městě Szklarska Poręba. Dál pak nácvik 

hromadného neštěstí v Hradci Králové. A ta třetí věc byla týdenní stáž na záchrance 

v Jelení Hoře.“ Dále R5 pokračuje „Má to smysl, už jen že vidíš, jak to funguje u nich. 

Kdyby se ta spolupráce někdy zlepšila, tak když už do toho vidíš, tak je to samozřejmě 

mnohem lepší.“ R5 během rozhovoru konstatuje, že „Hromadko v součinnosti nás 

a Poláků by teď bylo hrozně improvizované a nemělo by to hlavu a patu.“ To ostatně 

potvrzuje i R7 „Při hromadném neštěstí máme úplně jiné postupy než oni. V hodně 

věcech by se třeba lišili, kdybychom zasahovali společně. Není daný evropský způsob 

zásahu u hromadného neštěstí, a to není ani v rámci krajů, natož pak státu.“ R5 pak 

dále v rozhovoru pokračuje „Těch kurzů bylo asi osm nebo deset pro naši záchranku. 
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Naše vedení to dělalo tak, aby to bylo spravedlivé, tak na každý kurz poslalo jiné tři lidi. 

Jenže ono to má smysl, když si těmi kurzy projdeš všechny. Dohromady ti to dá ten 

super model. Jenže takhle každý, kdo se zúčastnil, viděl jen jeden kousek.“ R6 popisuje 

svoji zkušenost „Já jsem byl na cvičení, tam jsme měli smíšené posádky, kdy jsme 

jezdili ve složení český řidič, českej záchranář, polskej záchranář a voják – zdravoťák.“ 

Dále dodává, že „Polský záchranář mi říkal, že by to dělali trochu jinak, a celkově 

říkal, že my tady hodně léčíme. To nám může potvrdit i jeden doktor XY, když začal 

jezdit jako doktor u nás.“ R8 hodnotí „Má to jednoznačný přínos, protože na druhé 

straně hranice už nezasahují anonymní záchranáři, ale kolegové, od kterých víš, 

co můžeš čekat.“ 

Poslední šestnáctá otázka zjišťuje návrhy pro rozvoj spolupráce zdravotnických 

záchranných služeb. Respondenti z německého pohraničí, čili R1, R2, R3 a R4, 

se odkazují na své minulé odpovědi a znovu vyzdvihují nutnost vytvoření funkční 

spolupráce. R4 ještě dodává, že „Za dob doktora XY, měl doktor XY vizi, že tady 

v Hrádku udělá to školící centrum příhraniční spolupráce. Bude to velký integrovaný, 

ale jenom zdravotnicky. Kdy prostě na tý výjezdovce budeme všichni, jak my, tak Poláci 

i Němci. A to si myslím nebyl špatněj nápad.“ R3 odpovídá „Hodně se tady bavíme 

o cvičení a jako o vzdělávání, ale spíš ten systém je potřeba, aby fungoval. Cvičení 

je sice hezká věc, proti tomu nic, ale pak když to nefunguj, tak k čemu nám to je?“ 

R5, pracující na výjezdové základně u hranice s Polskem, vyjadřuje podporu dalším 

projektům zaměřených na přeshraniční spolupráci. R5 navrhuje „Ono to může být 

takové regionálnější. Když vezmeš ten mezinárodní projekt, tak to stojí hrozný peníze. 

Ale když se dohodneme my třeba se Świeradów-Zdrójem jako výjezdovky. Frýdlant 

a Świeradów-Zdrój, dohodneme se na tom, že bychom probrali postupy a pokecali 

o té práci a můžete si něco vyzkoušet a kouknout na svoje sanitky.“ Dále dodává, 

že většinou jde o velké projekty z Evropské unie a navrhuje, že by podobné školení 

mohlo být pouze a jen na regionální úrovni. R7 odpovídá, že „Určitě víc nácviků než 

teorie. Je tisíc těch exkurzí a všeho, ale prostě ten nácvik je jen jeden do roka.“  

R6 varuje, že „Je důležité dělat ty změny a sjednocovat postupy pozvolně, než udělat 

nějakou radikální změnu. Všichni to budete dělat takhle, pak se ti všichni akorát postaví 

roti tomu.“ R8 odpovídá „Je hodně důležité si podobné situace zkoušet a zabývat  

se nějakým společným zásahem u hromadného neštěstí. Je jasné, že když půjde  

o hromadné neštěstí na našem území, tak velitel zásahu bude Čech a naopak. Otázka 

je, jak by byli Poláci schopní se do toho našeho systému reálně začlenit.“ Schéma 
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shrnující návrhy doporučení zdravotnických záchranářů v oblasti spolupráce 

zdravotnických záchranných služeb, viz Schéma 4. 

Schéma 4 Navrhované změny v oblasti spolupráce zdravotnických záchranných služeb 

(zdroj: Autor)  
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3.4 Analýza výzkumných cílů a výzkumných otázek 

Na podkladě vyhledávání informací o přeshraniční spolupráci byly formulovány 

čtyři výzkumné cíle. Prvním cílem bylo zjistit, jakým způsobem probíhá spolupráce 

zdravotnických záchranných služeb v příhraničních oblastech. Druhý cíl zjišťoval, jaké 

jsou pozitivní oblasti ve stávající spolupráci zdravotnických záchranných služeb, 

a naopak třetí cíl zjišťoval negativní oblasti. Poslední čtvrtý cíl byl zaměřen na změny, 

jaké navrhují zdravotničtí záchranáři v oblasti spolupráce zdravotnických záchranných 

služeb v příhraničních oblastech. Ke každému výše zmíněnému cíli byla formulována 

výzkumná otázka. 

Pro vyhodnocení první výzkumné otázky, jakým způsobem probíhá spolupráce 

zdravotnických záchranných služeb v příhraničních oblastech z pohledu 

zdravotnických záchranářů, sloužily otázky č. 3, 4, 5 a 6 použité v rozhovoru. 

Analýzou jednotlivých rozhovorů s respondenty bylo jednoznačně zjištěno, že aktivace 

výjezdu přichází pouze a jenom z příslušného operačního střediska, čili dispečinku dané 

zdravotnické záchranné služby. Dále se respondenti jednoznačně shodují, že průběh 

zásahu u pacienta jiné národnosti se ve svém průběhu liší od běžného zásahu pouze 

minimálně, a to tím, že se respondenti pokoušejí vést rozhovor v jazyce pacientovi 

vlastním. Bylo zjištěno, že tři respondenti využívají k lepší komunikaci tlumočníka. 

Většinou jde o někoho z přihlížejících, kdo ovládá příslušný cizí jazyk. Čtyři 

respondenti uvedli, že dokáží s pacientem komunikovat směsicí jazyků češtiny 

a polštiny. Pouze jeden dotazovaný respondent uvádí, že dokáže vést rozhovor 

v německém jazyce. Pro komunikaci s jednotlivými zdravotnickými záchrannými 

službami sousedních států využívá 5 respondentů spojení přes vlastní dispečink a další 3 

se snaží vyřešit situaci vlastní iniciativou, to znamená, že sami telefonicky komunikují 

s cizí zdravotnickou záchrannou službou. Co se týká samotného předávání pacientů, 

bylo zjištěno, že respondenti předávají pacienta poskytovateli zdravotnických služeb 

na území cizího státu. R5–R7 až na respondenta R8 uvádí, že pacienty předávají 

zdravotnické záchranné službě daného státu na příslušných hranicích. 

Pro vyhodnocení druhé výzkumné otázky, jaké jsou pozitivní oblasti  

ve stávajícím způsobu spolupráce zdravotnických záchranných služeb 

v příhraničních oblastech, pomohly otázky č. 7 a 8 použité v rozhovoru. Analýzou 

jednotlivých odpovědí na otázky z rozhovoru bylo zjištěno, že pro čtyři respondenty 

z německého pohraničí je největším pozitivním přínosem v oblasti stávajícího průběhu 
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spolupráce právě možnost rychlého transportu německého pacienta k poskytovateli 

zdravotnických služeb v Německu. Pro druhou skupinu respondentů pracujících 

v česko-polském příhraničí je klíčová možnost předávat si pacienty polské národnosti 

na hranicích s Polskou republikou. Jako výhodu spolupráce považují respondenti 

pracující v blízkosti hranice s Polskem vzájemné předávání pacientů. Potvrzují, 

že toto předávání probíhá na obě strany, jak předávání polských pacientů do Polska, 

tak i předávání českých pacientů do České republiky. Dvě výhody ve spolupráci vidí 

respondenti z německého pohraničí. Jednu výhodu spatřují v transportu pacienta 

do známého prostředí a druhou výhodu v rychlejším transportu a následném rychlejším 

návratu zpět na výjezdovou základnu. 

Pro vyhodnocení třetí výzkumné otázky, jaké jsou negativní oblasti ve stávajícím 

způsobu spolupráce zdravotnických záchranných služeb v příhraničních oblastech 

z pohledu zdravotnických záchranářů, posloužily otázky číslo 9 a 10 z rozhovoru. 

Analýzou jednotlivých odpovědí od respondentů vyplývá, že pro respondenty 

z česko-polského příhraničí je negativní oblastí vlastní aktivace přeshraniční spolupráce 

a nespolehlivá je podle většiny respondentů i vzájemná komunikace. Jako negativní 

oblast ve stávající spolupráci uvádí všichni respondenti z německého pohraničí 

v chybějících ucelených postupech této spolupráce. Na této odpovědi se shodli 

respondenti R1–R8. Skutečnost, že chybí ucelené postupy pro způsob spolupráce 

v německém příhraničí, vidí všichni dotazovaní z této oblasti i jako jasnou nevýhodu 

spolupráce. Dále se opět jednohlasně shodnou, že i o možnostech stávajícího způsobu 

spolupráce chybí informace. Na česko-polské straně je dle dotazovaných nezbytná 

legislativní úprava vzájemné spolupráce. Na odpovědi se shodují všichni dotazovaní 

z této oblasti. 

Čtvrtá výzkumná otázka, jaké změny navrhují zdravotničtí záchranáři v oblasti 

spolupráce zdravotnických záchranných služeb v příhraničních oblastech, sloužily 

otázky č. 11, 12, 13, 14, 15 a 16 použité v rozhovoru s respondenty. Na otázku 

o změnách v průběhu spolupráce vyslovili R5–R8 z česko-polského pohraničí 

požadavek na guidelianes, které by obsahovaly postupy o průběhu přeshraniční 

spolupráce. Za zlepšení komunikace dispečinku a protější strany se vyjádřili opět 

respondenti R1–R8. Dva respondenti z téže oblasti vyslovili zájem o dvojjazyčnou 

dokumentaci, která by podle nich výrazně dokázala usnadnit vzájemnou spolupráci. Jiní 

dva respondenti navrhují vyhotovit příručky základních frází pro zdravotnické 

záchranáře v polském jazyce. Jeden respondent uvádí, že možnost mít telefonicky 
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dostupného česko-polského tlumočníka by mohla být velkou oporou u zásahu 

při komunikaci s polským pacientem. Jako změnu při předávání pacientů v rámci 

spolupráce opakují všichni respondenti z výše zmíněné oblasti nutnost právní opory 

a možnost překladu zdravotnické dokumentace do polštiny. Ve své odpovědi na další 

možné změny ve spolupráci jeden respondent uvádí, že možnost vzájemného sdílení 

imobilizačních pomůcek by velmi přispěla ke komfortu předávaných pacientů. Dále 

se R5–R8 z česko-polského pohraničí opět vzájemně shodují a znovu upozorňují 

na utvoření oficiálních postupů pro příhraniční spolupráci. Při dotazu respondentů 

působících v blízkosti česko-polské hranice na změny, které by navrhli ve stávajícím 

průběh školení a stáží, se většinově shodují v nutnosti jejich pokračovaní. Jako svůj 

návrh pro rozvoj spolupráce představil jeden respondent z oblasti hraničící s Polskou 

republikou možnost pořádat pouze malá regionální školení, která by dle respondenta 

nepřinesla tak velkou finanční zátěž a dala by se snadněji organizovat. S návrhem 

pravidelného cvičení na vzájemnou spolupráci při hromadném neštěstí přišel R8. R7 

jako třetí ze čtveřice respondentů pracujících u hranice s Polskem se ve své odpovědi 

vyjádřil pro větší množství cvičení oproti školení. Poslední respondent R8 z výše 

zmíněné čtveřice ve své odpovědi upozorňuje na nutnost sjednocování postupů při 

přeshraničí spolupráci, ale pouze pod podmínkou jejich pozvolného zavádění do praxe. 

Polovina z celkového počtu respondentů, která pracuje v oblasti hraničící 

se Spolkovou republikou Německo, při otázce na změny v průběhu spolupráce 

odpovídá jednotně, a to ve věci umožnění transportu pacienta do německé nemocnice 

bez nutnosti zdlouhavé konzultace a žádaní o povolení dispečinku. Jeden z těchto 

respondentů pak vyjadřuje myšlenku o mezinárodní součinnosti IZS v této příhraniční 

oblasti. Pro zlepšení komunikace s německým pacientem tři respondenti uvedli přání 

používat komunikační karty. Dva respondenti se shodují na ponechání domluvy 

přeshraniční spolupráci na dispečinku. Jednoznačná shoda v odpovědích u všech 

respondentů z česko-německého pohraničí panuje ve způsobu předávání pacientů, kdy 

se všichni vyjádřili k zachování možnosti transportovat pacienta rovnou k poskytovateli 

zdravotnických záchranných služeb v Německu. Dva respondenti pak ve svých 

odpovědích mluví o možnosti okamžitého povolení transportu ve prospěch rychlosti 

transportu pacienta a jeho následného předání. Ve věci dalších změn ve stávajícím 

způsobu spolupráce se jeden respondent zmínil o potřebě systému, který by propojil 

všechny zdravotnické záchranné služby v euroregionu Nisa. Dále se všichni respondenti 

R1–R4 shodují na zhotovení oficiálního dokumentu, který by automaticky povoloval 
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transport německých pacientů k nejbližšímu německému poskytovateli zdravotnických 

služeb. K průběhu školení, stáží a kurzů s tématem příhraniční spolupráce se u všech 

respondentů z výše uvedené oblasti opakuje potřeba většího počtu cvičení se zaměřením 

na česko-německou spolupráci. Dva z nich, R2–R4, pak dále projevují zájem 

i o jazykové kurzy anglického a německého jazyka. Návrh pro další rozvoj spolupráce 

na česko-německé hranici zmínil tamní respondent R4. Ve své odpovědi rozváděl 

myšlenku o vybudování mezinárodního školícího střediska, které by sloužilo pouze pro 

zdravotnické záchranné služby všech tří zemí euroregionu Nisa. 
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4 Diskuze 

Bakalářská práce se zabývá příhraniční spoluprací mezi zdravotnickými 

záchrannými službami České republiky, Polské republiky a Spolkové republiky 

Německo v euroregionu Nisa. Celkem byly stanoveny 4 výzkumné cíle. K objasnění 

cílů byla použita kvalitativní metoda výzkumu. Výzkum byl vedený formou 

polostrukturovaných rozhovorů se zdravotnickými záchranáři na vybraných 

výjezdových základnách zdravotnické záchranné služby. 

Prvním cílem bylo zjistit, jakým způsobem probíhá spolupráce zdravotnických 

záchranných služeb v příhraničních oblastech z pohledu zdravotnických 

záchranářů. Z analýzy výzkumných dat bylo zjištěno, že při vlastním zásahu probíhá 

minimální součinnost se zdravotnickými záchranáři z okolních států a zdravotničtí 

záchranáři přijdou do kontaktu se zdravotnickou záchrannou službou sousedního státu 

pouze při předávání pacientů. Toto zjištění vypovídá pouze o minimální součinnosti 

zdravotnických záchranných služeb při poskytování přednemocniční neodkladné péči, 

ale záleží na rozsahu mimořádné události. Dalším zkoumáním bylo zjištěno, 

že ke komunikaci s pacienty cizí národnosti zdravotničtí záchranáři využívají neverbální 

komunikaci. Toto zjištění také potvrzuje ve svém výzkumu Marianová (2016), kde 

uvádí, že 84,6 % zdravotnických záchranářů ke komunikaci využívá své ruce a nohy 

a komunikuje formou pantomimy. Komunikace zdravotnického záchranáře s pacientem 

je velice důležitou součástí poskytování péče (Zacharová, 2016). Ve zdravotnictví 

je sice neverbální komunikace jednou z důležitých informací o pacientovi, ale podle 

našeho názoru není vhodné odebírat celou anamnézu od pacienta pouze pomocí 

neverbální komunikace. Verbální a neverbální komunikace spolu souvisí a vzájemně 

se doplňuji. „Neverbální komunikace může někdy zcela nahradit komunikaci verbální, 

obvykle ale verbální komunikaci doprovází. Neverbální komunikace tedy ilustruje 

verbální sdělení, podtrhuje je, zesiluje jeho účinek, popřípadě je i reguluje“ 

(Špatenková, Králová, 2009, s. 29). Respondent R1 uvádí „Pro zlepšení komunikace 

s pacientem bych doporučila komunikační karty.“ K tomuto názoru se přiklání i ostatní 

respondenti, někteří z nich uvádí, že komunikační karty jsou součástí vybavení vozu 

zdravotnické záchranné služby. Bohužel z rozhovorů taktéž vyplývá, že komunikační 

karty jako pomůcku k vedení rozhovoru respondenti nevyužívají. Toto ostatně potvrzuje 

i Marianová (2016), kde uvádí, že 83,1 % respondentů je nikdy nepoužilo, 

což poukazuje na to, že tyto karty jsou všeobecně málo používané. Ministerstvo 
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zdravotnictví České republiky vytvořilo dvojjazyčné komunikační karty, které mají 

ulehčit komunikaci mezi českými zdravotnickými pracovníky a zahraničními pacienty. 

Karty jsou k dispozici ve třinácti jazykových verzích. Každá karta obsahuje soubor 

otázek v českém jazyce a jejich překlad do cizího jazyka. Karty jsou tematicky 

rozděleny do několika oblastí. Ovšem česko-polská komunikační karta nebyla 

Ministerstvem zdravotnictví České republiky vytvořena (MZČR, 2017). Pro lepší 

komunikaci s pacientem mnozí respondenti využívají tlumočníka, jako např. R3 či R4, 

kterého si najdou vlastní iniciativou většinou z řad přihlížejících. Tlumočník pak 

pomáhá k překonání přirozené komunikační bariery a poskytuje zdravotnickému 

záchranáři relativně přesnější informace o stavu pacienta a na druhou stranu dokáže 

přeložit to, co říká zdravotnický záchranář pacientovi. Z dalších odpovědí respondentů 

vyplývá, že část z nich komunikaci se zdravotnickou záchrannou službou cizí země 

nechává na dispečinku a druhá část si spojení zajišťuje sama. Toto zjištění je negativní 

a poukazuje na nutnost jednotného přístupu a postupu při přeshraniční spolupráci. 

Dále ze získaných informací vyplývá další negativní zjištění a to, že zdravotnické 

operační středisko může mít problémy úspěšně se spojit s polskou zdravotnickou 

záchrannou službou. 

Druhým cílem bylo zjistit, jaké jsou pozitivní oblasti ve stávajícím způsobu 

spolupráce zdravotnických záchranných služeb v příhraničních oblastech 

z pohledu zdravotnických záchranářů. Odpovědi na otázky číslo 7 a 8 se často 

shodovaly nebo opakovaly. Z jejich analýzy vyplývá, že při česko-německé spolupráci 

je jasným pozitivním zjištěním velmi rychlý transport německého pacienta do německé 

nemocnice. V rámcové smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou 

Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby 

a na ni navazujícím ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných 

služeb mezi Svobodným státem Sasko a Karlovarským, Libereckým a Ústeckým krajem 

je povolen přejezd hranice na vyžádání zásahu k případu vyžadujícímu neodkladnou 

přednemocniční péči. V rámcové smlouvě je vymezeno příhraniční území, na které 

se rámcová smlouva vztahuje. V České republice se jedná o Liberecký kraj, Ústecký 

kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj. Ve Spolkové republice Německo 

se jedná o Svobodný stát Sasko a Svobodný stát Bavorsko. Pokud jde o osobní 

působnost, rámcová smlouva se vztahuje na všechny osoby, jejichž zdravotní stav 

vyžaduje poskytnutí zdravotnické záchranné služby v příhraniční oblasti (Česko, 2014). 

Pacient bude převezen do nejrychleji dosažitelného a s ohledem na jeho stav vhodného 
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poskytovatele akutní lůžkové péče, které bude určeno příslušným zdravotnickým 

operačním střediskem. Také se uvádí, že „pokud to zdravotní stav pacienta dovolí, bude 

pacient, který má v době zásahu výjezdové skupiny své bydliště na území jedné smluvní 

strany, zpravidla přepraven na území této smluvní strany“ (Česko, 2014, s. 863) 

 V rámci česko-polské spolupráce udávají respondenti jako pozitivum možnost 

předávat si vzájemně pacienty na hranicích. R7 konkrétně uvádí „Ta přednemocniční 

péče se vždycky nějak udělá. Ale to následné ošetření v nemocnici, kdy každej jede 

do svojí země, je jako velká výhoda a hlavně pro ty pacienty.“ Tato možnost ovšem 

záleží pouze na vzájemné telefonické dohodě a nemá žádné právní ukotvení v zákoně. 

Z analýzy také vyplývá, že transport do vlasti pro pacienty cizí národnosti je velmi 

výhodný, zejména kvůli prostředí, které je pro pacienta známé. 

Třetím stanoveným cílem bylo zjistit, jaké jsou negativní oblasti ve stávajícím 

způsobu spolupráce zdravotnických záchranných služeb v příhraničních oblastech 

z pohledu zdravotnických záchranářů. Ze zjištěných informací vyplývá,  

že respondenti nemusí mít ucelené postupy pro zásah u cizího pacienta a následnou 

příhraniční spolupráci mezi zdravotnickými záchrannými službami. Toto je velmi 

negativní zjištění a staví tak zdravotnické záchranáře do nelehké situace. V těchto 

případech jsou cizí pacienti transportováni k nejbližšímu českému poskytovateli 

zdravotnických služeb. Bohužel toto se nejeví vždy jako ideální. Transport 

do nemocnice může být delší, sanitní vozidlo z České republiky by se mohlo dostat 

daleko od své výjezdové základny a běžného místa působení. Ještě delší je pak návrat 

zdravotnických záchranářů zpět na výjezdovou základnu. Po tu dobu je oblast, kterou 

výjezdová základna pokrývá, oslabena, co se týče množství sanitních vozidel, které zde 

mohou operovat.  Nevýhodu je i vzájemná komunikace mezi zdravotnickými 

záchrannými službami, která nemusí být spolehlivá. Jak sám uvádí R7 „Určitě by 

to potřebovali zlepšit na dispečinku, tam hlavně vázne ta komunikace. Prostě aby se líp 

domluvili jak, co a kde.“ R8 zmiňuje, že „Chybí jasný popis této spolupráce“. 

Posledním čtvrtým cílem bylo zjistit, jaké změny navrhují zdravotničtí 

záchranáři v oblasti spolupráce zdravotnických záchranných služeb. Z analýzy dat 

vyplynulo, že respondenti by byli rádi, aby způsob přeshraničí spolupráce byl zpracován 

v ucelených guidelines. Jednak pro sjednocení postupů jednotlivých zdravotnických 

záchranářů v přeshraniční spolupráci a jednak jako oporu v souvislosti s poskytováním 

přednemocniční neodkladné péče v příhraničních oblastech. R5 i R8 nezávisle na sobě 

vyslovili myšlenku, že by uvítali dvojjazyčnou zdravotnickou dokumentaci, a R5 dále 
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uvedl, že by bylo vhodné mít překladač zdravotnické dokumentace. Jednak pro zlepšení 

vzájemné komunikace při předávání pacientů zdravotnické záchranné službě jiného 

státu, jednak pro zlepšení samotné komunikace s pacientem. Jde o změnu, která by 

mohla přispět ke zlepšení samotného zásahu a poskytování přednemocniční neodkladné 

péče. Jazyková bariéra při komunikaci s pacienty cizí státní příslušností je totiž velkou 

překážkou, která může ztížit výkon povolání a průběh zásahu. 

Při analýze odpovědí respondentů bylo často zmiňováno nedostatečné legislativní 

ukotvení celé spolupráce. Ukázalo se, že rámcová smlouva mezi Českou republikou  

a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické 

záchranné služby funguje, a to nejenom v Libereckém kraji, ale i po celé hranici 

s Německem. V otázce číslo 15 se respondenti R1–R4 shodli, že by uvítali mnohem 

více cvičení na česko-německou spolupráci. Respondenti dále uváděli, že spolupráce 

české a polské zdravotnické záchranné služby se podporuje, ale česko-německá 

spolupráce je opomíjena. Zajímavou změnu navrhl i R5. Změna spočívá v pořádání 

pouze regionálního cvičení zaměřeného na spolupráci zdravotnických záchranných 

služeb. Ve své odpovědi uvádí, že „Když vezmeš ten mezinárodní projekt, tak to stojí 

hrozný peníze.“ Dále uvádí příklad, že by mohlo jít pouze o cvičení mezi výjezdovými 

základnami Frýdlant a Świeradów-Zdrój v Polsku. Nápad cílí na výhodné ekonomické 

podmínky takovéhoto cvičení a pozitivní prohlubování vztahů mezi zdravotnickými 

záchranáři obou zemí. R8 se také ve své odpovědi přiklání k častějším cvičením 

hromadného neštěstí. Dále bylo zjištěno, že respondenti R2 a R4 by uvítali jazykové 

kurzy němčiny a angličtiny. Marianová (2016) ve svém výzkumu uvádí, že 91,5 % 

zdravotnických záchranářů se setká při poskytování neodkladné přednemocniční péče 

s pacientem, který hovoří cizím jazykem, ale naopak znalost např. anglického jazyka 

ovládá pouze 40,8 % zdravotnických záchranářů. R4 doplňuje svoji odpověď a přímo 

uvádí, že „Já bych byla pro pokračování v lekcích angličtiny“. 
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5 Návrh pro praxi 

Na základě proběhlého výzkumu lze na podkladě analyzovaných rozhovorů 

doporučit několik návrhů, které by mohly zlepšit současný stav přeshraniční spolupráce 

zdravotnických záchranných služeb v euroregionu Nisa. Doporučení budou pouze 

pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji. 

Jako první a v odpovědích respondentů nejvíce se opakující doporučení se týká 

vyhotovení jednotných směrnic či postupů, podle kterých budou moci zdravotničtí 

záchranáři vést výjezd s možnou přeshraniční spoluprací. Dále by bylo vhodné 

vyhotovit dvojjazyčnou zdravotnickou dokumentaci, protože zde chybí například 

česko-polský překlad protokolu o zásahu, který by našel uplatnění při předávání 

pacientů polské zdravotnické záchranné službě nebo polskému poskytovateli 

zdravotnických služeb. 

Pro další rozvoj spolupráce lze doporučit pořádání cvičení na hromadné neštěstí 

pro euroregion Nisa, tj. pro okresy Saska, Bautzen a Görlitz, jihovýchod 

Dolnoslezského vojvodství a Liberecký kraj spolu se Šluknovským výběžkem, 

aby se zdravotnické záchranné služby mohly připravit společně na případnou 

mimořádnou událost. Na základě zjištěných informací mohu doporučit omezit velikost 

mezinárodních cvičení a zaměřit se na rozvoj spolupráce pouze regionálně, a to pomocí 

školení, kterých se zúčastní pouze v příhraničí sousedící výjezdové základny. V této 

nevelké školící spolupráci se skýtá mnoho výhod. Školení by mohlo být poskytnuto 

lidem, kteří mají reálnou šanci se při ostrém zásahu potkat na hranicích. 

Jako poskytovatel přednemocniční neodkladné péče bych také zvýšil informovanost 

zdravotnických záchranářů o aktuálních a platných postupech, které se mají uplatnit 

při zásahu u pacienta cizí národnosti. 
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6 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá příhraniční spoluprací zdravotnických záchranných 

služeb České republiky, Polské republiky a Spolkové republiky Německo v euroregionu 

Nisa. Stav současné spolupráce zdravotnických záchranných služeb se liší dle příslušné 

hranice, avšak vlivem globalizace jsou problémy na obou stranách stejné. Čeští, němečtí 

a polští občané čím dál více vzájemně navštěvují příhraniční oblasti. Cestují na druhou 

stranu hranice pracovně nebo za účelem turistiky. Nynější situace vystavuje 

zdravotnické záchranáře do nelehkých zásahů, kdy situaci nekomplikuje 

pouze jazyková bariéra, ale také způsob, jakým mohou zdravotničtí záchranáři 

transportovat pacienta k nejbližšímu poskytovateli zdravotních služeb. Teoretická část 

bakalářské práce obsahuje přehled o fungování zdravotnické záchranné služby 

České republiky, Polska a německého Saska. Fakta použitá v teoretické části 

jsou čerpána především z legislativ, které upravují fungování zdravotnických 

záchranných služeb v daných zemích. 

Druhá část bakalářské práce byla zaměřena na výzkum, který byl zpracován 

kvalitativní metodou a následný sběr dat byl realizován technikou polostrukturovaného 

rozhovoru. Před začátkem samotného výzkumu byly stanoveny čtyři cíle. Prvním cílem 

bylo zjistit, jakým způsobem probíhá spolupráce zdravotnických záchranných 

služeb v příhraničních oblastech z pohledu zdravotnických záchranářů. Proběhlé 

výzkumné šetření poukázalo na rozdílnosti spolupráce česko-německé a česko-polské, 

především ve způsobu předávání pacientů. Avšak aktivace ani průběh zásahu nemá vliv 

na příslušné příhraničí. Zajímavá je pak oblast komunikace, kde všichni respondenti 

zmiňují komunikační bariéru s pacientem, se kterou se však každý respondent umí 

vypořádat svým způsobem. Druhým cílem bylo zjistit, jaké jsou pozitivní oblasti 

ve stávajícím způsobu spolupráce zdravotnických záchranných služeb 

v příhraničních oblastech z pohledu zdravotnických záchranářů. Bylo zjištěno, 

že se respondenti ve svých odpovědích často navzájem shodují. Vyplývá z nich, 

že respondenti jako pozitivní považují především možnost rychlého transportu a předání 

pacienta do péče poskytovateli zdravotnických služeb daného státu. Někteří respondenti 

zmiňují i výhodu pro pacienty, kteří jsou díky spolupráci předáni zdravotnickým 

pracovníkům své vlasti. Třetím cílem bylo zjistit, jaké jsou negativní oblasti 

ve stávajícím způsobu spolupráce zdravotnických záchranných služeb 

v příhraničních oblastech z pohledu zdravotnických záchranářů. Výzkum poukázal 
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na to, že respondenti postrádají ucelené postupy a legislativní oporu při zásahu, který 

vyžaduje příhraniční spolupráci. Dále pak byla zjištěna i neadekvátní kvalita 

komunikace mezi zdravotnickými záchrannými službami příslušných států. Poslední cíl 

si kladl za úkol zjistit, jaké změny navrhují zdravotničtí záchranáři v oblasti spolupráce 

zdravotnických záchranných služeb v příhraničních oblastech. Výzkumné šetření 

přineslo mnoho podnětných návrhů od respondentů z příhraničních oblastí. Mezi 

nejvýznamnější z nich patří vytvoření guidelines na vzájemnou spolupráci, vyhotovení 

dvojjazyčné zdravotní dokumentace a nebo pravidelné pořádání mezinárodních školení 

zaměřené na příhraniční spolupráci, ale pouze regionálního charakteru. Stanovené 

výzkumné cíle byly splněny.   
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Příloha A Kompetence zdravotnických záchranářů 

Obr. 1 Kompetence zdravotnických záchranářů 1 (Česko, 2011c) 

  



 

 

Obr. 2 Kompetence zdravotnických záchranářů 2 (Česko, 2011c) 

  



 

Příloha B Mapa dostupnosti zdravotnické záchranné služby na územíLibereckého 

kraje 

Obr. 3 Mapa dostupnosti ZZS na území Libereckého kraje (Liberecký kraj, 2018) 

  



 

Příloha C Seznam léků podávaných zdravotnickým záchranářem v Polské 

republice 

Obr. 4 Seznam léků podávaných zdravotnickým záchranářem v Polské republice 1 

(Polsko, 2019) 



 

Obr. 5 Seznam léků podávaných zdravotnickým záchranářem v Polské republice  

2 (Polsko, 2019) 

  



 

Příloha D Vývoj spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Libereckém 

kraji 

V Evropské unii dochází dlouhodobě k nárůstu mobility obyvatel v příhraničních 

oblastech jednotlivých států nejen z důvodů turistických a rekreačních, ale také 

pravidelných cest do zaměstnání. S tím souvisí i poskytování zdravotních služeb, 

přičemž v příhraničí je časté poskytování přednemocniční neodkladné péče občanům 

sousedního státu. V takovém případě se může občan v tísni setkat se záchrannými sbory 

jednotlivých zemí příhraničního regionu (Wachsmuth, 2014). 

V roce 1991 vznikl Euroregion Nisa jako první euroregion na tehdejší 

československé hranici. Euroregion Nisa je organizace působící v prostoru Trojzemí, 

tj. hraniční oblasti mezi Spolkovou republikou Německo, Českou republikou a Polskou 

republikou a   zahrnuje okresy Saska, Bautzen a Görlitz, jihovýchod Dolnoslezského 

vojvodství a Liberecký kraj spolu se Šluknovským výběžkem. Euroregion Nisa  

je dobrovolné zájmové sdružení německých, českých a polských obcí, měst, okresů 

a dalších samosprávných subjektů a jiných institucí působících na daném území, které 

usiluje o vytvoření společného, rozmanitého prostoru pro přeshraniční spolupráci. 

Spolupráce mezi záchrannými službami České republiky a Spolkové republiky 

Německo v oblasti Euroregionu Nisa začala v letech 1999 a 2000. V té době proběhl  

na obou stranách hranice certifikovaný jazykový kurz a konala se setkání pracovníků 

Územního střediska záchranné služby Liberec a Německého Červeného kříže ze Žitavy. 

Byl vypracován dvojjazyčný faxový protokol, který sloužil k vyžadování si pomoci  

z druhé strany. Především se uskutečňovala přeshraniční přeprava nemocných, hlavně 

sanitními vozy Územního střediska záchranné služby Liberec (Wachsmuth, 2014). 

V roce 2004 byla ustanovena v Euroregionu Nisa expertní skupina EUREX  

– Přeshraniční krizová spolupráce, která spojuje složky Integrovaného záchranného 

systému Euroregionu Nisa. Členy této expertní skupiny jsou zástupci hasičských 

záchranných sborů, zdravotnických záchranných služeb a útvarů krizové připravenosti 

na všech stranách hranice. Hned od počátku činnosti expertní skupiny EUREX  

– Přeshraniční krizová spolupráce bylo německou a českou částí iniciováno ustavení 

podskupiny Zdravotnických záchranných služeb. První mezinárodní konference 

zdravotnických záchranářů Euroregionu Nisa se konala 22. - 23. března 2007 

v Piechowice v Polsku. Na konferenci se zástupci jednotlivých zemí informovali 

o způsobech zabezpečení přednemocniční neodkladné péče a řešení mimořádných 



 

událostí. Na závěr bylo přijato memorandum, které stanovilo směr spolupráce 

záchranných služeb a nutnost založení samostatné expertní skupiny EUREX  

- Zdravotnické záchranné služby (Wachsmuth, 2014). 

Založení samostatné expertní skupiny EUREX – Zdravotnické záchranné služby 

bylo schváleno Presidiem Euroregionu Nisa v říjnu 2007. Ustanovující plénum skupiny 

se sešlo 7. prosince 2007 v Žitavě. Ve skupině jsou zastoupeni zdravotnické záchranné 

služby všech tří zemí. Jednalo se o první expertní skupinu, jež se problematice 

zdravotnických záchranných služeb věnovala na celé hranici České republiky 

s Německem a Polskem. Na ustavujícím zasedání skupiny byly stanoveny úkoly: 

vybudovat funkční spojení mezi zdravotnickými operačními středisky všech tří zemí, 

připravit základní faxový trojjazyčný protokol, který bude sloužit k vyžádání pomoci 

nebo transportu nemocného, připravit přeshraniční transporty tak, aby pacienti byli 

dopravováni do nejbližší nemocnice země svého původu, připravit projekt společného 

jazykového vzdělávání ve všech jazycích Euroregionu Nisa, vybudovat společné 

prostředky pro řešení mimořádných událostí, připravit Dohodu o spolupráci 

zdravotnických záchranných služeb za předpokladu respektování platné legislativy 

všech tří zemí (Wachsmuth, 2014). 

V říjnu 2008 se konala II. konference zdravotnických záchranných služeb. Na závěr 

konference byla přijata Dohoda o spolupráci zdravotnických záchranných služeb 

Euroregionu Nisa. Dohoda definovala postupy, jak poskytnout pomoc v příhraničí, 

určila síly a prostředky pro přeshraniční pomoc a stanovila další formy spolupráce.  

Při tvorbě dohody se vycházelo se stávající legislativy a z mezinárodních dohod  

o spolupráci v rámci řešení mimořádných událostí. Dohoda vytvořila základ, ze kterého 

se vycházelo při konkretizaci rámcové mezistátní smlouvy o přeshraniční spolupráci  

v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi Českou republikou a Spolkovou 

republikou Německo (Wachsmuth, 2014). 

Od roku 2008 skupina pracovala na společném projektu s polskými partnery. 

Projekt reagoval na problémy v poskytování zdravotnické péče na společné hranici  

a navrhoval jejich řešení. Realizace projektu započala v červenci 2009. Projekt byl 

rozdělen do dvou částí: investiční – zakoupení sanitních vozů a neinvestiční – vznik 

kooperativní sítě zdravotnických záchranných služeb v rámci Euroregionu, vedoucí  

ke zlepšení dostupnosti přednemocniční neodkladné péče ku prospěchu obyvatel 

regionu a ke zvýšení jejich bezpečnosti. Nosnou částí projektu byla vzájemná 

spolupráce záchranných služeb, společné vzdělávání ve všech oblastech činnosti 



 

a pořádání společných seminářů a konferencí. Realizace projektu začala v červenci 

2009; projekt byl ukončen v červnu 2011. V rámci projektu byla zakoupena plně 

vybavená sanitní vozidla pro potřebu všech tří partnerů s tím, že vozidla jsou umístěna 

poblíž hranice (přístrojové vybavení sanitních vozů je stejné a kterýkoliv záchranář 

může pracovat v sanitním voze druhé strany), byla realizována dvě společná cvičení 

záchranářů s řešením mimořádné události, byly realizovány výměnné stáže a jazykové 

kurzy, konaly se pracovní setkání odborných skupin, byla vytvořena pracovní skupina, 

která měla za úkol sledovat legislativní podmínky pro přeshraniční spolupráci. byl 

zhotoven společný dvoustranný  česko-polský slovník pro potřebu záchranářů na obou 

stranách hranice a připravena společná dokumentace k přeshraničním zásahům (slovník 

obsahuje nejen speciální medicínské výrazy, ale též část konverzace pro lepší 

komunikaci s pacientem druhé národnosti; součástí slovníku je překlad výjezdové 

dokumentace zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a zdravotnických služeb 

Polské republiky), byla zajištěna jednotná identifikace záchranářů a sanitek - byly 

pořízeny společné identifikační karty záchranářů Euroregionu Nisa a jednotné označení 

sanitních vozů tak, aby sanitní vozy zdravotnické záchranné služby Euroregionu Nisa 

byly jednoznačně odlišné od všech dalších přepravců (Wachsmuth, 2014). 

Dne 1. ledna 2018 byl zahájen tříletý česko-polský projekt, spolufinancovaný 

Evropskou unií, s názvem „Jak zachraňujete u vás?“. Základem projektu je spolupráce 

polských a českých zdravotnických záchranných služeb z polsko-českého pohraničí. 

Spolupráce mezi partnery je realizovaná pořádáním projektových aktivit na obou 

stranách hranice formou společných školení, konferencí, cvičení, výměnných stáží 

zdravotnického personálu. Hlavním cílem projektu je posílení a zvýšení intenzity 

spolupráce mezi jednotkami zdravotnických záchranných sborů s Polska a České 

republiky (Wachsmuth, 2014). 

Dne 4. dubna 2013 byla podepsána Rámcová smlouva mezi Českou republikou 

a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické 

záchranné služby. Rámcová smlouva představuje výsledek dlouholeté snahy  

o prohloubení přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnických záchranných služeb. 

Přeshraniční spolupráce, která zahrnuje i zdravotnickou záchrannou službu jako součást 

integrovaného záchranného systému České republiky, byla dosud ve vzájemných 

vztazích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo upravena pouze 

pro případ pomoci při katastrofách a mimořádných událostech, a to na základě Smlouvy 

mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci 



 

při katastrofách a velkých haváriích, podepsané dne 19. září 2000 v Berlíně (č. 10/2003 

Sb. m. s.). Spolková republika Německo měla uzavřené v té době, již smlouvy  

o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby s řadou sousedících 

zemí, včetně Polské republiky (Wachsmuth, 2014). 

Rámcová mezinárodní smlouva vymezuje základní právní rámec pro přeshraniční 

spolupráci a ponechává prostor pro konkretizaci pravidel a podmínek přeshraniční 

spolupráce na domluvu oprávněných subjektů, které jsou odpovědné za zajištění 

zdravotnické záchranné služby, tj. v České republice krajů a v Německu státních 

ministerstev spolkových zemí Svobodného státu Sasko a Svobodného státu Bavorsko. 

Využití a faktické naplnění přeshraniční spolupráce je na rozhodnutí dotčených krajů 

a předpokládá uzavření samostatných ujednání o přeshraniční spolupráci 

(Wachsmuth, 2014). 

Základním motivem pro navázání užší přeshraniční spolupráce v oblasti 

zdravotnické záchranné služby je především časové hledisko dostupnosti 

přednemocniční neodkladné péče v příhraničním území. Kraje budou moci využít 

přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby pro zajištění nepřetržité 

dostupnosti zdravotnické záchranné služby zejména v řídce osídlených a z české strany 

obtížně dostupných příhraničních oblastech. V dlouhodobé perspektivě může kraj tuto 

spolupráci využít při sestavování plánu pokrytí kraje výjezdovými základnami 

zdravotnické záchranné služby. Obě smluvní strany předpokládají reciprocitu 

přeshraniční spolupráce a její využívání v těch případech, kdy je to z časového hlediska 

s ohledem na rozmístění výjezdových základen a odpovídajících zdravotnických 

zařízení vhodné (Wachsmuth, 2014). 

Na česko-polských hranicích limituje zdravotnické záchranné služby obou zemí 

stále neexistující mezinárodní smlouva, která by zajistila legálnost zásahů i vzájemnou 

výpomoc mezi zdravotnickými záchranáři. Výhodou takové spolupráce by byla zejména 

možnost výjezdu nejbližší výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby 

k obyvatelům v příhraničních oblastech či k turistům pohybujících se v oblasti 

česko-polských hranic. Jednání o rámcové smlouvě s Polskou republiku probíhají 

s přestávkami od roku 2012, ale stále se nepodařilo dojít k dohodě a mít písemný 

dokument (Wachsmuth, 2014).  



 

Příloha E Polostrukturovaný rozhovor 

Obecné otázky: 

1) Kolik Vám je let? 

2) Jak dlouho pracujete u zdravotnické záchranné služby? 

 

Kategorie zabývající se průběhem spolupráce zdravotnických záchranných služeb: 

3) Jakým způsobem probíhá aktivace spolupráce zdravotnických záchranných služeb, 

mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo? 

4) Jakým způsobem probíhá průběh zásahu při spolupráci zdravotnických záchranných 

služeb České republiky a Spolkové republiky Německo? 

5) Jakým způsobem probíhá vzájemná komunikace při spolupráci zdravotnických 

záchranných služeb České republiky a Spolkové republiky Německo? 

6) Jakým způsobem probíhá předávání pacientu v rámci spolupráce zdravotnických 

záchranných služeb České republiky a Spolkové republiky Německo? 

 

Kategorie zjišťující pozitivní oblasti u stávajícího průběhu spolupráce 

zdravotnických záchranných služeb: 

7) Jaké jsou pozitivní oblasti ve způsobu spolupráce zdravotnických záchranných 

služeb České republiky a Spolkové republiky Německo? 

8) Jaké jsou výhody spolupráce zdravotnických záchranných služeb České republiky  

a Spolkové republiky Německo? 

 

Kategorie zjišťující negativní oblasti u stávajícího průběhu spolupráce 

zdravotnických záchranných služeb: 

9) Jaké jsou negativní oblasti ve způsobu spolupráce zdravotnických záchranných 

služeb České republiky a Spolkové republiky Německo? 

10) Jaké jsou nevýhody spolupráce zdravotnických záchranných služeb České republiky 

a Spolkové republiky Německo? 

 

Kategorie zjišťující jaké změny navrhují zdravotničtí záchranáři v oblasti 

spolupráce zdravotnických záchranných služeb: 

11) Jaké změny navrhujete ve stávajícím průběhu spolupráce zdravotnických 

záchranných služeb České republiky a Spolkové republiky Německo? 



 

12) Jaké změny navrhujete ve stávajícím způsobu komunikace zdravotnických 

záchranných služeb České republiky a Spolkové republiky Německo? 

13) Jaké změny navrhujete ve stávajícím průběhu předávání pacientů mezi 

zdravotnickými záchrannými službami České republiky a Spolkové republiky 

Německo? 

14) Jaké další změny navrhujete ve stávajícím průběhu spolupráce zdravotnických 

záchranných služeb České republiky a Spolkové republiky Německo? 

15) Jaké změny navrhujete v dosavadním průběhu školení, stáží a kurzů zaměřených 

na přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb České republiky  

a Polské republiky / Spolkové republiky Německo? 

16) Jaké máte návrhy pro rozvoj spolupráce zdravotnických záchranných služeb České 

republiky Spolkové republiky Německo? 



 

Příloha F Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru 

Obr. 6 Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru   



 

Příloha G Protokol k provádění výzkumu 

Obr. 7 Protokol k provádění výzkumu 

  



 

Příloha G Článek připravený k publikaci 

Obr. 8 Článek připravený k publikaci 1 

  



 

Obr. 9 Článek připravený k publikaci 2 

  



 

Obr. 10 Článek připravený k publikaci 3 

  



 

Obr. 11 Článek připravený k publikaci 4 

  



 

Obr. 12 Článek připravený k publikaci 5 

  



 

Obr. 13 Článek připravený k publikaci 6 

  



 

Obr. 14 Článek připravený k publikaci 7 

  



 

Obr. 15 Článek připravený k publikaci 8 

  



 

Obr. 16 Článek připravený k publikaci 9 

 


