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prim. MUDr. Jana Vidunová, MBA 
 
Návrh minimálního rozsahu znalostí první pomoci zaměstnanců soukromých bezpečnostních 
agentur 
 
Anotace 

 
Článek si klade za cíl poukázat na nutnost vzdělávání pracovníků soukromých bezpečnostních 
agentur v oblasti poskytování první pomoci. V textu jsou vysvětleny důvody, proč právě u těchto 
osob by měl být kladen důraz na znalosti a dovednosti první pomoci. Je nastíněn návrh 
základních témat pro školení první pomoci pro uvedenou cílovou skupinu. Mezi ně patří 
problematika volání na tísňovou linku, schopnosti vyhodnocení bezpečnosti pro zachránce  
a několik základních postupů vedoucích k odvrácení hrozící smrti. Neodkladná resuscitace, 
spojená s použitím AED, zástava masivního krvácení a pomoc osobě v bezvědomí patří mezi 
základní minima první pomoci. 
 
Klíčová slova 
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Summary 

 
The article aims to point out the need of first aid training of staff in private security agencies. 
The text explains why these people should focus on first aid knowledge and skills. The proposal 
of basic topics for first aid training for the target group is outlined. These include the emergency 
call, the ability to evaluate the safety of rescuers, and several basic procedures to avert 
imminent death. Immediate resuscitation associated with the use of AED, stopping of massive 
bleeding and the help to the person in unconsciousness are among the basic first aid minimum. 
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Návrh minimálního rozsahu znalostí první pomoci zaměstnanců soukromých bezpečnostních 
agentur 

 
ÚVOD 
 
Soukromé bezpečnostní agentury představují nestátní součást bezpečnostního systému České 
republiky a počet jejich zaměstnanců není zanedbatelný. Jde o desetitisíce osob. Jejich význam 
pravděpodobně dále poroste, podobně jako je tomu jinde ve světě. Právě z tohoto a mnoha 
jiných důvodů, budou pravděpodobně kladeny větší nároky na znalosti a schopnosti těchto 
pracovníků. Součástí požadavků by jistě měla být i znalostní minima z oblasti první pomoci. 
Zaměstnanci soukromých bezpečnostních agentur nemají širší práva než „běžní“ občané, ale 
právě proto by měli mít v oblasti problematiky poskytování první pomoci minimálně stejné 
dovednosti, jakými disponují žáci základních a středních škol. 
 
POŽADAVKY NA ZAMĚSTNANCE SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH AGENTUR  
 
Pro zaměstnance soukromých bezpečnostních agentur, kteří vykonávají zaměstnání na pozici 
strážný (recepční služba, strážní služba, převozy financí apod.) či detektiv koncipient (detektivní 
služby) a zaměstnanci dalších organizací a podniků, kde je vykonávaná činnost pracovník ostrahy 
majetku a osob, je požadována profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování  
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání). Získat profesní kvalifikaci lze složením zkoušky. Povinnost složit zkoušku se 
netýká osob s vysokoškolským vzděláním (zaměření není limitující), absolventů vyššího 
odborného vzdělání právnického, bezpečnostního nebo podobného zaměření. Netýká se ale ani 
osob, které mají středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou z oboru právního nebo 
bezpečnostního, a také osob, které absolvovaly rekvalifikační kurz pro oblast „Ostraha majetku  
a osob“ akreditovaný Ministerstvem školství České republiky. Další informace jsou obsaženy ve 
vyhlášce č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání a samozřejmě v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon). 
 
Důležité informace k výše zmíněným zkouškám jsou uvedeny na webových stránkách Národní 
soustavy kvalifikací. Pokud se týká první pomoci, je zmíněno pro povolání strážný obecně 
provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku 
a zdraví osob. Dále by měl žadatel při zkoušce prokázat znalost zásad součinnosti se základními 
složkami integrovaného záchranného systému a havarijními službami při odvracení škod na 
majetku a zdraví osob podle ustanovení příslušných zákonů a znát telefonní čísla tísňového 
volání. Konkrétní detailní požadavky nejsou v dostupných dokumentech zmíněny a žádné 
oficiální studijní materiály nebyly vydány. 
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MOŽNÁ POZICE SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH AGENTUR V BUDOUCNOSTI 
 
Mezinárodní hrozby, např. v podobě terorismu, se rýsují jako reálné i pro Českou republiku. Lze 
to dovodit i z policejních opatření v České republice, která následují poslední dobou po 
teroristických útocích zejména v Evropě (nedávné útoky v Berlíně, Paříži), ale i v přilehlých 
státech jiných kontinentů. Větší pozornost ozbrojených bezpečnostních sborů bude muset být 
upřena tímto směrem, ale celkové spektrum činností těchto sborů je široké. Proto je možné, že 
role soukromých bezpečnostních agentur posílí, nepůjde to však bez adekvátních legislativních 
změn. 
 
Možná role soukromých bezpečnostních agentur při kulturních a společenských akcích 
 
Kulturní a společenské akce mají nejen z pohledu soukromých bezpečnostních agentur své 
zvláštní místo. Při očekávané účasti mnoha tisíců, někdy i desetitisíců, osob na těchto akcích, 
probíhají na úrovni místně příslušného magistrátu či městského úřadu, místně příslušných 
základních složek integrovaného záchranného systému a dalších zúčastněných přípravné 
schůzky, v podobě jakýchsi krizových štábů. Z vlastní praxe mohu potvrdit, že Magistrát města 
Plzně již toto realizuje při větších akcích mnoho let. Někteří organizátoři podobných akcí již na 
schůzky zvou právě i zástupce soukromých bezpečnostních agentur, jelikož chápou, že jejich role 
není nevýznamná. Důvodem je mimo jiné i potenciálně hrozící riziko mimořádných událostí  
s hromadným postižením osob. Pořadatelé si většinou nejsou ochotni (někdy z finančního 
hlediska ani schopni) zaplatit zdravotnickou záchrannou službu v počtu výjezdových skupin 
požadovaným doporučeným postupem, který vydala Společnost urgentní medicíny a medicíny 
katastrof. Byť se někdy já, stejně jako jistě i další krizoví manažeři, snažíme upozorňovat místně 
příslušné orgány, které akce povolují, na nutnost zajištění dostatečné bezpečnosti i zajištění 
zdravotnické pomoci, není na tato upozornění často brán zřetel.  
 
ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU MINIMÁLNÍCH POŽADAVKŮ NA ZNALOSTI PRVNÍ POMOCI 
 
Zaměstnanci bezpečnostních agentur mohou být s větší pravděpodobností vystaveni situaci, kdy 
budou muset poskytnout první pomoc druhé osobě. Plyne to z výčtu možných způsobů 
uplatnění zmíněných zaměstnanců (ochrana osob, přeprava peněz, zajištění sportovních 
a kulturních akcí apod.). Jde-li o zaměstnance ostrahy objektů, je důležité, aby se perfektně 
orientovali v prostoru, který střeží, a dokázali pomoc zacílit správným směrem, event. do 
příjezdu profesionálních zachránců dokázali pomoc poskytovat (nejčastěji jde o složky 
integrovaného záchranného systému). Není bohužel výjimkou, že tito zaměstnanci nedokáží 
upozornit výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby na možná hrozící rizika v jejich okolí 
(např. výbuch v objektu se skladovanou municí apod.). Měli by chápat, že právě oni jsou možná 
jediní, kteří dokáží v kritickou chvíli poskytnout maximální možné množství velmi důležitých 
informací a pomoci.  
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SPEKTRUM NAVRHOVANÝCH POŽADOVANÝCH TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A PRAKTICKÝCH 
DOVEDNOSTÍ 
 
Není cílem snažit se naučit zmiňovanou skupinu zaměstnanců velké množství dovedností  
a teoretických znalostí, ale jen základní postupy vedoucí k odvrácení vážného ohrožení života 
a nebezpečí smrti. V dnešní době je poskytování pomoci jednodušší v tom, že operátoři 
zdravotnických operačních středisek pomáhají radou volajícímu, každopádně je třeba mít zažité 
aspoň některé postupy, aby byly prováděny efektivně a správně. A vždy je třeba počítat i s tím, 
že např. funkčnost telefonu bude narušena a bez pomoci budou postiženému ubíhat poslední 
cenné vteřiny nebo minuty života. 
 
Mezi základní dovednosti v oblasti poskytování první pomoci by měla být schopnost správně 
zhodnotit situaci (včetně hrozícího nebezpečí při poskytování první pomoci) a zároveň okamžitě 
následně věcně a v klidu informovat operátora tísňové linky. Mezi stavy, které mohou vést ke 
smrti, pokud nejsou řešeny v desítkách vteřin či řádově maximálně minut, nejčastěji patří náhlá 
zástava základních životních funkcí (např. jako komplikace srdečního infarktu), masivní krvácení 
(nemusí jít vždy jen o tepenné) a bezvědomí.  
 
Vyhodnocení nebezpečí 
 
Život zachránce je stejně důležitý jako život zachraňovaného, proto je velmi důležité odhalit 
rizika spojená s poskytováním první pomoci. Schopnost vyhodnocení nebezpečí spojeného 
s poskytováním laické první pomoci by měla být směrována k možnosti infekce (při ošetřování 
krvácejících ran, event. při umělém dýchání, pokud je prováděno) a dále na poranění (pokousání 
zvířetem, popáleniny, zavalení či jiný úraz). Ani riziko otravy nelze opomíjet, při úniku 
nebezpečných chemických látek, při záchraně v místech zamořených kouřovými zplodinami, při 
nedostatku kyslíku a přítomnosti jiných nebezpečných látek (silážní jámy, jímky, studny). 
 
Volání na tísňovou linku 
 
Při volání na tísňovou linku je třeba uvést některé důležité a hlavně přínosné informace. 
Operátor tísňové linky musí vědět, co se stalo, a hlavně, kde se to stalo. Hovor by neměl být 
ukončen volajícím a ten by i tak měl být i nadále na telefonickém příjmu. Operátor tísňové linky 
je dokonce ze zákona povinen poskytnout telefonicky asistovanou první pomoc či neodkladnou 
resuscitaci. Během pokynů k pomoci vysílá sanitní vůz zdravotnické záchranné služby. Je-li to 
třeba, zdravotnické operační středisko zajistí vyslání dalších složek integrovaného záchranného 
systému.  Důležité je před příjezdem profesionální pomoci zpřístupnit prostory objektu, kde se 
nemocný (raněný) nachází. Právě členové bezpečnostních agentur sehrávají klíčovou roli. 
Zejména na odlehlejším místě je vhodné vyslat další osobu tam, kde počká na příjezd vozidla 
zdravotnické záchranné služby či jiných složek integrovaného záchranného systému. Toto místo 
musí být přesně domluvené s operátorem tísňové linky. 
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Neodkladná resuscitace (včetně použití AED) 
 

 
 
Nezbytnou znalostí a dovedností je neodkladná resuscitace při zástavě základních životních 
funkcí, kterou je ale třeba umět rozeznat. Úspěšnost resuscitace profesionály úzce souvisí se 
zahájenou kvalitní resuscitací laiky. Rozpoznání zástavy oběhu spočívá v identifikaci současného 
bezvědomí (osoba nereaguje na žádné bolestivé podněty) a bezdeší (do této kategorie spadá  
i nenormální dýchání v podobě lapání po dechu). Zejména u dospělých je zásadní začít správně  
a ve správné poloze stlačovat střed hrudníku a umět použít automatizovaný externí defibrilátor 
(dále jen AED). AED jsou přístroje, které jsou v dnešní době u nás i ve světě umístěny na mnoha 
místech, kde se předpokládá výskyt větší koncentrace osob. Práce s tímto přístrojem by neměla 
být právě pro zaměstnance bezpečnostních agentur neznámou. Zároveň by tito zaměstnanci 
měli mít perfektní přehled, kde jsou takové přístroje umístěny. Bohužel z vlastní zkušenosti vím, 
že když jsem se dotázala na několika místech těchto pracovníků, kde přístroj AED v případě 
potřeby najdu (s vysvětlením, o jaký přístroj jde), mnohdy ani název přístroje neznali a nevěděli, 
o co jde. Dotázala jsem se záměrně na místech, kde jsem věděla, že je přístroj v prostorách 
objektu umístěn. AED si v současnosti pořizují, mimo jiných subjektů, obecní a městská policie, 
Policie České republiky i jednotky požární ochrany. Zdravotnické záchranné služby často tyto 
subjekty v základech neodkladné resuscitace školí, a to včetně používání AED. Dokonce 
v programech zdravotnického operačního střediska jsou tyto přístroje u jednotlivých adres 
zaznamenány v případě, že jejich pořízení daný subjekt oznámil.  
 
S uvedenou problematikou je úzce svázána i tématika postupů vypuzení cizího tělesa  
z dýchacích cest a resuscitace dětí, obě podkapitoly již však přesahují rámec sdělení. 
 
Zástava masivního krvácení 
 
Velké krevní ztráty vznikají při poranění tepen, ale i poranění „křečové“ žíly na dolní končetině či 
rozsáhlé poranění vlasové části hlavy mohou způsobit závažná a rychle smrtící krvácení. 
Jednoduchým, život zachraňujícím výkonem, může být stlačení krvácejícího místa rukou v ráně 
(za použití gumových rukavic či improvizace bariérových pomůcek) a naložení tlakového obvazu 
(i improvizovaně). Při pokračujícím krvácení je další možnost použití patřičně utaženého škrtidla 
(šíře vždy 5 cm i více). Pro zástavu krvácení se dnes již nevyužívá stlačování tlakových bodů. 
 
I v tomto případě je přivolání zdravotnické záchranné služby nezbytné, ale při otálení se 
základními kroky první pomoci může dojít k velké krevní ztrátě. 
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První pomoc při bezvědomí 
 
Bezvědomí může být důsledek mnoha různých příčin a vyžaduje vždy přivolání zdravotnické 
záchranné služby.  Bezvědomí může být jako součást obrazu šokového stavu, dušení, úrazu, 
otravy, podchlazení či přehřátí, nízké či naopak velmi vysoké hladiny krevního cukru, cévní 
mozkové příhody a jistě nalezneme mnoho dalších příčin. Při bezvědomí osoba nereaguje na 
oslovení ani na intenzivní bolestivý podnět. Pokud osoba nereaguje ani na bolestivý podnět, je 
třeba ji přetočit opatrně na záda (tělo v jedné ose s hlavou), zprůchodnit dýchací cesty  
a zkontrolovat, zda osoba normálně dýchá. Ideální je tento postup provádět ve více osobách, 
stejně jako předchozí způsoby poskytování pomoci. Může se stát, že bezvědomý postižený ani 
nedýchá, zde se již musí okamžitě uplatnit postupy neodkladné resuscitace. Dýchá-li normálně, 
je možné jej ponechat na zádech a kontrolovat dýchání. Zotavovací (dříve stabilizovaná) poloha 
je využívána spíše ojediněle, jelikož při úrazech páteře, zlomeninách končetin, pánve, 
poraněních hrudníku a břicha, by mohlo dojít k dalšímu poškození zdraví. Naopak tam, kde hrozí 
zvracení a vdechnutí zvratků (např. opilý v bezvědomí), je tato poloha spíše žádoucí. 
 
ZÁVĚR 
 
Vzhledem ke zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě je pravděpodobné, že význam 
soukromých bezpečnostních agentur poroste. Tím, že poroste jejich význam a dojde k širšímu 
využití těchto služeb, budou pravděpodobně vzrůstat i požadavky na profesní přípravu 
zaměstnanců bezpečnostních agentur. Mezi základní dovednosti by měla jistě patřit, mimo jiné, 
schopnost poskytnout kvalitně alespoň nejnutnější první pomoc, která povede k odvrácení 
hrozící smrti či trvalých zdravotních následků. Návrh konkrétních, jen stručně zmíněných, 
postupů první pomoci považuji za skutečné minimum, které nevyžaduje časovou dotaci delší než 
3 hodiny. Zmiňované téma by však bylo vhodné k podrobnějšímu a rozsáhlejšímu rozpracování, 
které by posléze mohlo posloužit jako studijní materiál před praktickým nácvikem dovedností 
první pomoci. Je žádoucí, aby výuku prováděli ti, kteří mají reálnou zkušenost se záchranou 
lidských životů a zároveň dokáží svoje znalosti a dovednosti předat v nezbytně nutné míře, 
s přihlédnutím k potřebám konkrétní zájmové skupiny. 
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