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Abstrakt
Motivovat občany k členství v jednotce dobrovolných hasičů 

nemusí být vždy jednoduché, ale mít v obci funkční jednotku 
požární ochrany má velice pozitivní dopad. Vyzbrojení jednotky 
automatizovaným externím defibrilátorem (AED) může být  
k členství motivujícím prvkem. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli 
zaměřit na tuto problematiku. Pomocí nestandardizovaného 
dotazníku jsme zjišťovali, jaké překážky z vyzbrojení AED 
pro jednotky vyplývají. Nejčastěji byla uváděna nekonzistence  
v informacích o poskytování spotřebních součástí AED, nejasnosti 
v „aktivaci“ AED potažmo jednotky a obavy o kompatibilitu 
elektrod s defibrilátory ZZS. Osloveny byly dobrovolné jednotky 
ve Středočeském kraji. Na základě zjištění jsme se navrhli možná 
řešení, která mohou vést k zvýšení motivace být vyzbrojen AED  
a sekundárně i k vstupu nových členů do jednotek.

Klíčová slova
Jednotka sboru dobrovolných hasičů, JSDH, automatizovaný 

externí defibrilátor, AED, dobrovolnictví.

Abstract
Motivation of potential new volunteer firefighters can be 

difficult, but to the community it is advantageous to keep an 
effective volunteer fire brigade. The ownership of automated 
external defibrillator (AED) can be pursued as a motivation for 
recruiting new members. For this reason we focused on this issue. 
We used a non-standardized questionnaire to cover main problems 
connected with the ownership and usage of AED. We addressed 
volunteer fire brigades in the Central Bohemia Region. For  
the community, it is beneficial to have an available AED. However, 
in order to use it appropriately, we need motivated volunteers 
willing to do so. A functional and effective volunteer fire brigade 
can have a positive impact on managing emergencies (especially 
fires). Our findings may increase the motivation of new volunteers 
in fire brigades.

Keywords
Volunteer firefighters, automated external defibrillator, AED, 

voluntary.

Seznam zkratek
AED - automatizovaný externí defibrilátor
HZS - Hasičský záchranný sbor
JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů
KOPIS - krajské operační a informační středisko
KPR - kardiopulmonální resuscitace
NZO - náhlá zástava oběhu
NZP - neodkladná zdravotnická pomoc
PP - první pomoc
RZP - rychlá zdravotnická pomoc
RLP - rychlá lékařská pomoc
ScK - Středočeský kraj
SDH - sdružení dobrovolných hasičů
ZOS - zdravotnické operační středisko
ZZS - zdravotnická záchranná služba

Úvod
Jako jednu ze zásadních součástí motivace k působení 

v jednotkách sborů dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) spatřujeme 
odpovědnost vůči societě a podílení se na její ochraně. JSDH má 
sice v gesci v první řadě požární ochranu obce, ovšem sdružení 
dobrovolných hasičů (dále jen SDH), která bývají s JSDH úzce 
provázány mají v dané obci velice důležitou a často i dlouhotrvající 
kulturně-sociální roli. Což bývá jednou se základních perspektiv 
k dobrovolnictví (např. Frič & Pospíšilová, 2010, s. 27). Členové 
ať už SDH či JSDH a jejich rodinní příslušnictví mají tedy k obci 
zpravidla hluboký vztah. Proto je zde předpoklad, že jim nebudou 
lhostejné ani zdraví a životy jejich sousedů a spoluobčanů.

Použití automatizovaného externího defibrilátoru (dále jen 
AED) k podání léčebného výboje při kardiopulmonální resuscitaci 
(dále jen KPR) patří mezi život zachraňující úkony při náhlé zástavě 
oběhu (dále jen NZO) a zvyšuje šanci na přežití postiženého (Owen 
et al., 2018; Pollack et al., 2018, Stein et al., 2017; Truhlář et al., 
2015; Ringh et al., 2015; Blom et al., 2014, Berdowski et al., 2011). 

Motivace je však nezbytnou částí dobrovolných aktivit, 
kterou je nutno posilovat. Pokles motivace lidí, kteří dobrovolně 
vykonávají určité činnosti, má negativní dopad na efektivitu 
a úspěšnost prováděných úkonů. Provedené výzkumy motivačních 
modelů ukazují, že chování dobrovolníků je ve výsledku 
uspokojení individuálních funkčních motivů (Francis et al., 2012). 
Pokud nebudou tyto motivy naplňovány, budou členové JSDH 
demotivováni.

Motivace členů JSDH
Motivace je definována jako souhrn vnitřních psychických sil, 

motivů, které mají vliv na naše chování a prožívání. Jejím cílem 
je změnit stávající neuspokojivou situaci nebo zajistit dosažení 
něčeho pozitivního (Plháková, 2003). U dobrovolných hasičů 
může být jednou z možných motivací i sebevzdělávání. Hasiči 
velmi pozitivně vnímají a hodnotí možnost účastnit se odborných 
školení a praktických výcviků. Tyto aktivity stmelují členy, učí 
je vzájemné spolupráci a navíc mohou zvyšovat sebevědomí 
jednotlivce (Kastros, 2013). Motivaci je však nutné posilovat 

AED jako prostředek motivace k členství v jednotkách SDH 
a problémy s jeho užíváním
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Členové JSDH jako first respondeři
Členové JSDH mohou představovat velmi vhodné kandidáty 

pro zařazení do systému tzv. first responderů (tento systém sdružuje 
vyškolené dobrovolníky a k jejich aktivaci je používán speciální 
software pro mobilní zařízení, systém je úspěšně využíván 
například Královehradeckém kraji). Zájemci z řad laické veřejnosti 
musí před zařazením do systému absolvovat speciální kurz  
(www.zzskhk.cz, 2018). V rámci pravidelné odborné přípravy se 
členové JSDH zaměřují i na poskytování první pomoci (Ministerstvo 
vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky, 2014), tudíž při následném školení u poskytovatele ZZS 
by se mohla projevit vyšší úspěšnost a menší náročnost pro lektory 
výuky. Dobrovolní hasiči jsou zpravidla zvyklí na vzdělávání a jako 
zcela zásadní spatřujeme jejich zkušenost s reakcí na vyhlášení 
poplachu a povolání k výjezdu (s vyrozuměním) (Ministerstvo 
vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky, 2018), což opět může hovořit kladně v případě vyžádání 
pomoci při postižení zdraví.

Metodika výzkumu
Na počátku roku 2018 bylo provedeno dotazníkové šetření 

mezi JSDH, které vlastní nebo mají zapůjčen AED od ZZS ve 
Středočeském kraji. Odpovědi zaslaly všechny jednotky, které byly 
v té době AED vybaveny (n = 17). Cílem bylo popsat nejčastější 
úskalí spatřovaná ze strany jednotek sboru dobrovolných hasičů 
při udržování akceschopnosti automatizovaného (automatického) 
externího defibrilátoru, potažmo akceschopnosti jednotky při 
události typu „Záchrana osob“ z pohledu krajského operačního 
a informačního střediska Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje (dále jen KOPIS).

Dotazníkové šetření bylo vytvořeno v prostředí „Formuláře 
Google“. Samotný dotazník obsahoval 7 otázek a 6 podotázek. 
Jediná (a v pořadí první) otázka s povinnou odpovědí se týkala 
názvu jednotky. Všechny jednotky byly o šetření telefonicky 
informovány a následně jim byl e-mailem odeslán odkaz na 
dotazník. Druhá otázka zjišťovala, zda mají jednotky zkušenost  
s použitím AED. Ostatní otázky se týkaly „akceschopnosti“ AED. 
Na závěr dotazníku měli respondenti možnost položit otázky,  
či poukázat na nedostatky, které ze svého pohledu spatřují.

Odpovědi na otázky byly zanalyzovány a byly dále 
konzultovány s vedoucím oddělení IZS HZS Středočeského kraje 
plk. Ing. Martinem Legnerem, vedoucím oddělení KOPIS HZS 
Středočeského kraje plk. Mgr. Radkem Zobinou a koordinátorem 
AED ze ZZS Středočeského kraje MUDr. Otomarem Kušičkou.

Výsledky šetření
1) Využití AED

Obr. 2 Graf znázorňující odpovědi na první otázku:  
„Použila Vaše jednotka již někdy AED?“

Více jak polovina respondentů odpověděla, že AED ještě 
nepoužila.

dlouhodobě, cíleně a pokud možno u všech členů stejnou měrou. 
Proto je vhodné brát v potaz i to, zda člen jednotky vnímá jako 
motivaci sebevzdělání, „adrenalin“ při povolání k výjezdu či 
pomoc sousedům v rámci obce. 

Postavení JSDH v NZP
Tím se dostáváme k postavení JSDH v rámci neodkladné 

zdravotnické pomoci (dále jen NZP) či předlékařské první pomoci 
(PP) obecně. Jednotky požární ochrany zařazené do plošného 
pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, mezi něž JSDH patří, 
jsou základní složkou integrovaného záchranného systému 
(Zákon 239/2000 Sb.) a mají svoji roli při záchraně lidských životů.

Při náhle zjištěné zástavě krevního oběhu je nutné co nejdříve 
zavolat Záchranou zdravotnickou službu (dále jen ZZS), která na 
místo prostřednictvím ZOS (zdravotnické operační středisko) vyšle 
odpovídající posádku. Ovšem i za ideálních podmínek (!) má ZZS ze 
zákona maximální dojezdový čas 20 min (Zákon č. 374/2011 Sb.). 
Nejedná se pouze o odlehlá místa, ale i v místech s relativně 
rychlým dojezdem posádky ZZS, může každá ušetřená sekunda při 
poskytování pomoci rozhodovat o zdraví či životech. JSDH může 
mít nezanedbatelnou roli v několika krocích „řetězce přežití“, který 
popisuje ideální postup při NZO: 
1. Rozpoznání závažných příznaků;
2. Okamžité zahájení KPR (kardiopulmonální resuscitace);
3. Časná defibrilace;
4. Časná rozšířená neodkladná resuscitace a standardizovaná 

poresuscitační péče. (Nehme et al., 2015; Takei et al., 2015; 
Truhlář et al., 2015)

Vybavenost JSDH AED může mít primárně pozitivní vliv 
na 3. krok, čili může uspíšit podání léčivého výboje z AED,  
ale sekundárně může dojít k pozitivnímu vlivu i na kroky 1 a 2, 
neboť při pořízení/zapůjčení AED je obvykle jednotka zaškolena 
v předlékařské PP (především v KPR s AED). Na základě 
Memoranda o zapojení jednotek PO v oblasti přednemocniční 
péče formou plánované první pomoci na vyžádání mohou být 
předem předurčené, vybavené a odborně připravené jednotky PO  
k poskytnutí přednemocniční první pomoci postižené osobě do doby 
příjezdu ZZS. Předurčenost jednotek PO pro poskytnutí plánované 
první pomoci na vyžádání ZZS stanoví příslušný hasičský 
záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“) na základě podkladů 
příslušné ZZS kraje, které určí místa s problematickou dostupností 
ZZS (Ryba, 2017). Toto memorandum může být rozvinutu ještě 
dílčími dohodami na úrovni krajů - např. ve Středočeském kraji 
Dohodou o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání v rámci IZS 
(Svatoš, Houdek & Pokorná Jermanová, 2018). Pokud tedy dojde 
ke správné spolupráci všech zainteresovaných, může být podpořen 
kýžený cíl - větší šance na přežití pacienta (Owen et al., 2018; 
Pollack et al., 2018, Stein et al., 2017; Truhlář et al., 2015; Ringh et 
al., 2015; Blom et al., 2014, Berdowski et al., 2011).

Obr. 1 Řetězec přežití (převzato z Truhlář et al., 2015)
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Překážky v akceschopnosti AED, z důvodu jeho nefunkčnosti, 
bylo uvedeno pouze dvakrát s tím, že se jednalo o krátkodobou 
(dva až tři dny) nefunkčnost z důvodu reálného použití a čekání 
na výměnu elektrod ze strany ZZS. Ta je v krátkém čase dodala.  
V jednom případě bylo informováno zdravotnické operační 
středisko, ale KOPIS ne. Zde může vzniknout potenciální problém. 
Pokud by ZOS vyžádala tuto jednotku pro použití AED, KOPIS by 
neměl relevantní údaje o akceschopnosti.

Nedostupnost AED z důvodu nefunkčnosti vozidla, na němž 
je AED umístěn, uvedlo 7 respondentů. Je však nutné dodat,  
že někteří tázaní nepovažují krátkodobé odstavení vozidla (výměna 
pneumatiky apod.) za relevantní, a proto uváděli odpověď 
Ne (odpověď dopřesnili až v podotázce). Ovšem všech sedm 
respondentů uvádí, že na stav techniky upozornilo KOPIS a bylo 
zajištěno jiné vozidlo pro přepravu AED na místo určení.

Situace byla velmi podobná i v případě, že bylo vozidlo  
s AED nedostupné z jiné příčiny (např. kondiční jízdy, ukázky, 
závody apod.). 8 respondentů uvedlo, že situaci zažili a všichni 
ji nahlásili na KOPIS. V tomto případě je nutná invence KOPIS  
a s jednotkou vykomunikovat, zda veze AED s sebou, nebo zůstává 
na jiném vozidle/zbrojnici a zda je někdo další z jednotky schopen 
případného výjezdu s AED.

Rizikové oblasti byly konzultovány s odborníky obou složek 
IZS. Pro minimalizaci rizika se strany konzistence informací 
o spotřebních součástech AED by bylo ideálním sepsat návod/
checklist s kompletním postupem. Dle momentálního nastavení 
nahrazuje použité elektrody vždy ZZS na základě vyplněného  
a zaslaného „protokolu o použití AED“. HZS eviduje dobu 
exspirace akumulátorů a elektrod. Jednotky byly o daném postupu 
opětovně informovány.

Dále platí jednoduchá zásada, že jednotky požární ochrany bude 
vždy povolávat KOPIS. Při potřebě použití AED na základě žádosti 
ZOS. Jednotky tak budou povolávány vždy stejným postupem.

Jednotky vyjadřovaly obavy z nekompatibility jejich elektrod  
s defibrilátory ZZS. Dnes jsou u JSDH v ScK používány typy 
Lifepak, které jsou kompatibilní s defibrilátory ZZS (další 
kompatibilní přístroj je Mindray BeneHeart D1) a především 
Phillips HeartStart a Phillips HeartSine, pro které jsou zajištěny 
náhradní elektrody k okamžité výměně, a to vždy na centrální 
stanici každého územního odboru. Kompatibilita ale není zásadní 
pro navazující rozšířenou resuscitaci ze strany ZZS ScK.

Ze strany KOPIS byly provedeny všechny akcentované kroky ke 
zlepšení stavu využití. ZZS poskytla odpovědi na všechny kladené 
dotazy. Je si vědoma různé mobility a „rychlosti dopravování“ AED 
jednotlivých kategorií JPO. AED u JPO je chápána jako doplňková 
či spíše krizová varianta při reakci na NZO a je volena v případě,  
že by ZOS neměla volnou posádku. Čas dojezdu posádky ZZS ScK 
k místu události zřídka překročí 13 minut, v případě že není jednotka 
k dispozici, je efektivní využívat i například JPO kategorie V, která 
má zákonem určenou maximální dobu výjezdu 10 minut. Vzhledem 
k vysokému počtu AED registrovaných u ZZS ScK (k 21. 8. 2018 
202 kusů), by však bylo pro ZOS neúnosné evidovat jejich aktuální 
stav, a proto je z tohoto pohledu lepší krizovou situaci řešit ad hoc. 
Jako nežádoucí shledává samostatnou registraci AED přes aplikaci 
Záchranka jednotkou, neboť tak činí sama. Z pohledu ZZS je však 
žádoucí aby JSDH vozila AED i k jiným typům událostí, neboť je 
takto de facto zvýšena jeho mobilita. V případě krizové situace je 
výhodné, když má JPO AED na vozidle, neboť s ním může rovnou 
pokračovat k místu NZO. Taktéž v případě nesouvisející NZO  
v místě události je možné AED využít bezodkladně.

Modelový příklad použití AED u JSDH
Na základě analýzy a následných konzultací spatřujeme jako 

jeden z možných přístupů k zefektivnění využití AED u JSDH 
postup jednotky Tetín. Tato jednotka se rozhodla otestovat systémy 
využití AED ve své obci. Jejich AED byl zakoupen díky dotaci  

2) Překážky v akceschopnosti
Další otázky byly směřovány na překážky v akceschopnosti 

AED. Záměrem bylo odhalit relativní četnost případů, a jakým 
způsobem o něm jednotky informují. Konkrétně se jednalo o:
a) Nefunkčnost AED.
b) Závada na automobilové technice svázané s AED (technika má 

„taktickou vlastnost“ AED).
c) Nedostupnost automobilové techniky z jiného důvodu (kondiční 

jízdy, ukázky, závody apod.).

Obr. 3 Graf znázorňující četnost důvodů mající za následek 
neakceschopnost AED

3) Analýza rizikových oblastí
Výsledkem analýzy bylo určení 3 rizikových oblastí:

a) Jednotky potřebují jasné a konzistentní informace ohledně 
poskytování „spotřebních“ součástí AED - elektrody, 
akumulátory.

b) Upřesnit v „povolávání AED“ funkci KOPIS a ZOS.
c) Zajistit kompatibilitu pořizovaných elektrod AED s defibrilátory 

ZZS. Včetně informací pro jednotky pořizující si vlastní AED.

Ze strany KOPIS je možno ke zlepšení stavu využít:
a) Dodat do názvu jednotky v sytému pro operační činnost 

„(AED)“, tak aby i při nedostupnosti techniky s taktickou 
schopností AED bylo zřejmé, že jednotka AED disponuje.

b) Evidovat v reálném čase nedostupné AED.
c) Důsledně u jednotek zjišťovat, zda při opuštění zbrojnice 

(kondiční jízdy, exkurze, ukázka techniky apod.) je AED také 
odváženo, nebo zůstává na jiném vozidle / na zbrojnici a zda je 
někdo další z jednotky schopen případného výjezdu s AED.

Na ZZS/ZOS vyplynuly tyto dotazy:
a) Počítá ZOS s nasazením AED/jednotky pouze v rámci katastru 

obce, nebo počítá i s dojezdovými časy na místo určení (liší se 
dle kategorie jednotky a v zásadě i podle zvolené techniky)?

b) Je pro ZOS žádoucí dostávat informace o nefunkčnosti/
nedostupnosti AED? Či dokonce o změně dislokace AED 
(zásah, kondiční jízda)?

c) Mají být jednotky nabádány k evidenci AED v aplikaci 
Záchranka (momentálně pouze JSDH Tetín)?

d) Je žádoucí, aby jednotky vozili AED s sebou i k jiným typům 
událostí např. „Technická pomoc“?

e) Pokud jsou informace o nedostupnosti AED pro ZOS důležité, 
jakým způsobem jej informovat?

Diskuze
Vzhledem k tomu, že polovina jednotek nikdy AED nepoužila, 

je třeba očekávat, že tyto jednotky nebudu akcentovat problémy 
spojené s použitím AED.
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Dostupné z.: https://www.fireport.cz/.
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z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání 
„Podpora občanských sdružení a veřejně prospěšných organizací 
působících na poli požární ochrany“ v první polovině roku 2016. 
Hlavní myšlenkou bylo (a je) mít defibrilátor co nejvíce přístupný 
a efektivně využitelný v rámci místní komunity, což však i plně 
koresponduje s kategorií jednotky JPO V, která je primárně určena 
pro působení v katastru obce (Vyhláška č. 247/2001 Sb). Je však 
nasnadě, že maximální doba výjezdu od vyhlášení poplachu u JPO 
V je 10 minut, s tím, že za ideálních podmínek má být ideální doba 
dojezdu také 10 min (Zákon č. 133/1985 Sb.). Z tohoto důvodu není 
u jednotky uskladněn AED trvale na jenom vozidle, ale ve skříňce 
ve zbrojnici. Zbrojnice je dostupná skrze bezpečnostní dveře  
s číselným zámkem. Kód k otevření dveří v případě potřeby sdělí 
ZOS ZZS ScK. JSDH Tetín je vybavena svolávacím zařízením 
FIREPORT, který umožňuje v případě vyhlášení poplachu od KOPIS 
HZS, v jednu chvíli vyrozumět všechny přihlášení členy jednotky 
(resp. všechny osoby, který velitel jednotky určí). Vyrozumění 
proběhne prostřednictvím SMS a vzápětí systém „zatelefonuje“  
a volný pomocí číselníku potvrdí či zamítne svoji účast na výjezdu 
k mimořádné události (www.fireport.cz). V případě obce Tetín jsou 
do „seznamu volaných“ zařazeny i učitelky z MŠ a ZŠ, které jsou 
v těsné blízkosti hasičské zbrojnice. Pedagogický sbor je rovněž 
vyškolen v KPR s AED. Tím je nepřetržitě pokryta obsluha AED  
i v pracovní dobu, kdy jsou členové JSDH ve svých zaměstnáních. 
Vyučující reagují pouze na události, které souvisí s použitím AED. 
Jak je uvedeno výše, AED je dostupný i pro veřejnost po kontaktu 
se ZZS, které prostřednictvím TANR (telefonicky asistované 
neodkladné resuscitace) může nasměřovat i k použití AED. Nutnou 
podmínkou pro využití AED prostřednictvím ZZS resp. ZOS je jeho 
evidence v jejich databázi. Pro použití AED u této jednotky jsou 
tedy nejpravděpodobnější dva scénáře. Prostřednictvím ZOS přímo, 
a pak ZOS - KOPIS - FIREPORT - jednotka/vyučující. Jako další 
možnosti použití se jeví použití AED přímo při výjezdu jednotky  
a zpozorování NZO, či použití u „zdravotnických asistencích“. 

Závěr
Na základě odpovědí na otázky a předestření možnosti 

zefektivnění, lze očekávat zlepšení systému a zvýšení motivace 
jak pro členství v JSDH obecně, tak pro poskytování předlékařské 
pomoci druhým. Je nutné vyzdvihnout možnosti použití 
defibrilátoru, který je dostupný přímo v obci pro její obyvatele, 
neboť použití léčebného výboje může mít při oživování zásadní 
význam. Pokud je k dispozici včas „laický“ automatizovaný externí 
defibrilátor může být šance na přežití či zachovanou kvalitu života 
mnohem vyšší. Pokud budou mít samotné jednotky pozitivní 
přístup k možnosti využití AED v případě náhlé zástavy oběhu  
a budou mít zájem na co nejvyšší míře efektivity použití, může to 
mít pozitivní dopad na celou místní komunitu. A to nejen z pohledu 
zdravotního, ale i z pohledu důvěry v soběstačnosti a připravenosti 
obyvatel na nenadál události.
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