UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA PSYCHOSOCIÁLNÍCH VĚD A ETIKY

Magisterská práce:

Psychosociální a právní pomoc obětem dopravních nehod
Psychosocial and Legal Aid to the Victims of the Traffic Accidents

Vedoucí magisterské práce: PhDr. Anna Arnoldová
Diplomantka: Jana Běhanová

2006

Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a uvedla
veškeré použité prameny informací a prameny literatury. Souhlasím s prezenčním
zpřístupněním

své práce v knihovně RTF UK.

V Praze dne 29. 3. 2006

Poděkování

Za odborné a trpělivé vedení a za poskytnuté rady mnohokrát

děkuji

své vedoucí práce

paní PhDr. Anně Arnoldové. Děkuji též externím konzultantům panu PhDr. Štěpánovi
Vymětalovi,

paní PhDr.

Ireně

Gruberové, panu PhDr. Kamilu

Pavlíčkovi,

CSc. i za

jejich odborné rady, cenné připomínky a kontakty. V neposlední řadě patří můj dík také
Lence

Dědinové

za precizní

připomínky

k praktické

části

diplomové práce a paní

Mgr. Dagmar Tisovské.
Dále

děkuji

Matějovi

svým

rodičům

za podporu a

Balabánovi za ochotu a

ke vzniku této práce.

umožnění

trpělivost

a

děkuji

vysokoškolského studia,
všem

těm, kteří

jakkoli

příteli

přispěli

Anotace
Diplomová práce pojednává o závažnosti
důsledcích

a jejích

na životy

v oboru psychosociálních

věd

problematiku DN z hlediska
a poukázat na závažné
často

sociální,

obětí

silničních

dopravních nehod a

a jejím hlavním

důsledky,

Vzniká

je nejen zmapovat

a škod, ale i informovat

které mají dopravní nehody na psychický,

i ekonomický život jedince, jakož i

a znalosti široké i odborné

pozůstalých.

účelem

celospolečenských důsledků

dopravních nehod

veřejnosti

rozšířit

povědomí

celkové

o této složité problematice. V teoretické

části

práce se psychosociální pomocí míní nejen krizová pomoc, ale zejména konkrétní
přehled

návazné odborné služby, jejichž

je v práci uveden. Právní pomoc

dopravních nehod je potom specifikovaná jako

přehled nároků

obětem

vyplývajících

ze systému sociálního zabezpečení v ČR.
Praktická
široké

část

průzkumu

práce se v rámci

veřejnosti

o prevenci

(popř.

zabývá informovaností a

povědomím

represi) a intervenci v rámci dopravní

nehodovosti, tj. psychosociální a právní pomocí, která je v ČR k dispozici pro
účastníky,

resp.

oběti

dopravních nehod. Na

znalost preventivních

postupů

je

základě průzkumu

poměrně

dostačující,

bylo

zjištěno,

že

povědomí

ovšem

o psychosociální a právní pomoci, tj. o intervenci v rámci dopravní nehodovosti,
je velmi nízké. Základním apelem praktické

části

práce je tedy

podpořit účastníky

dopravních nehod ve využívání profesionálních služeb, které nabízejí svou pomoc
občanům, kteří

se nacházejí v krizových životních situacích,

včetně

dopravních

nehod.

Klíčové

pojmy: nehoda dopravní, následky nehody dopravní (bez

s poraněním, s následkem smrti),
dopravní,

pozůstalý,

účastník

nehody dopravní,

krize, krizová intervence, trauma, viktimizace

psychosociální, pomoc právní, systém sociálního

zabezpečení

atd.

poranění,

oběť
oběti,

nehody
pomoc

Annotation
The diploma thesis treats of momentousness of the road traffic accidents
and consequences to the lives of the victims of the traffic accidents and
survivors. The thesis arises from the matter of psychosocial sciences and its
main aim is not only to chart the problems of road traffic accidents in the point
of view of the socioeconomic consequences and injuries but also to inform
and show on the serious effects of the road traffic accidents to the psychical,
social and often economical life of the individual and to extend the
consciousness and know-how of the general and professional public about this
complicated point s at issue. In the theoretical part of the thesis the term
psychosocial aid means not only the critical aid, but also the concrete
following professional services which are instanced as a view in the thesis.
The legal aid to the victims of the traffic accidents is specified as a survey of
the c1aims which come from the system of social security in the Czech
Republic.
The practical part of the thesis is engaged, within the framework of
investigation, in a consciousness general pub1ic about the prevention
(or repression) and intervention in the point of view of the road traffic
accidents, it means the psychosocial and legal aid which is available for the
participants, respectively for victims of the traffic accidents in the Czech
Repub1ic. On the basis of investigation it was found out, that the knowledge of
the preventative acts is relatively sufficient, but the consciousness about the
psychosocial and legal aid; respectively about the interventi on, within the
framework of the road traffic accidents, is very low. The main appeal of the
practical part of the thesis is to support the participants of the traffic accidents
to use the professional services which offer their aid to the citizens who are in
the critical situations of life, inc1usive the traffic accidents.

Key words: traffic accident, consequences of the traffic accident (without
injury, with injury, with the consequence of the death), the participant of the
traffic accident, victim of the traffic accident, survivor, crisis, critical
intervention, trauma, victimization, psychosocial aid, legal aid, the system of
social security in the Czech Republic etc.
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Uvod
Hlavním motivem volby tématu "Psychosociální a právní pomoc

obětem

dopravních nehod", je zejména alarmující situace, ve které se s ohledem
na dopravní nehodovost v České republice nacházíme. Ročně na našich silnicích
průměrně

umírá kolem 1300 lidí, na

něž

připadá

pozůstalých

10

osob

(http//:www.icok.csodn.cz/proc.htm) [cit. 22. 11. 2005].
Zatímco ve vyspělých státech Evropské unie jako je Švédsko, Nizozemí,
Německo

Rakousko,

a další, což

bezpečnosti

zlepšení

i politické cíle,

silničního

čemuž

ostatně

provozu mezi hlavní

celospolečenské,

patří

a tedy

odpovídá i klesající nehodovost v těchto zemích, u nás byla

situace již od 90. let. 20 stol. více než
příznivý

uvidíme z níže uvedených statistik,

nepříznivá.

Roky 2004 a 2005

naznačují

obrat. Jestli se však jedná o dlouhodobý trend nám ukáží až následující

léta.
I přestože je situace dopravní nehodovosti u nás natolik závažným jevem,
otázka

následků

nezaujímá tak

dopravních nehod na životy jejich

důležité

se totiž dotýká nejen

celospolečenského

konkrétně obětem silničních

občanských

době

života, ale i osobního. Jak už sám název

věnovat

zejména

obětem

dopravních nehod,
pozitivně

dopravních nehod. Diplomová práce též

vzrůstající občanské

snahy, které se ve

formě nově

vzniklých

sdružení problematikou dopravních nehod zabývají.

Tuto problematiku
například

v současné

místo, jaké by si zasloužila. Problematika dopravních nehod

práce napovídá, budeme se zde

reaguje na stále

účastníků

můžeme

politicko-ekonomickou

nahlížet z různých rovin
rovinu,

rovinu

či

právní

hledisek.
a

Zmiňme

samozřejmě

i psychosociální a psychologickou.
Politicko-ekonomickou rovinu nahlížejme pro
celospolečenských

ztrát (tj.

přímých

nákladů),

Dále oblast právní

spatřujme

oběti

této práce z hlediska

škod vzniklých při dopravních nehodách, tj. socioekonomických

a nepřímých

práva pro

účely

jimž se zde ještě budu věnovat.
v širším slova smyslu ve vymahatelnosti

dopravních nehod coby poškozené ve smyslu právního

se jedná o správní právo,

občanské

řádu, ať

už

právo, trestní anebo pracovní právo. Právní řád

v České republice l klasifikuje přestupky a trestné činy v dopravě většinou jako činy

1

dále jen ČR
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z nedbalosti (ať vědomé či nevědomé)2, což má velké právní důsledky pro
poškozené, jejichž postavení ve stávajícím

právním

řádu

rozhodně

není

záviděníhodné.

A

konečně

chápejme problematiku dopravních nehod, jakožto fenomén

psychosociální a psychologický,
bezesporu velmi

náročným

pozůstalých

jejich

psychosociálních

často

neboť

životní zkušenost dopravní nehody je

pracovníků či psychologů

hrozí celoživotní psychické i
můžeme

psychologie katastrof (kdy se jedná o hromadná

neštěstí,

nehody), klinické psychologie a
můžeme spatřovat

samozřejmě

začlenit

způsobuje

např.

z hlediska

tj. hromadné dopravní

psychoterapie. Psychosociální oblast

je do

obětem

společenství při

Psychologická a psychosociální oblast jsou
což

chápat

emoční

v poskytování krizové intervence a též provázané síti

psychosociálních služeb, poskytujících
pomoc s cílem

nebo

selhává a bez odborného zásahu profesionálních

strádání postižených osob. Psychologickou oblast

pak

obětí

a traumatizujícím zážitkem, kdy svépomoc

velký

pojmový

chaos

dopravních nehod a

co nejvíce zachované

často mylně

a

ztrátu

pozůstalým

soběstačnosti.

pokládaná za synonyma,
pověsti

dobré

oboru3 .

Jak psychosociální tak psychologická intervence však využívá individuální
případové

práce s obětí (case work)

Samozřejmě,

z dalších hledisek,

či

skupinové práce (group work).

že problematiku dopravních nehod

např.

z dopravně

bezpečnostního

hlediska, kde se jedná zejména o postup

nahlížet

ještě

hlediska, z kriminalistického

při vyšetřování

v silničním provozu a s tím související metodiky

můžeme

trestných

vyšetřování

činů

spáchaných

dopravních nehod

apod., kterými se zde však z důvodu nedostatku prostoru zabývat nebudeme.
Jak je patrno ze

zahraničních

zkušeností Evropské federace

dopravních nehod (FEVR - Federation Europeen des Victims de la Route), u
dopravních nehod a jejich rodin dochází ke

značnému

i životního standardu. Psychická újma vzniklá

obětem

rodinám je

nesmírně

obětí
obětí

zhoršení kvality života

dopravních nehod a jejich

intenzivní a dlouhodobá, poškození vyžadují vysokou míru

praktické i emocionální podpory a
ovšem z nejrůznějších

důvodů

také fakt, že informovanost

stejně

tak i podpory ze zákona, které se jim

nedostává. Pro

obětí

účely

této práce je ovšem

stěžejní

dopravních nehod týkající se jejich zákonných

z právního hlediska řečeno samozřejmě velmi nepřesně, nedbalostí zde míníme
nezamýšlenost těchto přestupků a trestných činů.
3 Na což upozorňuje Baštecká (2005, s. 202)
2 Což je

5

práva organizací, které by jim mohly nabídnout pomocnou ruku v jejich nelehké
životní situaci, je zcela nedostatečná (FEVR, 1995, s. 2).
Tím se dostáváme i k cílům práce, která si neklade za cíl vypracovat
exaktní studii, ale poukázat na fakta týkající se dopravní nehodovosti, zmapovat
situaci týkající se pomoci
přičemž

se budeme

obětem

věnovat

dopravních nehod,

čímž

už psychosociální pomoci,

zejména neziskovému, tedy nevládnímu sektoru, tak

i pomoci právní, kterou chápejme pro
a jejich rodin,

ať

účely

této práce ve smyslu

odškodnění obětí

se zde míní zejména problematiku sociálního zabezpečení.

Dále se zde budeme snažit nastínit určité apely vztahující se k tématu, a to
zejména v praktické
průzkum,

části

práce. Za metodologický postup byla zvolena anketa,

kde se v dotazníku o dvaceti otázkách pro libovolný

libovolné
veřejnosti

věkové

výběr respondentů,

kategorie apod., snažíme zjistit základní informovanost široké

o prevenci a následném zásahu, tedy intervenci v rámci dopravní

nehodovosti, a to s ohledem na zjištění, která byla provedena v zahraničí.
Praktická

část

přímým účastníkem

práce je potom

dopravní nehody i

zakončena

kasuistikou

člověka,

který byl

pozůstalým.

Kasuistika tak dokresluje tuto

čímž

potvrzuje závažnost a význam

problematiku z osobní stránky lidského života,
daného tématu.
Práce jakožto

celek

má

tedy

apelovat

na

rozšíření

povědomí

a informovanosti o možných formách pomoci pro oběti dopravních nehod v ČR,
poukázat na závažnost problematiky dopravních nehod, jakož i na následky
dopravních nehod na osobní životy jejích

účastníků

a

celospolečenské nevůle

akceptovat preventivní postupy dopravní nehodovosti u nás a zabývat se jejími
důsledky.

V neposlední

řadě

je tato magisterská práce výzvou k dalšímu zkoumání

této nelehké a široké problematiky.
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Klíčové

1.

pojmy

Abychom se lépe orientovali v celém textu, je zapotřebí definovat základní
klíčové

pojmy vztahující se k probíranému tématu. Pojmy jsou

Některé

dle logické posloupnosti (tedy nikoli podle abecedy).
přehlednost ještě rozšíříme

o základní

dělení, neboť

rozděleny

tématicky

pojmy pro

v dalším textu se jim už

nebudeme věnovat.
Dopravní nehoda4

-

je událost v silničním provozu (havárie, srážka

apod.\ při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby anebo ke škodě na majetku
v přímé souvislosti s provozem vozidla. (§ 2 odst. 2 vyhl. FMV

Č.

99/ 1999 Sb.,

ve znění změn a doplňků, In Porada a kol., 2000, s.104).
Pro

přehlednost uveďme

nepředvídanou

způsobenou

v silničním

událostí

dopravními

i pojem

prostředky,

silniční

provozu

která

měla

DN, která je "nezamýšlenou,
veřejných

na

komunikacích

škodlivý následek na životech,

zdraví osob nebo na majetku" (Porada a kol., 2000, s. 104).
klasifikačních

Následky DN potom chápejme jako jednu z

(další

klasifikační

zúčastněná

skupiny DN jsou:

zavinění

DN, hlavní

příčiny

skupin DN
DN, vozidla

na DN, místa DN (situační údaje) a škody na zdraví a majetku).

Následky dělíme na:
1) následky DN bez poranění,
2) následky při nichž dojde k usmrcení účastníka či
3)
účely

následky s poraněním, které

sociálního

zabezpečení,

rozdělme

na

DN,

těžká poranění

(kdy, pro

převýší

sedm pracovních

nepřevýší

sedm pracovních

doba pracovní neschopnosti

dní) a lehká poranění (kde doba pracovní neschopnosti

účastníků

dní). (Porada a kol., 2000, s. 107).
Škody na zdraví a majetku jsou nejpodstatnější klasifikační skupinou,
neboť

pro

ta nás bude zajímat

členění

všech

společně

následků

DN,

s následky DN nejvíce,

čímž

ostatně

je také

stěžejní

s výše uvedenou skupinou jakoby splývá,

dále jen DN
Pro přehlednost uvádím i stručnou klasifikaci DN podle charakteru na 3 hlavní druhy: a) srážky
- jde o střet 2 nebo více účastníků, z nichž se alespoň jeden pohyboval na silničním vozidle.
Srážky mohou být čelní, boční a náraz zezadu, náraz dopr.prostředku na pevnou překážku, střet
dop. prostředku s chodcem nebo zvířetem, b) havárie - na DN má účast pouze jediné silniční
vozidlo, např. převrácení vozidla, c) jiné nehody - které nelze zařadit do kategorie srážek nebo
havárií, např. vypadnutí z jedoucího vozidla, úrazy ve vozidle při náhlém zabrzdění apod. (Porada
a kol., 2000, s. 112)
4

5

7

přesněji řečeno spíše ji rozšiřuje. Škodou se zde míní "reálná přímá škoda vzniklá

v příčinné souvislosti s nehodovou událostí"(Porada a kol., 2000, s. 105).
Škody na zdraví členíme na : 1) usmrcení osob při DN, 2) těžké poranění

osob při DN, 3) lehké poranění osob při DN.
Nedošlo-li

při

na majetku. (Lze je
prostředcích

členit

(v pohybu

životě

DN ke škodám na

či

a zdraví, pak hovoříme o škodách

do následujících podskupin : škody na dopravních

stojících), škody na komunikaci a vybavení komunikace,

ostatní škody (plot, zeď apod.) (tamtéž, s. 109).
stěžejním

Dalším
definovat

stejně

jako

účastníka silničního

přímým způsobem účastní silničního
zvířeti,

osoba

účastník

pojmem je

přibraná

k zajištění

DN, který v podstatě

můžeme

provozu - což je : "každá osoba, která se

provozu

(řidič,

spolujezdec, chodec, jezdec na

bezpečnosti silničního

provozu, nebo

některých

jízdních úkonů apod.) (tamtéž, s. 35) " ovšem s tím, že tato osoba (resp. tyto osoby)
byly přímým

účastníkem

DN (tedy ti,

kteří

byli na DN

účastni,

v klasickém

případě

jde o viníka DN a oběť DN, ale jsou i případy, kdy DN nemá objektivního viníka6),
popř. nepřímým účastníkem

Pojem
širší. Pojem

oběť

oběť

DN (tj.

DN je

svědkem

záměrně

DN).
účastníka

kladen až za pojem

DN, který je

DN je velmi problematický, i když ho v textu budeme

používat. Definujme si pojem
postižen kriminálním

oběti

často

jako takové asi takto: jde o "jedince, který byl

činem, přírodní či

jinou katastrofou" (Hartl a Hartlová, 2004,

s.362).
Oběť
účastnil

DN si tedy

můžeme

DN a který bez vlastního

těžkého stupně,

újmu na

zavinění utrpěl

jakožto i psychickou, emocionální,

životě,

újmu na zdraví,
případně

oběť

v právním slova smyslu), jakož i pojem pozůstalý po
samozřejmě

ať

už lehkého

či

i materiální ztrátu nebo

v příčinné souvislosti s nehodovou událostí. S pojmem

koresponduje i pojem poškozený, který budeme pro

téma

přímo

definovat jakožto: jedince, který se

oběti

DN též používat (nikoli

oběti

DN, na

něhož

se naše

také vztahuje a kterého v podstatě budeme považovat též za oběť,

byť nepřímou.

V souvislosti s DN
budeme také
adaptačních

6

často

nemůžeme

operovat. Krizi

nezmínit pojem krize, se kterým zde

můžeme

schopností" jedince, "který je

chápat jako: "stav vážného oslabení
subjektivně

vnímán jako bezmoc,

např. spadne-li na jedoucÍ motorové vozidlo strom, vběhne-li pod motorové vozidlo lesní zvěř

atd.

8

neschopnost vyrovnat se" s určitou traumatizující "událostí obvyklými
a v obvyklém

čase", přičemž

případech

v krajních

způsoby

vede "až k pocitu ohrožení

vlastní existence" ((Matoušek, 2003, s. 98).7
"Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou
osobně

prožívá jako zátěžovou,

zpřehlednit

nepříznivou,

ohrožující. Krizová intervence pomáhá

a strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující

kontraproduktivní tendence v jeho chování. Krizová intervence se
ty prvky klientovy minulosti

či

budoucnosti, které

bezprostředně

či

zaměřuje

jen na

souvisejí s jeho

krizovou situací. Krizový pracovník klienta podporuje v jeho kompetenci
aktivně

problém tak, aby dokázal

a schopnosti a využít potenciálu
se odehrává v rovině
překážek" (Vodáčková

řešení

konstruktivně

a

přirozených

mohou

oběti

konkrétních

a kol., 2002, s. 60).

první pomoc v krizi, která je

zajišť ována

účely

- institucí"

práce nejen jako

pro posílení psychických i sociálních

ale též jakožto aktuální psychosociální síť služeb

nejrůznějších subjektů

Krizová intervence

překonávání

Psychosociální a právní pomoc- chápejme pro

potřeb oběti,

řešit

zapojit své vlastní síly

vztahů.

klientova problému a

jiné

(Vodáčková

či

"systém propojení

a kol., 2002, s. 500), na které se

DN obrátit (zde orientováno nejen na krizová

pracoviště,

ale zejména

na neziskové organizace, tedy na navazující odbornou pomoc) a dále pomoc právní
jako

přehled

možných

nároků

na

odškodnění obětí

DN v rámci systému sociálního

zabezpečení v ČR.

Psychické trauma je pro naši problematiku také významným pojmem.
"Vzniká

působením

jednoho

extrémně

stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající

stresující situace, které mají následující charakteristiky:
1)

příčina přichází

ohrožení života,

tělesné či

z vnějšku, 2) je

extrémně děsivá,

3) navozuje prožitek

duševní integrity, 4) navozuje pocity bezmocnosti"

(tamtéž, s. 360).
Jak vidíme všechny tyto charakteristiky prožitek dopravní nehody
takže pro nás bude tento pojem
psychologických

pojmů

stěžejní

i z hlediska

pozdějšího

splňuje,

rozebírání dalších

jako je akutní reakce na stres, posttraumatická stresová

porucha a další.

7K tomu je však nutno poznamenat, že se nejedná o stav v pravém slova smyslu, ale spíše
o proces, vzhledem k tomu, že i krize se vyvíjí a proměňuje v čase.

9

"léčba, léčebný

Terapie -

zmírnění či odstranění

program, jehož cílem je
přičemž

nežádoucího stavu jednotlivce nebo rodiny",

v původním významu

znamená podporu. Obvykle má 3 znaky: 1. terapeutický vztah mezi klientem
2. používání psychologických nebo

a pomáhajícím,

k ovlivnění klienta a 3. zvláštní

oprávnění,

Viktimizace

(např.

oběti

metod

jež musí mít ten, kdo terapii provádí.

U nás je pojem terapie nejobvykleji užíván u
(Matoušek, 2003, s. 240)

sociálně-terapeutických

oborů

jako je medicína a psychologie

farmakoterapie, psychoterapie).

- neboli proces poškozování

oběti,

rozlišuje na 2 fáze, a to na fázi: primární, kdy dochází k újmě
přímý, bezprostřední důsledek

pachatelem a která vzniká jako

nejčastěji

který se

způsobené

trestného

činu

a sekundární (tj.druhotná), kde jde o újmu "vznikající v důsledku reakcí formálních
instancí sociální kontroly nebo neformálního sociálního okolí" (Čírtková, 1998,
s. 110),
okolí

např.

oběti

druhotné psychické poškozování

oběti důsledkem

věci před

na traumatizující událost nebo traumatizující projednávání

soudem apod." Zdrojem sekundární viktimizace
chování

reakce nejbližšího

policistů,

nesrozumitelné

může

resp. jejich nevhodný a netaktní

vysvětlení

být

přístup,

způsobu vyšetřování

dalšího

samozřejmě

i nevhodné

nevhodná komunikace,

atd.)". Jak poznamenává

Čírtková (1998, s. 111-113), tzv. "sekundární rány" mohou zraňovat krutějším
způsobem

než "rány primární" a stojí na

třech

dominantních pocitech : na pocitu

nespravedlnosti, nedůstojnosti a pocitu izolace (Čírtková, 1998, s. 112-113), což jak

uvidíme, se
třeba

obětí

DN týká v plné

míře.

zmínit i pojem terciální viktimizace

zavádí a

můžeme

ho chápat jako

jedinec není s to se

třetí

přiměřeně

Dochází zde k psychickým
původní

pocitu

změnám

zneuctění,

oběti,

i ve vztahu k našemu tématu je

který se do praxe teprve
oběti.

či úzdravě

osobnosti

změně

a

odškodnění"

oběti,

přestože

(tamtéž, s. 111).

jakož i neschopnosti navázat

životního stylu a

ztráty pocitu

postupně

Jedná se o "stav, kdy

vyrovnat s traumatickou zkušeností,

pracovní kariéru, ke

přetrvávajícího

přehled

fázi viktimizace

z objektivního hlediska došlo k nápravě

na

Pro

důvěry

návyků

v důsledku

v sebe sama a tento

a ztráty pocitu autonomie (kontroly nad sebou sama a nad

vnějšími

svět

okolnostmi)

(Čírtková, 1998, s. 114).

Neziskový sektor -

"tvoří

nestátní neziskové organizace (NNO) -

někdy

uvádí také nevládní (NG O z angl. non-government organization), které jsou
nezávislé na
(občanská

státě

sdružení,

a veškerý dosažený zisk vracejí
obecně prospěšné společnosti,

10

zpět

se

právně

k dosažení svých

cílů

nadace a nadační fondy, církevní

společnosti

a jejich

účelové

organizace, svépomocná sdružení) a

takové služby, které stát z nejrůznějších

příčin

nepokrývá."

často

poskytují

(Vodáčková,

2002,

s.501).
A

konečně

zabezpečením,

se dostáváme i k pojmům souvisejících se sociálním

kterými se budeme ostatně podrobně zabývat i v následující kapitole.
veřejných

Sociální stát / stát

sociálních služeb - je státem, "kde
"prostřednictvím

demokraticky organizovaná moc" (tedy vláda daného státu)
sociálního zákonodárství a státní správy:
- garantuje minimální

příjem

- poskytuje sociální

zabezpečení

pro jedince a rodinu na úrovni životního

minima,

překonat

sociální rizika s cílem zajistit

zabezpečení

-

umožňující

přiměřenou

předejít,

minimální

zmírnit nebo

úroveň

sociálního

a sociální suverenity,

zajišťuje

úroveň

kvalitní

odpovídajících služeb pro všechny

občany

bez

rozlišení společenského statusu" (Arnoldová, 1., 2004, s.1O).
Sociální stát tedy plní funkci politickou i sociální.
Sociální
institucí a

institutů,

zdraví, nemoci,
úrazu,

zabezpečení

- jde o "mezinárodním právem definovaný soubor

který poskytuje ochranu a pomoc lidem v případech ohrožení

nezaměstnanosti,

stáří, těhotenství

a

mateřství, rodičovství

sociální pomoci si na sociální
stanoveném zákonem

(stejně

a úmrtí živitele. Na rozdíl od

zabezpečení občané

jako organizace),

zabezpečení přerozděluje příjmy
případech

zdravotního poškození, invalidity, pracovního

sami

přičemž

přispívají"

v rozsahu

"vedle toho sociální

a poskytuje též pomoc lidem v definovaných

nouze čili sociální potřebnosti" (Matoušek, 2003, s. 218).

Systém sociálního zabezpečení v ČR je upraven zákonem Č. 100/1988 Sb.,
o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
o

tři pilíře, přičemž příjmy

součástí

i výdaje systému sociálního

pilířem

je sociální

na systém sociálního

zajišťuje

pro

případ

(např. zaměstnavatel

8

V současné době se opírá
zabezpečení

jsou u nás

státního rozpočtu.
Prvním

výdajů

8

pojištění,

zabezpečení

jenž

tvoří

asi 81 % z celkových

u nás, "jímž se

budoucí pojistné události nebo

někdo

občan

jiný

nebo stát)" (Matoušek, 2003, s.147 a s. 234).

dále jen Z 100/88

11

sám

povinně

zajišťuje občana

pojištění

Sociální

tři

zahrnuje

pojistné systémy:

důchodové pojištění

(zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 9 ),
nemocenské pojištění (zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců,
ve znění pozdějších předpisů 10) , zdravotní pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů ll ) a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti.
pilířem

Druhým

je pak státní sociální podpora (týká se jí zákon

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 12), která
tvoří

zhruba 16 %
občanů

podporu

výdajů

ze státního

rozpočtu

v nezaměstnanosti. Druhý

a je

pilíř

zaměřena

zejména na finanční
zaměřuje

na rodiny

je sociální pomoc (asi 3 %

výdajů

ze státního

která "je poskytována formou dávek osobám, jejichž

příjem

by byl jinak

se dále

s nízkými příjmy a upřednostňuje rodiny početné.
Konečně třetím pilířem
rozpočtu),

nižší než životní minimum"(s

čímž

vyplácen i osobám s nízkým

příjmem).

občany."

U

některých

souvisí pojem sociální potřebnosti ale

může

být

"Zahrnuje i služby pro staré a nemocné

dávek je posuzována majetková situace

příjemce

(Matoušek,

2003, s. 234).
Sociální služby - "jsou všechny služby, krátkodobé i dlouhodobé,
oprávněným uživatelům,

poskytované
života,

případně

i ochrana

jejichž cílem je zvýšení kvality klientova

zájmů společnosti.

ubytování, stravování, hygiena, pomoc
se

společenským prostředím,

služby výchovné,

vzdělávací

Základními sociálními službami jsou

při zajištění

poradenství, pomoc
a

aktivizační

při

chodu domácnosti, kontakt
prosazování práv a

zájmů,

a socioterapeutické služby" (Matoušek,

2003, s. 214).
Sociální
potřebnosti,

ve

potřebnost

-

podle zákona

znění pozdějších předpisů,

"je

č.

482/1991 Sb., o sociální

občan sociálně potřebný,

pokud jeho

příjem nedosahuje částek životního minima 13 a není schopen si příjem zvýšit

vzhledem ke zdravotnímu stavu,
za

příjem občana

měsících před

je považován

věku

nebo z jiných vážných

důvodů," přičemž

"průměrný měsíční příjem

vyplacený v šesti

podáním žádosti o sociální dávku. U osob žijících ve

dále jen Z 155/95
dále jen Z 54/56
11 dále jen Z 48/97
12 dále jen Z 117/95
13 dále jen ŽM

9

10

12

společné

domácnosti se posuzuje sociální
příjem

potřebnost společně", přičemž

možnost zvýšit si

se nezkoumá u některých skupin obyvatelstva (Matoušek, 2003, s. 212).
dočasná

Pracovní neschopnost samostatně

výdělečně

činné

dosavadního

zaměstnání,

(případně

i

neschopnost

zaměstnance či

uchazeče

zaměstnání),

a to po dobu jednoho roku, v některých
občanovi

rok. "Po dobu pracovní neschopnosti náleží
pojištění"

o

dočasné

pracovní neschopnosti pro

účely

k výkonu

případech

i další

dávky nemocenského
č.

31/1991 Sb.,

sociálního

zabezpečení,

(tamtéž, s. 160). (Pracovní neschopnosti se týká vyhláška

o posuzování

osoby

ve znění pozdějších předpisů 14 ).
Pracovní úraz a smrtelný pracovní úraz - "za pracovní úraz se považuje
jakékoli poškození zdraví nebo smrt, které byly pracovníkovi
na jeho

vůli

krátkodobým, náhlým a násilným

způsobeny

nezávisle

působením vnějších vlivů při plnění

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním" (Arnoldová, I., 2004, s.160).
(Upravuje

Nařízení

vlády

č.

způsob

494/2001 Sb., kterým se stanoví

evidence, hlášení, zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh

orgánů

a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 15 a zákoník
práce č. 65/1965 Sb., ve

znění pozdějších předpisů).

Za smrtelný pracovní úraz se považuje "takové poškození zdraví, které
způsobilo

smrt po úrazu nebo na jehož následky

zaměstnanec zemřel nejpozději

do

jednoho roku" (Arnoldová, I., 2004, s.160).
Invalidita/pokles schopnosti soustavné
(Světové

události

zdravotnické organizace) je invalidita

(společně

s nemocí,

mateřstvím

"Invalidita je sociální událostí,

při

výdělečné činnosti.

řazena

končetiny

čtyři

základní sociální

a pracovním úrazem) a je definována takto:

níž se mají vyplácet dávky v případě invalidity,

a je to neschopnost vykonávat jakoukoli soustavnou
způsobena

mezi

Podle WHO

výdělečnou činnost,

která je

chronickým stavem, vyvolaným nemocí nebo úrazem nebo ztrátou

nebo funkce" (Arnoldová, I.,2004, s.19).

Tomuto pojmu se budeme

věnovat

v následující kapitole

podrobně,

takže

pro začátek nám tato definice postačí (blíže též v Z 155/1995).
Životní minimum - "oficiální ŽM (oficiální příjmové minimum, obecněji
oficiální hranice chudoby), jsou centrálními státními orgány stanovená nebo
uznávaná
14

15

příjmová

minima a jsou kritériem ochrany proti hmotnému a sociálnímu

dále jen V 31/91
dále jen V 494/2001

13

strádání občanů nouzí" (Arnoldová, I., s. 102). ŽM upravuje zákon č. 463/1991Sb.,
o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 16
Obecněji
umožňuje

jedinci,

společnost

v dané

ho

můžeme

rodině
etapě

definovat jako: "takový soubor statků a služeb, který

nebo domácnosti uspokojovat
uznává za

minimálně

potřeby

v rozsahu, jaký

nezbytný." (Arnoldová, I., 2004,

s. 105).
Některé

zabývat, ale
spíše
a

pojmy byly uvedeny

přitom

zkratkovitě,

seřazovány.

jsou nutná pro

podrobněji, neboť

porozumění

protože budou

dále

se jimi už nebudeme tolik

textu, jiné pojmy jsou definovány

podrobněji

probírány,

doplňovány

Pro hrubé seznámení se s danou problematikou nám zatím výše

uvedené postačí.

dále jen Z 463/91, který bude ovšem od 1. 7. 2006 zrušen, neboť od tohoto data nabude
nový zákon o životním a existenčním minimu, jehož návrh byl odsouhlasen
Poslaneckou sněmovnou ČR, nyní ho tedy projednává Senát.
16

účinnosti

14

2. Dopravní nehodovost a otázka
bezpečnosti silničního

provozu

Abychom se mohli zabývat DN v jejich následcích na osobní životy
jednotlivců, obětí,

které si touto bolestnou zkušeností prošly, je zapotřebí nejdříve

podložit DN fakty a

přesnými

Jedině

daty.

tak

můžeme

pochopit význam

probíraného tématu.

2.1 vývoj dopravní nehodovosti v ČR
(od 80. let 20. stol. do I.pol. roku 2005)
Důležité je zmínit hned na začátku, že ČR nepatřila vždy mezi státy

s vysokou úrovní nehodovosti na

silničních

komunikacích jako tomu je v

současné

době.
Například

80. léta 20. stol.

patřila

k obdobím s nízkou nehodovostí, roku

1986 byla nehodovost dokonce nejnižší, pokud se jedná o

počet

usmrcených osob

(BESIP, březen 2004, s. 5).
Samozřejmě,

že úroveň motorizace nebyla tak mohutná jako nyní, ovšem

obecně lze říci, že ČR (resp. ČSSR) patřila v 80. letech k zemím s nejnižší

nehodovostí v
restriktivní

Evropě.

společensko-politický

disciplína a respekt
orgánům

Tento stav bezesporu

umožňoval

systém, ze kterého

účastníků silničního

úměrně

značné

míry

vyplývala i vyšší

provozu ve vztahu ke státním a policejním

(tamtéž, s. 5).
V okolních státech Evropy se

podařilo

nehodovosti udržet, u nás se však situace naopak

stále klesající trend dopravní

výrazně

až do I. pol. r. 2003. Zejména ve 2. pol. 80. let došlo k
přelomu

tehdejší, do

80. a 90. let situaci zkomplikoval velký

zhoršila, a tak tomu bylo

nepříznivému

nárůst

obratu a na

motorizace, který trvá

dodnes (tamtéž, s. 6).
Po roce 1989 navíc došlo k výrazné

změně celospolečenských poměrů

a celkovým uvolněním atmosféry spolu s nárůstem motorizace se ČR zapsala mezi
státy s nejhorší nehodovostí v
usmrcených osob v

Evropě.

silniční dopravě

Mezi léty 1986 - 1994 se zvýšil

až o 83 %, což nemá v okolních státech

obdoby. Naprosto nejhorším rokem v 90. letech byl rok 1994, co se
usmrcených

při

DN (toho data

zemřelo

15

počet

1473 osob do 24hod. po

týče počtu

nehodě)

(BES_____

2004, s. 6).
postupně

Počet

usmrcených

při

DN se však

konečně

(po zhruba 15ti letech)

snižovat.
K prvnímu mírnému snížení

počtu

léty 1998 - 2001, po té se situace znovu
v posledních dvou letech se
V

za rok.

podařilo

usmrcených osob

vyostřila

úmrtnost

roce 2004 to bylo

1215

při

při

DN došlo mezi

až do I. pol. r. 2003, a teprve

DN snížit pod hranici 1300 osob

osob,

(http://www.mvcLcz/doprava/

nehodyl2004/rok 2004.doc, ze dne 30. 3. 2005, s. 1) [cit. 10.11. 2005], k
bezesporu napomohla mnohá policejní a další
či

daří

represivního charakteru

3.10.2005,

či

(např.

opatření,

ať

Akce Kryštof 1, která se

čemuž

už preventivního
uskutečnila

29.9.-

Kryštof 2, v termínu 4.-6.11.2005 a další) v kombinaci s náležitou

mediální kampaní Ministerstva dopravyl7 v rámci Národní strategie bezpečnosti
silničního

provozu do roku 2010, která si klade

poněkud

ambiciózní, ale

jistě

ne

nemožný cíl, snížit počet usmrcených i zraněných osob při dopravních nehodách na

50 %

úrovně

roku 2002 (tj. na 650 usmrcených), jakož i zajistit

bezpečný

dopravní

prostor na pozemních komunikacích (BESIP, 2002, s. 5).
Také I. polovina roku 2005 znamená významný pokrok z hlediska
bezpečnosti silničního

provozu,

neboť

poprvé za 16 let klesl

počet

usmrcených pod

hranici 500 osob za pololetÍ,18 Naopak celkový počet nehod v letošním roce je stále
vysoký, jakož i počet lehce zraněných l9 . Graf a tabulka v přílohách práce
zaznamenává situaci DN a jejich následků od roku 1986 až do L 2002, další tabulky
situaci od roku 1995 do roku 2004 a od roku 1996 do roku 2005 (za I. pololetí).

2. 2 Silniční komunikace a jejich bezpečnost
Z hlediska

bezpečnosti

tom podle analýzy BESlP

jednotlivých

nejhůře

silnice I.

údržbou. Byly vyhodnoceny jako

typů

třídy,

pozemních komunikací jsou na

což je dáno i jejich

nejnebezpečnější

nedostatečnou

typ pozemních komunikací,

pokud jde o úmrtnost na pozemních komunikacích (BESlP, březen 2004, s. 10).

Dále jen MD (ČR)
Od roku 1990 byl z hlediska úmrtnosti na silničních komunikacích při nehodách nejhorší rok 1994,
kdy zemřelo 640 osob, počet usmrcených osob je tedy nyní o 175 osob nižší než v roce 1994,
(http://www.mvcr.czJdoprava/nehody/2005/6_2005, 30. 3. 2005, s. 1) [cit. 10. ll. 2005]
19 od roku 1990 je dokonce 4. nejvyšší v počtu nehod (v r. 2005 došlo k šetření 96 286 nehod), pro
srovnání bylo nejvíce nehod v roce 1999 (105 350), nejméně potom v roce 1991 (40 342)
a 8. nejvyšší v počtu lehce zraněných (12 964 ), přičemž nejvíce bylo lehce zraněných osob v roce
2003 - celkem 13 809 a nejméně v roce 1991- 9 069 lehce zraněných osob) (tamtéž, viz. výše, s. 1).
17
18

16

počet

úmrtí

stále zaujímají první

příčku

V letech 2003, 2004 a v I. pol. r. 2005 se sice snížil
na

silničních

obecně,

komunikacích

ale silnice I.

třídy

v nebezpečnosti a k nim se navíc přidaly ještě silnice III. a II. třídlo.
Na druhou stranu dálnice, které vykazují největší dopravní výkon, se stále
prokazují jako nejbezpečnější typ pozemních komunikací, a to i v I. pol. r. 2005, kdy
došlo k největšímu relativnímu snížení (o 33,3 % oproti r. 2004). Tabulka
v přílohách práce dokumentuje

bezpečnost

jednotlivých

typů

komunikací za rok

2004.

2. 3 Situace v zahraničí
Situace dopravní nehodovosti v zahraničí (zejména pak v zemích Evropské
unie21 ) je důležitým srovnávacím kritériem pro posouzení dopravní nehodovosti

v ČR.
Jak už bylo

naznačeno,

vývoj nehodovosti v zemích jako je

například

Nizozemsko, Švédsko, Rakousko je výrazně odlišný od vývoje v ČR. Dokládají to
grafy

č.

7 a 8v

přílohách.

Jedná se o

provozu na pozemních komunikacích
v jednom ze základních
politiky

členských států

dokumentů

EU,

země

EU, kde je problematika

řešena

EU a je

bezpečnosti

v samotné Maastrichtské

součástí

-

Koncepce evropské dopravní

čímž bezpečnost silničního

provozu, resp.

přední

postavení v I.

provozu na pozemních komunikacích, zaujímá

smlouvě

bezpečnost
pilíři

EU,

tj. v Jednotné politice Společenství.
Orgánem

zodpovědným

za

bezpečnost silničního

provozu je v rámci

Evropské komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu (DG TREN), které
se nachází v Bruselu. V DG TREN je za tuto oblast

E v rámci divize pro

bezpečnost silničního

zodpovědné ředitelství

provozu na pozemních komunikacích

a pro technologie. Dalším orgánem důležitým pro oblast bezpečnosti je též Skupina
expertů

který

pro

bezpečnost

připravuje

provozu na pozemních komunikacích na nejvyšší úrovni,

politické i odborné materiály z oblasti

bezpečnosti silničního

provozu (Kopecký, ln Pavlíček a kol., 2003, s. 34).

20 Jen v r. 2004 zemřelo na silnicích I. třídy 467 osob, tedy 38 % z celkového počtu usmrcených (a to
je ještě o 27 osob méně než v r. 2003), na silnicích Il.třídy 272 osob a IIl.třídy 187 osob, což jsou 3
největší
čísla
v úmrtnosti v r. 2004, zatímco na dálnicích zemřelo 56 osob
(http://www.mvcr.czldoprava/nehodyI2004/rok2004.doc.zedne30.3.2005.s.9)[cit.1O.11. 2005]
21 Dále jen EU
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Základními nástroji politiky
potom: legislativa

bezpečnosti

(nařízení, směrnice, doporučení),

silničního

provozu EU jsou

politické dokumenty a finanční

podpora.
znatelně

I když se proces harmonizace v rámci Evropy stále
větší část

rozhodnutí o právní úpravě

bezpečnosti silničního

prohlubuje,

provozu na pozemních

komunikacích je prozatím ponechána na úrovni jednotlivých národních vlád.
Kromě

v EU také

oficiálních struktur zabývajících se

působí

celá

postavení je v oblasti

řada

bezpečností silničního

provozu

nevládních poradních a lobistických sdružení, jejichž

bezpečnosti silničního

provozu

nesmírně

významné a jejichž

funkci, alespoň některých z nich, v ČR plní oddělení BESIP MD ČR, ke kterému
se ještě dostaneme.
Mezi tato sdružení

patří např.:

Evropská rada pro

bezpečnost

dopravy se

sídlem v belgickém Bruselu (European Transport Safety Council - ETSC), která
zaujímá v EU velice silné postavení, Evropská federace pro

bezpečnost silničního

provozu (European Road Safety Federation - ERSF) sídlící v Paříži ve Francii,
Evropská federace

obětí dopravních

nehod (Federation Europeen des Victims de la

Route - FEVR), jenž sídlí v Ženevě ve Švýcarsku, Mezinárodní organizace silniční
prevence se sídlem v portugalském Lisabonu (La Prevention Routiere Internationale
- PRI), jejímž členem je i ČR, a další sdružení (Kopecký, In Pavlíček a kol., 2003,
s. 34, 41-42).
Z výše jmenovaných si naši pozornost zaslouží nejvíce Evropská federace
obětí

dopravních nehod - FEVR,

zmíněná již

v úvodu práce.

Cílem FEVR je sdružování národních organizací, která se zabývají pomocí
obětem

DN (rodinám a

pozůstalým,

sirotkům).

sociální asistence a

komunikacích,

a to

zejména

a ekonomických

důsledků

celek. FEVR za tímto
obětem

Pomocí se myslí hlavně morální a právní pomoc

působení

v oblasti prevence nehod na pozemních

zdůrazňováním

na životy

jednotlivců

účelem vytváří

i vlivu DN na

Pavlíček

Jednotlivé národní organizace, které jsou
zdrojů

provozu Evropské

společnost

financovány z velké

hospodářské

části

FEVR jsou

kromě

státem, tedy konkrétní zemí
skupině

pro

bezpečnost

komise Organizace spojených

Dlužno poznamenat, že ČR dosud nemá ve FEVR svého zástupce.
18

jakožto

a kol., 2003, s. 42).

součástí

EU. Statutem FEVR je statut pozorovatele v Pracovní
silničního

sociálních

v členských zemích EU Centra pomoci

DN, kam je možné se obrátit (Kopecký, In

sponzorských a jiných

zveřejňováním

a

národů.

Vzhledem k tornu, že zde nemáme prostor porovnávat obšírněji situaci ČR
a ostatních

vyspělých

zemí Evropy, zvolíme zde

podrobnější

porovnání pouze

s jednou z těchto zemí, a to se Švédskem a naznačíme vývoj v této oblasti též
ve Francii a v Maďarsku.
Švédsko mělo např. v roce 1965 více usmrcených osob následkem DN než
tornu bylo u nás, ale postupem času se u nich situace změnila a počet usmrcených se
stále snižuje. Např. v roce 1982 zaznamenalo Švédsko velký pokles usmrcených
osob

při

DN (kolem 800 osob) a ještě

výraznější

pokles v roce 1998 (s celkovým

počtem přes 500 osob). Oproti ČR je ve Švédsku i v současné době naprosto

minimální počet usmrcených při DN (činí asi 1/3 počtu usmrcených v ČR), z čehož
vyplývá, že se v porovnání se

zahraničím

stále máme co

učit,

pokud jde

o důslednost a disciplínu jednotlivých opatření zaměřených na bezpečnost

silničního

provozu.
Zásadní momenty, které přispěly ve Švédsku k tak výraznému zlepšení
bezpečnosti

jsou tyto:

1) v porovnání s ČR byla ve Švédsku provedena a stále se provádí velká
osvětová kampaň

na školách (i v předškolním

věku),

v autoškolách, tisku, rozhlasu

a k dopravní výchově ve Švédsku je využíváno všech sdělovacích médií,
2) dále je to velmi důsledný teoretický i praktický zácvik v autoškolách,
3) povinné svícení ve dne,
4) racionální řešení silniční sítě,
5)

řešení nebezpečných

míst a křižovatek,

6) rozsáhlá architektonická- stavební

opatření

pro regulaci rychlosti apod.

(http://www.uarnk-cr.cz/infoservis/prispevek.asp?id=435. ze dne 13.12. 2004, s. 1)
[cit. 20.12.04].
V jiné evropské zemi, ve Francii, došlo k výraznějšímu zlepšení v této
oblasti již od 70. let 20. stol. do roku 2000
snížit na

méně

než

poloviční úroveň),

častá

policie,

systému,

bodového

usmrcených se podařilo ve Francii

a to zejména díky dalším

výše uvedených, kterými jsou:
zavedení

(počet

a

důsledná

opatřením kromě

kontrola ze strany francouzské

omezení

rychlosti

v obcích

apod.

(http://www.uarnk-cr.cz/infoservis/prispevek.asp?id=435. ze dne 13.12. 2004, s. 2)
[cit. 20.12.04].
Důležitost

a

hlavně

efektivitu

těchto

dopravní nehodovosti v Maďarsku, které pro
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opatření

zrněnu

potvrzuje

např.

vývoj

zvolíme jakožto reprezentanta

postkomunistické země.
bezpečnost silničního

Díky

osvětové

neustálé

zaměřené

provozu, zavedení povinného svícení mimo obce a
především

zavedení rychlostního limitu v obcích a
maďarské

a restrikce ze strany
od r.

kampani

počet

policie se

díky

přísnému

na

města,

dohledu

usmrcených v Maďarsku dostal

1991 do roku 2001 na polovinu (http://www.uamk-cr.cz/infoservis/

prispevek.asp?id=457, ze dne 13.12. 2004, s. 3) [cit. 20. 12. 04]. Jak je patrno
z

příkladu Maďarska, výraznější změna

přes dřívější

možná, i

k lepšímu dopravnímu vývoji tedy je

neuspokojivý stav, což

může

být významným stimulem ke

změně v této oblasti i pro ČR.

2. 4 Rizikové faktory podílející se na nehodovosti
Na

základě

průzkumů (např.

mezinárodních

IRTAD-International Road

Traffic Accident Database) se zjistilo, že je v ČR nejdůležitějším faktorem
určujícím

rozsah

následků

nehodovosti rychlost jízdy. To platí nejen ve vztahu

k osobám cestujících ve vozidlech, ale hlavně k nechráněným účastníkům
chodcům

provozu (tedy

cyklistům).

a

Proto byl zaveden podle

silničního

zahraničních

zkušeností rychlostní limit 50 kmih v obcích, v obytných zónách dokonce 30kmlh
(BESIP,
při

březen

2004, s. 13). Riziko usmrcení

rychlosti 50kmlh 3krát nižší, než
při

rozdílu

při

pouhých

při

srážce vozidla s chodcem je totiž

rychlosti 60 kmih. Brzdná dráha se totiž

10kmlh

prodlouží

(http://www.ibesip.cz/cs/RychlostlPříčiny+negativních+statistik,

o

metrů

9

ze dne 28.2.05)

[cit. 25. 122005].
Již v roce 2002 se ukázalo, že samotným legislativním zavedením tohoto
rychlostního limitu na přelomu
silnicích mnoho
jako: mnohem

nezměnilo.

který by

a listopadu r. 1997 se toho v chování řidičů na

Bylo jasné, že jsou nezbytně nutná doprovodná opatření

intenzivnější

a s uzpůsobením

října

dohled policie

šířkového uspořádání

zabraňoval řidičům

společně

s vhodným

působením

komunikací v obcích vhodným

v extrémním

překračování

médií

způsobem,

povoleného rychlostního

limitu (BESIP, březen 2004, s. 14).
Významným rizikovým faktorem podílejícím se na nehodovosti je u nás
i nízký stupeň používání zádržných
zádržných

systémů

-

autosedaček),

systémů

(tedy

bezpečnostních pásů

a

dětských

a to na všech místech v osobním automobilu

(zejména potom na zadních sedadlech). Z mezinárodního srovnání používání
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bezpečnostních pásů u řidičů osobních automobilů (IRTAD 2000) vyplývá, že ČR

v porovnání s ostatními sledovanými státy vykazovala v tomto období
např. zemřelo

nejhorší výsledky. Za rok 2003
bezpečnostního

spolujezdců (přičemž

pásu a 132
řidičů

a z toho v obci 51

200

spolujezdců

a 37

Nepřipoutaní řidiči

řidičů

výrazně

v důsledku nepoužití

z toho 60 na zadních sedadlech)

(21 na zadních sedadlech).

tak umírají dokonce 14krát častěji než

připoutaní řidiči

(http:www.ibesip.cz/cslbezpecnostni_pasylPoužívání+pásů+v+Čechách. ze dne 28.

2.2005) [cit. 7. 12.2005].
S tímto faktem bezesporu souvisí celá
které

zapříčiňují

systémů

nízké používání zádržných

například předsudek,

řada předsudků

širší

u nás. Jedním z takových je

že pokud máme v automobilu nainstalovány airbagy,

se nám nic stát, což je

samozřejmě

naprostý omyl. Airbag je totiž pouze

zádržný systém, který

předpokládá

použití

že neochrání

před

nárazu velmi

razantně

nárazem, ale

při

explozi, takže

Připoutejte+se,

může

bezpečnostního

pásu. Sám o

nemůže

doplňkový
sobě

nejen

i zabít (zlomí vaz). Navíc se nafukuje

při

a rychle (do O, 1 sekundy). Jde v podstatě o jakousi malou

nárazu

zranění

k jeho

veřejnosti,

obličeje

do tohoto vzduchového

polštáře

dochází

často

(http://www.ibesip.cz/cslbezpecnostnLpasylMáte+airbagy+

28.2.2005) [cit. 15. 12.2005].

Podz1 alkoholu na DN
Ačkoli ČR vždy patřila k disciplinovaným zemím, pokud jde o podíl

alkoholu

při

zejména

počátkem

DN,

usmrcených a
vzrostl

přítomnost

90. let dokonce

(jejich podíl z celkového

jak je

vidět

výrazněji

z grafu

účastníků silničního

90. let významným faktorem

těžce zraněných při

počátkem

dokonce ještě

alkoholu v krvi

Č.

počtu

ovlivňujícím

provozu se stala

nehodovost.

Počet

nehodách s účastí alkoholu u viníka nehody

ještě výrazněji

dosáhl

téměř

než celkový

16 %), u

počet

usmrcených

těžce zraněných

vzrostl

(na téměř 20 %). Koncem 90. let se tento stav mírně zlepšil,
10. Z tohoto pohledu byl nejhorší rok 1994, po roce 1995

došlo k mírnému snížení

počtu

usmrcených osob následkem požití alkoholu.

Zejména rok 2000 a 2001 vykazuje v tomto

směru

letech však nebyla podle Národní strategie BESIP

nejlepší výsledky. Ani v těchto
(březen

2004, s. 15) u

českých

řidičů výjimkou přítomnost alkoholu v krvi. Řidiči nejenže požili alkohol do

1 promile, který
promile, tedy

představuje

těžký stupeň

lehký

stupeň

opilosti, ale

opilosti, což je
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skutečně

někdy

to bylo dokonce i 2-3

po vážlivé

zjištění.

Co se

týče

počtu těžce zraněných

následkem požití alkoholu, zde došlo k poklesu až v roce

1998.
Podíl alkoholu na úmrtnosti a
letech udržovat stále v
zaviněných

nehodách

normě.

při

daří

DN se

počet

V roce 2003 klesl

i v posledních

usmrcených osob

při

pod vlivem alkoholu na "pouhých" 8,5 % (pokles byl
činil

zaznamenán o 18,4 %), v roce 2004
usmrcených osob

těžkém zranění při

tento podíl už jen 4,9 % z celkového
počet

DN (tzn. o 46, 8 % nižší

počtu

než v roce 2003), což je jeden

z nejnižších podílů v posledních letech vůbec a též I. pol. r. 2005 naznačuje stále
klesající trend v této oblasti
počet

r. 2004 a

(počet

zraněných

usmrcených osob byl nižší o 20 % než v I. pol.

taktéž, celkem o 4,7 %) (http://www.mvcr.cz/

doprava/nehody/2003/rok 2003.doc., ze dne 30. 3. 2005, s. 6) [cit. 10. 11. 2005].
V poslední
účastníků

době

však

přibývá přítomnosti

alkoholu u

chodců,

coby

DN. Např. v roce 2004 bylo 215 chodců (a též viníků DN) pod vlivem

alkoholu, tzn. každý 9. chodec (http://www.mvcr.cz/doprava/nehody/2004/rok
2004.doc, ze dne 30. 3. 2005, s. 3) [cit. 10. 11. 2005].
Není náhodou, že k

největším

chodců

ztrátám na životech

dochází

v nočních hodinách (ať už v obci či mimo obec).
K rizikovým

faktorům,

a tedy i

nejčastějším příčinám

DN, se do první

kategorie v současnosti řadí též nesprávný způsob jízdy, o němž zde z úsporných
důvodů

pojednávat nebudeme, ale přitom je důležité tuto příčinu DN do přehledu

alespoň zařadit.

2.5 Klasifikace DN podle typu účastníka
počet

silničního

provozu,

nehod v obci a mimo obec

Po roce 2000 bylo nejvíce usmrcených z DN zaznamenáno podle Národní
bezpečnosti silničního

strategie
řidičů

i

a

spolujezdců

nejčastějšími

také

mírně

V roce 2004
řidiči

a

počet

březen,

2004, s. 7) v kategorii

v osobních automobilech (blíže graf

viníky nehod na

stoupl

provozu (BESIP,

silničních

usmrcených

výrazně přibylo

komunikacích

cyklistů)

č.

(přičemž

3),

kteří

jsou

v tomto období

a tento trend se udržel i v roce 2003.

též usmrcených osob následkem nehod způsobených

nákladních automobilů (celkem 154 osob, tj. o více jak 23 % než v roce 2003)

řidiči

ze

zahraničí

(87 osob, tj. o 74 % více než v předešlém období). V I. pol.

roku 2005 si opět nejvíce lidských životů vyžádaly nehody zaviněné řidiči
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motorových vozidel
50

obětí,

(konkrétně

obětí,

osobních vozidel - 302
motocyklů

zde došlo k poklesu, u

nákladních vozidel nárůstu, zemřelo

došlo k mírnému

27 osob, tedy o 7 osob více než v I. pol. roku 2004). Oproti roku 2002
a

předcházejících

zaviněných

letech v současné

době mírně

počet

klesá

usmrcených u nehod

chodci a cyklisty (tamtéž).

V obcích se

podařilo

v posledních letech

počet

usmrcených

při

DN

mírně

snížit (zejména díky zavedení rychlostního limitu), ovšem na komunikacích mimo
obec

počet

usmrcených v porovnání s 90. léty vzrostl, což dokumentují tabulky

v přílohách práce.
Z celkového

počtu

připadá

nehod

na obce za roky 2003 a 2004 kolem

73 % nehod, zhruba 36 % usmrcených, asi 50 %
zraněných

a

přes

těžce zraněných, téměř

60 % lehce

60 % odhadu hmotných škod (http://www.mvcr.cz/doprava/

nehody/2003/rok 2003.doc., ze dne 30. 3. 2005, s. 8) [10. 11. 2005].
V obci jsou

nejohroženější

(z toho necelá polovina chodců
tvoří

přichází

necelou polovinu smrtelných

2004 bylo v obci usmrceno

skupinou

provozu chodci

o život v nočních hodinách) a cyklisté,

následků

nejméně

účastníků silničního

DN. Nutno však

říci,

že

kteří

například

roku

osob za posledních 10 let, což dokládá tabulka

v přílohách práce.
Jak naznačuje I. pol. roku 2005, počet usmrcených,

těžce

i lehce zraněných

v obci se stále snižuje (co však roste, je počet nehod a odhad hmotných škod).
Mimo obec jsou z 80 %

nejohroženější

skupinou

řidiči

a jejich spolucestující. Mimo obce dochází sice v poslední
počtu

v odhadu hmotných škod. I
(opět

těžce

usmrcených osob, ale též
při

a lehce

zraněných,

motorových vozidel

době

k poklesu nejen

k navýšení však došlo

nehodách mimo obec dochází k usmrcování

opět

chodců

nejvíce v nočních hodinách), v roce 2004 jich nejvíce zahynulo následkem DN

na silnicích I. a II. třídy.22
Na dálnicích se
r. 2005 se zvýšil pouze
se snížil, a

samozřejmě

(což je, jak

vidět,

ještě

v roce 2004 zvyšoval

počet těžce zraněných

a lehce

počet

zraněných, počet

se navýšil odhad hmotných škod

v poslední

době

usmrcených, v I. pol.

při

nehodách na dálnicích

doprovodný jev u všech

komunikací, kde dochází k DN a kde se snižuje

počet

usmrcených

typů silničních

usmrcených a

těžce

Více v grafu č. 4 (BESIP, 2004, s. 9). Při nehodách mimo obec bylo v roce 2004 usmrceno 87
z toho více jak 79 % (69 chodců) při nočních hodinách
(http://www.mvcr.czldoprava/nehody/2004/rok 2004.doc., 30. 3., s. 8) [cit. 10. 11. 2005].

22

chodců,

23

zraněných)

(http://www.mvcr.cz/doprava/nehody/2004/rok2004.doc. ze dne 30. 3.

2005, s. 1, http://www.mvcr.cz/doprava/nehodyI2005/6_2005.doc. ze dne 30. 3.
2005, s. 6 [cit. 10. ll. 2005].

2. 6 Socioekonomické ztráty z dopravní nehodovosti
Socioekonomické

ztráty

z dopravní

nehodovosti

jsou

jedním

z nejzávažnějších faktorů při posuzování DN.
Následky DN, resp.
rozměrů,

což dokládá graf

č.

finanční

ztráty z nich vyplývající nabývají enormních

6 v přílohách práce, kde je zaznamenán jejich

od roku 1993 do roku 2002 v mld.

Kč. Např.

v roce 2002

představovaly

nárůst

tyto ztráty

necelých 50 mld. Kč a bohužel mají stále se zvyšující tendenci. 23
Socioekonomické ztráty rozlišujeme na tzv. přímé a nepřímé náklady.
Přímými

náklady se rozumí

zdravotní a nemocenská
důchodové
vyřazením

péče,

přímý

dopad na výdaje státního

administrativní náklady, náklady policie a

dávky a materiální škody.

Nepřímé

postižených apod. do

Skutečné celospolečenské

tj.

soudů,

náklady jsou potom ztráty způsobené

postižených osob z pracovního procesu,

společenského uplatnění

rozpočtu,

těchto

přičemž

ztrát vůbec

náklady z DN jsou tedy fakticky

bolestné, snížení
započítány

ještě

nejsou.

vyšší (BESIP,

2004, březen, s. 11).
Po podrobném rozboru dopravní nehodovosti v ČR je následující kapitola
zaměřena

na preventivní a intervenční postupy státního charakteru.

pol. r. 2005 byl zaznamenán nárůst hmotných škod odhadnutých policií na místě nehody o 16,98
mil. Kč (o 0,4 % než v r. 2004), celkem to bylo 4703,62 mil. Kč, v předcházejícím roce 2004 to
bylo 9,687 mld. Kč, za rok 2003 to bylo potom 9,33 mld. Kč hmotných škod z místa nehody, a to
hovoříme o pouhé části přímých nákladů z DN, [tamtéž, viz. výše, s. 1),
http://www.mvcr.czldoprava/nehodyI2003/rok 2003.doc, 30. 3. 2005, s. 1, [cit. 10. 11. 2005].

231.
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3. Preventivní a intervenční postupy
státního charakteru při DN
Tato kapitola by si svým obsahem zasloužila mnohem
než o jaký se pokoušíme na následujících řádcích.

Některé

důkladnější

rozbor,

preventivní postupy jsme

zmínili již v předešlé kapitole, ale pro přehled uvedeme oddělení BESIP MD ČR,
hlavního reprezentanta prevence dopravní nehodovosti v ČR. Po té si prevenci
rozebereme spíše z dopravně bezpečnostního hlediska z pohledu Policie ČR tak,
abychom naplnili název kapitoly v souvislosti se státním charakterem této
(čímž

se

samozřejmě

působení

jednotlivých

nesnažíme zpochybnit
krajů

např.

vliv

oblasti prevence). Tématicky je tato kapitola

nesmírně

sdělovacích prostředků,

činitelů

a obcí a jiných významných

činnosti

podílejících se na

významná a

přitom

u nás

neexistuje k danému tématu dostatek odpovídající literatury (nejen k prevenci, ale
zejména potom k intervenci).

3.1

Oddělení bezpečnosti silničního

provozu

Ministerstva dopravy ČR
Oddělení BESIP funguje jako součást MD ČR již celou řadu let. "Definuje
řešení silniční bezpečnosti

na celostátní úrovni, koordinuje

činnost subjektů,

státní

subjektů,

škol,

správy a samosprávy, nestátních neziskových, podnikatelských
vědeckých

institucí, podporuje aktivity na místní úrovni, nabízí preventivní

komunikační

dětí"

a

aktivity včetně kampaní, podílí se na zabezpečování dopravní výchovy

konečně

"zabezpečuje

i

zahraniční

vztahy" (http://www.ibesip.cz/-

cs/kdo+jsme, ze dne 30.3 05) [cit. 6. 12.05].
Pro efektivnější spolupráci s partnery potom byla zřízena Rada vlády ČR
pro

bezpečnost silničního

provozu (ke dni 1. 12. 2004, usnesením vlády ze dne 1. 9.

2005), jejímž sekretariátem je
a vrcholný

koordinační

orgán v oblasti

náplní je potom maximální
potom

plnění

oddělení

bezpečnosti silničního

provozu. Jeho hlavní

podpoření bezpečnosti silničního

provozu,

zvláště

Národní strategie BESIP. V současnosti je základním cílem Národní

strategie BESIP: snížit počet usmrcených
význam

BESIP. Jde o stálý poradní orgán vlády

silniční bezpečnosti

ve

při

DN na polovinu stavu r. 2002 a zvýšit

společnosti

(http://www.ibesip.cz/cs/Rada_vlady_

pro_BESIP, ze dne 21.3 05) [cit. 5. 12. 05]. K tomuto

účelu

využívá rozsáhlou

mediální kampaň která má hlavní cíl: zajistit Národní strategii BESIP.
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Kupříkladu

mediální
počet

kampaň

silničního

provozu

I za tímto

účelem

těžce zraněných

(hlavně děti,

započal

BESIP intenzivní

dostávali žáci I.

tříd

účastníky

z DN, ochránit více zranitelné

chodce, cyklisty) a zapojit obce do
v průběhu

října

řešení

až prosince 2005

situace.

informační

s pracovními sešity pro dopravní výchovu, reflexními nažehlovacími

materiály, samolepkami apod. a
potom odstartoval BESIP
co

a duben 2005

s názvem: ,,50 kmih má smysl", kterou se snažil snížit v obcích

usmrcených a

balíček

březen

na období

nejopatrněji

zemřelém

(do této

informačními

letáky pro

předvánoční kampaň

kampaně

rodiče.

apelující na

se zapojila i paní

Liběna

Na podzim 2005

řidiče,

aby jezdili

Hlinková - vdova po

Ivanu Hlinkovi - trenérovi národní hokejové reprezentace) a v budoucnu

i v současnosti

pořádá

počítal

další podobné mediální akce. BESIP

v tomto období

s podporou Policie ČR v podobě rozsáhlých dopravně- bezpečnostních akcí.
Následná podkapitola pojednává o preventivní a represivní činnosti Policie
ČR, zejména s ohledem na bezpečnost silničního provozu.

3.2 Preventivní a represivní činnosti Policie ČR
Prevence, ale též represe, v rámci DN spadá v ČR zejména do tzv.
dopravně bezpečnostní činnosti, která je vykonávaná Policií České republiky24
hlavně

a

řídící

službou dopravní policie. Jde o "aktivní, dynamický, dohlížející,
prvek, jehož základní funkcí je výkon

veřejné

správy a dohledu na úseku

dopravně bezpečnostní činnosti", čímž zajišťuje bezpečnost silničního

pozemních komunikacích

(Pavlíček,

regulační

provozu na

2003, s. 12).

Dopravní služba policie je tedy jednou ze speciálních služeb policie,
s právním, kontrolním,
činnosti,

regulačním,

kterou vykonává

preventivním i represivním charakterem své

prostřednictvím

svých

řídících článků

- dopravních

.
k toratu.
' o 25
mspe

Budeme se zde však

věnovat především dvěma

dopravně bezpečnostní činnosti,

a to

metodě

prevence a

strategickým metodám

přesvědčování

represe - tedy donucování, mezi nimiž prakticky nelze učinit
často

propojeny,

někdy podmíněny

a

metodě

dělící čáru, neboť

jsou

navzájem atd. Prevenci a represi zde vymezíme

následujícím způsobem:
dále jen Policie ČR
ve svém obsahu práce mají dopravně bezpečnostní činnost na starosti též základní útvary Policie
ČR - pořádková služba, Obecní a městská policie a Vojenská dopravní policie (Pavlíček, 2003, s. 13)

24
25

26

Metoda prevence a
které mají
vědomí

přesvědčování

výchovně vzdělávací, vysvětlující

účastníků

silničního

řadu

dokumentační

a

činností,

konkrétních
charakter a

přesvědčit

provozu s cílem

postupů uplatňovaných

a nezbytnosti

obsahuje

je o

působí

na

potřebnosti

dopravně bezpečnostní činnosti

v rámci

policie,

Metoda represe - správního donucování
správních
správních

orgánů

orgánů pověřených měst

jednání a jimiž se chrání
odpovědnosti
trpěli,

inspektorátů,

(dopravních

představuje

zahraničních

bezpečnost. Při

a

za protiprávní jednání jsou potom

konali, anebo se určitého jednání zdrželi"

občané

opatření

dopravních policií,

předchází

a obcí), kterými se

veřejný pořádek

zákonná

protiprávnímu

realizaci správní

nuceni k tomu, "aby

(Pavlíček,

něco

2003, s. 21- 22).

Praktickými formami realizace této metody se potom míní:
a) úkony a akty v zájmu bezpečnosti silničního provozu (veřejného
pořádku),

které mají výhradně organizační a současně preventivní povahu,

b) zákroky, kterými se
druhy kontrol

silničního

předchází

protiprávnímu jednání - tj. všechny

provozu a místní úpravy

silničního

provozu,

zaměřené

kjeho bezpečnosti, c) zákroky, "kterými se odvrací nebo přerušuje protiprávní

jednání, tzn.

např. zabránění řidiči

bezpečnosti silničního

ohrožení

v další jízdě, pokud by tato jízda představovala
např. při podezření,

provozu,

alkoholem nebo jinou návykovou látkou nebo

při podezření

apod., dále

odstranění

neoprávněně

na vyhrazeném parkovišti pro osoby

vozidla, je-li

že je

překážkou

řidič ovlivněn

z odcizení vozidla

v provozu nebo pokud stojí
tělesně

postižené (vozidla se

znakem O 1) atd.,
d) správní trestání, tedy

trestně

právní

odpovědnost

zákonných a podzákonných ustanovení z oblasti
a

silniční

dopravy, resp.

zákoně,

společnosti

bezpečnosti silničního

provozu

je podle § 2, odst. 1,

zaviněné jednání, které porušuje nebo

a je za přestupek výslovně

označeno

v tomto nebo jiném

nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů

anebo o trestný

čin). Konkrétně

zejména v tzv. blokovém

26

porušení

přestupky (přičemž přestupkem

zákona Č. 200/1990 Sb., o přestupcích 26 ,
ohrožuje zájem

zaviněné

za

se jedná o

řízení (Pavlíček,

Dále jen Z 200/90

27

přestupky

2003, s. 22-23).

v silniční

dopravě,

a to

Jako

příklad

zvolíme v této souvislosti

zjištění určitého

promile alkoholu

v organismu řidiče při orientační dechové zkoušce. 27
Zjistí-li policista dechovou zkouškou, že je
zadrží

řidičský průkaz

a

učiní opatření

i k případnému postihu osob, které

řidič

pod vlivem alkoholu,

k zamezení další jízdy s vozidlem, jakož

řidiči

nápojů

požití alkoholických

umožnily.

Řidič se tímto aktem stává účastntkem správntho řízení. Do jednoho promile, které
značí

lehký

v silniční

formách

stupeň

dopravě.
řízení,

opilosti
Správní

řízení

se

kterými jsou blokové

uvedeném případě

neuplatňuje).

alkoholu v krvi se bude jednat o
může uskutečnit
řízent

a

přestupek

pouze v tzv. zkrácených

příkazní

(které se však ve výše

V blokovém řízení je rozhodnuto "o uložení pokuty

zjištění přestupku

ihned po spolehlivém
místě

zjištěného

a o jejím zaplacení pachatelem bud' na

nebo ve lhůtě stanovené v bloku na pokutu na místě nezaplacenou" (Hendrych

a kol., 2001, s. 149). Podle § 30, odst. 1, písm. g) a h) Z 200/90 jde o 5000-10 000
Kč

činnosti

s hrozbou zákazu

do 6ti

měsíců

až 1 roku,

přičemž

ihned na místě právní moci, tj. bez ústního jednání a důkazního
Pokud
k souběhu více

řidič

řízení.

blokovou pokutu odmítne zaplatit nebo v jeho

přestupků či

došlo k podezření na trestný

předstoupit před přestupkovou

čin

atd., je

změny

případě
řidič

došlo

povinen

komisi příslušné obce.

V souvislosti s novou zákonnou úpravou se však
významné

tento akt nabývá

vztahující se mimo jiné i na výše uvedený

očekávají některé

příklad.

Podrobnosti

najdeme nejen v Z 200/90, ale i v novelizaci zákona o provozu na pozemních
komunikacích - tedy v
ještě přísnější

nejen

zákoně Č.

při udělování

ale i z hlediska povinností
platí i pro

řidiče

(§ 5, 6 a další).

41112005 Sb., platného od 17.10. 2005, který je

řidičů

výše pokut (za

některé přestupky

až 50 000

Kč),

osobních i nákladních motorových vozidel. Totéž

vozidel hromadné dopravy, zejména s ohledem na prevenci DN

Např.

je zde kladen

větší důraz

na používání zádržných

systémů,

A to detekční trubičkou DETALCOL či ALTEST, které umožňují poměrně přesný odhad množství
alkoholu v krvi (zpřesněné dělící ryskou určující hranici 0,8 promile v krvi). Alkoholové páry
chemickou reakcí způsobí zabarvení činidla do žluta až zelena (avšak takovouto reakci může
způsobit i např. větší množství ovoce, ústní vody, zubní pasty, takže v případě nejistoty je pak
zpravidla řidič vyzván k některému analytickému rozboru krve - Widmarkově zkoušce nebo metodě
plynové chromatografie, kterému předchází klinické vyšetření lékařem. Pokud řidič odmítne odběr
krve, pak se používá v praxi staniční analyzátor ALCOTEST, který umožní dost přesně hladinu
alkoholu v krvi i bez odběru. Při bezdůvodném odmítnutí dechové zkoušky, lékařského vyšetření
(resp. odběru krve) v případě, že dechová zkouška byla pozitivní apod. může být řidiči podle § 30,
odst. (1), písm. i) Z 200/90 udělena pokuta do výše až 15000 Kč a zákaz činnosti do dvou let.
Takovéto odmítnutí může mít pro řidiče navíc následky dle § 66 zákona č. 141/1961 Sb., trestního
řádu v podobě pořádkové pokuty ve výši až 50 000 Kč (Porada a kol., 2000, s. 159-163).
27
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§ 47

zmiňuje

řidiče

nové povinnosti pro

zákazy vztahující se na

řidiče (např.

v případě DN, jsou zde uvedeny nové

zákaz používání mobilních

telefonů během

jízdy). Řidiči budou mít též nové povinnosti ve vztahu k policistům. Pravomoci
policistů budou tímto zákonem velmi posíleny28. Novinkou budou též např. povinná
dopravně

psychologická a neurologická

či autobusů

vyšetření

pro

,řidiče

nákladních

automobilů

(§ 87 a) a nejmarkantnější změnou bude samozřejmě zavedení

bodového hodnocení porušení povinností stanovených zákonem podle § 123 tohoto
zákona,

přičemž

maximem bude 12 dosažených

bodů

(jehož následkem bude

odebrání ŘP na dobu nejméně 1 roku). Jednotlivé přestupky uvedené v tomto
zákoně

s příslušným počtem bodů ke každému z nich jsou uvedeny v přílohách.
Jestliže je míra jednoho promile

až

těžký stupeň

opilosti), pak již

nepůjde

přestoupena

o

(jedná-li se o lehký,

přestupek,

ale o trestný

střední

čin (nejčastěji

o trestný čin obecného ohrožení Z nedbalosti dle § 180 trestního zákona č. 140/1961,

ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství a neposkytnutí pomoci podle § 201,
případě

201a a 208 trestního zákona, v nejhorším

zdraví z nedbalosti dle § 223 anebo

čin

ublížení na

újmy nebo smrti

Z nedbalosti

potom trestný

způsobení těžké

dle § 224 trestního zákona atd.).
Řidič se tedy v případě tohoto typu většinou stává účastníkem nejdříve

ve správním, a po té v trestně - právním
řízení

řízení (popř.

podle uvážení policisty), kde ho bude

(samozřejmě

čekat

rovnou v trestně- právním

soudní projednávání celé

věci

za předpokladu, že nedojde ke zrušení obvinění).

V souvislosti s nadcházejícím zavedením bodového systému a novou
zákonnou úpravou se očekávají i v této oblasti některé významné změny29.

3.3 Síly a prostředky dopravně bezpečnostní činnosti
oblast intervence
Těmito

pracovní týmy

silami zde míníme v širším pojetí zejména personální základ správních

vědeckých pracovníků,

psychology,

členy

zaměstnanců,

příslušníky

bezpečnostních

sborů,

síly integrovaného záchranného systému - IZS, dopravní

nestátních organizací, legislativce, volené

samospráv i parlamentu,

členy

managementu policie i

členy

příslušných

obecních
resortů,

Např. policisté budou moci zabránit řidiči v jízdě a zadržet na místě řidičský průkaz podle § 118.
Blíže v trestním zákoně Č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Např. přibude do výčtu
trestných činů nový trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění.
28

29

29

soukromých firem, výchovných a výcvikových
automotoklubů,
středních

autodromů

nadací i

zařízení

a

spolků

-

hlavně

autoškol,

apod. a též pedagogické sbory základních,

i vysokých škol a vědeckých ústavů

(Pavlíček,

2003, s. 23).

Ze všech těchto sil je pro DN z hlediska zásahu státního charakteru

nejdůležitější

integrovaný záchranný systém 30.

o spolupracující

součinnostní,

Nejde

o

instituci,

státem budovaný systém, který má za úkol chránit

lidské životy, zdraví a majetky a likvidovat vzniklé následky po
události.

Zároveň tvoří

havárií, kam se DN
žhářství,

základní

řadí,

nýbrž

pilíř

mimořádné

pomoci v mimořádných situacích (nejen

ale též živelných pohrom a ostatních událostí -

např.

teroristických útoků apod.). Podle Baštecké jde o záchranáře prvního sledu

(Baštecká a kol. 2005, s. 220 a 245).
Podle usnesení vlády ČR z roku 1993 k návrhu Zásad integrovaného
hasičské

záchranného systému jsou jeho základními složkami:

záchranné sbory,

zdravotnická záchranná služba a orgány Policie ČR. V určitých případech se na
zásahu podílí též Letecká záchranná služba, jestliže je

třeba

poskytnout pomoc

při

přepravě zraněných osob (Porada a kol., 2000, s. 145).31

Tyto složky mají nepřetržitou pohotovost na celorepublikově sjednoceném
tísňovém volání

32

operačnímu
některému

a

Informaci o události, tj. DN, podává nejčastěji běžný občan buď

informačnímu středisku Hasičského

z dílčích

informace by
co

•

měla

nejpřesnější čas

operačních

obsahovat

středisek

stručný

záchranného sboru a nebo

základních složek IZS. Takováto

popis události (co),

vzniku události (kdy),

přesný počet či

umístění

události (kde),

odhad postižených osob,

jméno a kontakt na ohlašovatele události (mobil, pevná linka). Ohlašovatel nikdy
nezavěšuje
ověřuje

telefon jako první, zpravidla

na

zpětné

volání, kterým si operátor

podanou zprávu (Baštecká a kol., 2005, s. 219).
Po

podle

čeká

přijetí

potřeby

střediska

oznámení o DN, po vyhodnocení

informuje,

popř.

aktivizuje dané

přijaté

informace o DN a též

operační středisko

a ostatní

operační

základních složek IZS. Menší nepříznivé události, které nedosáhly rozsahu

mimořádné

události (podle tzv.

stupně poplachů)

tedy

neřeší

IZS jako takový, ale

dále jen IZS
IZS upravuje zákon Č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů (dále jen Z 239/2000), též zákon Č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (přičemž o krizovém
řízení pojednává dále zákon Č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.
32 Telefonními čísly pro tísňové volání jsou dobře známá: 150 pro Hasičský záchranný sbor, 155 pro
Zdravotnickou záchrannou službu, 158 pro Policii ČR, 156 pro Městskou policii a též 112 mezinárodní tísňové telefonní číslo (Emergency Phone Number).
30

31

30

pouze jeho

dílčí

složky. Záleží také na tom, která ze složek IZS se dostane na místo

nehody jako první, z čehož také potom vyplývá konkrétní

intervenční

postup

zásahového týmu.
Proberme si jednotlivé složky IZS

podrobněji:

Hasičský záchranný sbor ČR (HZS) a jednotky požární ochrany - vyjíždějí

na místo nehody do 2 minut, mají totiž nezbytné
a jsou tak

nepřetržitě připraveni

závažných událostí). Z tohoto

pro komplexní zásah na

důvodu

byla jejich

k operačním

střediskům

vyprošťovací

technikou a cisterna. Tým

poskytuje

předlékařskou

jej hasí a

zjišťuje

dále

technické vybavení

místě

nehody (i jiných

operační střediska přiřazena

IZS. Obvykle vyjíždí na místo DN vozidlo vybavené
hasičů

pak

vyprošťuje

osoby z vozidla,

pomoc a provádí opatření k zabránění vzniku požáru nebo

i eventuelní další ohrožení (únik

oddělují zaklíněná

personálně

nebezpečných

látek atd.).

vozidla, tahají je z příkopů, podílejí se též na

Hasiči

uvolnění

silničního provozu atd. 33

Zdravotnická záchranná služba přednemocniční péče

do lSti minut po

přijetí

nejsou tak vážné, vyjíždí na místo nehody

zdravotnické pomoci, v ostatních
kde je

ze silnice a jeví se tedy jako

i

lékař.

efektivnější

poskytnutí neodkladné

oznámení o DN.

Při lehčích

minimálně dvoučlenná

případech

kromě záchranářů přítomen

zajišťuje

pak skupina rychlé
Pokud je místo DN

DN, jenž

skupina rychlé

lékařské

pomoci,

špatně přístupné

nasazení vrtulníku, zasahuje do lSti minut
34

dvoučlenná posádka letecké záchranné služby ve složení lékař a záchranář .

Policie ČR
Pokud se dostaví na místo jako první policie (P ČR nebo Městská Policie),
je pak jejím úkolem poskytnout
vzniku dalšího

nebezpečí,

předlékařskou

zajistit podklady pro

první pomoc

zraněným,

zjištění příčiny

zabránit

DN (tedy i viníka

nehody) a oznámit nehodu operačnímu středisku P ČR (nebo ostatním složkám
IZS).

Právní úprava týkající se práce hasičů v souvislosti s IZS je: zákon č. 238/2000 Sb., O Hasičském
záchranném sboru, též zákon č. 237/2000 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
34 Zákon o zdravotnické záchranné službě vymezující její postavení v rámci IZS v ČR dosud chybí
(Hlaváčová, ln Baštecká 2005, s. 264). Existuje pouze Vyhláška č. 434/1993 Sb.,
o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů (na základě kodexového zákona
č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu), která upravuje přednemocniční neodkladnou péči
prostřednictvím zdravotnických záchranných služeb v ČR.
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Typickým
zajišťuje

opatřením

prvního zásahu na místě DN je

zřízení uzávěry,

jíž se

místo DN (pro ochranu stop, nerušené a bezpečné ohledání místa DN) a po

zamezení vstupu do vozidel se provádějí prvotní vyšetřovací úkony.35
vyčleněné

"Ostatními složkami lZS jsou potom

prostředky

síly a

ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. jednotky Armády ČR),
ostatní záchranné sbory"

(např.

Svaz

kynologů, Báňská

záchranná služba atd.), "orgány ochrany
odborné a jiné služby"
služba atd.),

"zařízení

záchranářským,

(např.

veřejného

záchranná služba, Vodní

zdraví, havarijní, pohotovostní,

Havarijní služby jednotlivých

resortů,

Hygienická

civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení

humanitárním

či

psychosociálním

zaměřením,

občanů

se

která lze využít

k záchranným a likvidačním pracím" (např. Český Červený kříž, humanitární
organizace ADRA, Sdružení Česká katolická charita, Česká asociace pracovníků
linek

důvěry

a další). "Ostatní složky poskytují

pracích plánovanou pomoc na vyžádání"

při

záchranných a

(Sotolářová,

likvidačních

ln Baštecká a kol., 2005,

s.244).
S některými složkami,

tvořenými záchranáři

tzv. druhého sledu má IZS

smluvně upravené vztahy (např. s Červeným křížem, se Svazem kynologů apod. se
připravují při

pravidelných

součinnostních cvičeních

na

různé

zásahů)

druhy

(Baštecká, ln Vodáčková a kol., 2002, s. 387).
Zapojení ostatních složek IZS do záchranných a
značně

záleží na povaze a rozsahu

mimořádné

likvidačních

události, na

jednotlivých složek zasáhnout a pravomocí, které jim

prací však

základě

udělují

možností

právní

předpisy

(Baštecká a kol., 2005, s. 220). Složky týkající se psychosociální pomoci tedy
obvykle nezasahují v případech DN s nižším
v případech katastrof a hromadných neštěstích.

36

počtem

účastníků,

Vymětal,

hlavně

Obecně můžeme říci, že záchranný

systém pamatující na psychosociální potřeby lidí se u nás stále ještě
a zdokonaluje (Konzultace,

ale

únor 2006). Rozvinutá je

např.

postupně

vyvíjí

psychosociální

35 tj. ohledání místa DN, ohledání dopravních prostředků, lékařské prohlídky zraněných nebo
mrtvých, zjištění stavu účastníků DN- resp. jejich případné ovlivnění alkoholem či jinými omamnými
látkami (léky, drogami), pronásledování účastníka, který ujel z místa DN, vyžádání vysvětlení od
účastníků nehody a očitých svědků, (In Porada a kol., 2003, s. 148). Platnou právní úpravou z
hlediska činnosti P ČR v rámci IZS je zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR.
36 Katastrofou je zde míněna podle Baštecké náhle vzniklá mimořádná událost velkého rozsahu,
která má za následek více než 50 postižených bez rozdílu počtu mrtvých, těžce či lehce zraněných.
Dále Baštecká rozlišuje hromadné neštěstí rozsáhlé (tvořící více jak 10, ale méně než 50 zraněných
a zasažených) a hromadné neštěstí omezené, které postihuje nejvíce 10 zraněných, z nichž je
minimálně jeden v kritickém stavu (Baštecká, ln Vodáčková a kol., 2002, s. 376)
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péče, která je věnována některým složkám IZS (policistům a hasičům)37 a péče při
účasti ČR při mezinárodních záchranných akcích. 38
Ještě

donedávna nebyl

utvořen

žádný tzv. psychosociální

intervenčním

tým - PIT (crisis - response team, disaster response team) , který je v zahraničí
běžný

ve složení

duchovních,

pracovníků

zdravotníků

Tyto týmy se
katastrofě

nebo jiné

informací,

osvětu

rodinných

na okamžité

mimořádné

potřeby

lidí

při

a

bezprostředně

po

události (zejména poskytování a vyhledávání

pro místní sociální

příslušníků

pracovníků, psychologů,

dobrovolníků.

zaměřují

dlouhodobější

i úlohu

a též

krizové pomoci, sociálních

síť,

krizové poradenství),

pomoci v podobě vyhledávání

postižených,

pozůstalých)

přičemž

potřebných

mají plnit

lidí

(např.

a odkázání na navazující odborné

služby (Baštecká a kol., 2005, s. 208).
U nás se takový psychosociální

intervenční

tým již také formuje,

stejně

jako další typy psychosociálních týmů. 39
PIT vzniká v rámci psychosociální pomoci jako projekt psychosociální
připravenosti

na katastrofy ve spolupráci Ekumenické rady církví, nadace ADRA,

Generálního ředitelství HZS ČR Ministerstva vnitra a České asociace pracovnfků
linek

důvěry

(Baštecká, In

vzniku tohoto týmu byly
vyškolena skupina

Vodáčková

české povodně

dobrovolníků,

a kol., 2002, s. 396). Prvním impulzem
v roce 1997. Na

základě

složená z řad duchovních,

této události byla

kteří tvořili

základní

oporu pro vznik PIT a byli připraveni zasáhnout v případech katastrof (tzv. PIT 1).

V rámci Policie ČR totiž existuje systém posttraumatické intervenčn{ péče, který vznikl ve
spolupráci s Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví (tzv. týmy PIP). Týmů PIP
funguje 9 v ČR (za účasti 109 interventů z řad policistů, policejních psychologů a duchovních) a jsou
určeny právě pro zaměstnance u Policie ČR (Vymětal, ln Baštecká a kol., 2005, s. 253-254).
38 Pokud se jedná o zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech
v zahraničí, plní intervenční roli Ministerstvo vnitra, jakožto hlavní reprezentant státní humanitární
pomoci ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí (MZV) a to zejm. materiální, finanční a
záchranářskou humanitární pomocí podle § 7 odst. 1 písm. b) Z 23912000 (blíže ln Baštecká a kol.,
2005, s. 197). Např při zásahu ČR v asijských oblastech, kde došlo k ničivým následkům vln
tsunami, fungovala i psychosociální pomoc (v podobě nasazení týmu psychologické asistence) za
úzké spolupráce Ministerstva vnitra (oddělení psychologie a sociologie odboru personálního)
s Českou asociací pracovníků linek důvěry, Asociací klinických psychologů, nadací ADRA a dalších
složek (Vymětal, 13. Symposium l.LF UK, Etika a krize, červen 2005). Při krizových situacích
v zahraničí tedy vznikají psychosociáln{ týmy MV ČR.
39 Z těchto nově vznikajících týmů jmenujme např. tým psychologické asistence ČSA, jehož cílem je
psychosociální pomoc v urgentní fázi při havárii letadla, zejména v zahraničí. Ministerstvo
zahraničních věcí (MZV) též plánuje využití lidí v mobilních psychosociálních týmech, které by také
působily při mimořádných událostech v zahraničí. S psychosociální pomocí začínají počítat i členové
Ústředního krizového štábu, pokud jde o cvičení k terorismu, únosům letadel atd. (Vymětal,
Konzultace, únor 2006).
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Na

základě

povodní z roku 2002 a hromadné DN u Nažidel z roku 2003
Při

byla vyškolena další skupina lidí.

manažeři některých

duchovní, ale i

zaměřen především

účastníci

na

koordinátoři)

místního kraje,

kteří

(tzv. PIT 2).

proškolení

Postupně

koordinátorů

koordinátoři

daného regionu, kde došlo ke krizové události. Jednotliví
(lokální

nejen

neziskových organizací, sociální pracovníci

z krizových center, studenti psychologie a další
vznikl i PIT 3, který byl

účastnili

tomto výcviku se školení

PIT

PIT v kraji

spolupracují s koordinátory z psychologické služby z HZS

organizují psychosociální pomoc podle rozsahu a charakteru

události a aktivizují další složky, které se podílejí na psychosociální pomoci.
V

současnosti

např.

se zapojuje do jejich

činnosti

v souvislosti s terénní krizovou prací

SOS Diakonie.
Dalším takovým týmem je potom N-PIT, jakýsi nižší PIT, dnes známý

spíše pod pojmem "naslouchací PIT", jehož
výcvik. Tento tým je momentálně

soustředěn

Národní koordinátor PIT, který

členové

v současné

době dokončují

pouze v karlovarském kraji.

zároveň

spolupracuje s psychologickou

službou HZS MV ČR, koordinuje a dohlíží nad lokálními koordinátory PIT
v daných krajích.
I v současnosti je ovšem s realizací a "aplikací"
v praxi určitá potíž, a to z nejrůznějších důvodů.
(zhruba

čtyř

desítek lidí) se v praxi

uplatňuje

4o

některých těchto týmů

Ze všech vyškolených členů PIT

jen jejich

určitá část

Mnohdy také záleží na možnostech a schopnostech jednotlivých
kompetenci je i zásah

při

města

krajů,

v jejichž

krizové události. Fungující je zlínský, královéhradecký a

pardubický kraj, pokud se jedná o pomoc poskytovanou PIT,
Magistrátu hl.

(asi 25 lidí).

nově

též vznikl PIT

Prahy a v budoucnu se očekává i zapojení karlovarského kraje,

pokud jde o poskytování psychosociální pomoci v ČR při mimořádných, ale
i ostatních krizových událostech (Jiruše, přednáška, únor 2006).
Členové

PIT působí v rámci zásahu IZS, kdy poskytují kromě

psychosociální pomoci též praktickou pomoc. Dále zasahují v rámci
společnosti
péči (např.

nejen

- spolupracují s médii, v některých

případech

občanské

poskytují i dlouhodobou

v případě DN u Nažidel). Rozdávají informační letáky, kde jsou uvedeny

potřebné

praktické rady a informace, ale i kontakty na návazné odborné

Jedním takovým důvodem může být např. to, že je u nás na dobrovolníky pohlíženo, pokud jde
o jejich uplatnění v terénu, stále s určitou skepsí (čímž se výrazně lišíme od zahraničních postojů),
dalším je např. chybějící zákonná úprava, která by vymezovala kompetence a organizační záležitosti
PIT v případě jejich zásahu při mimořádných událostech.
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služby dané obce
neštěstích,

kdy

či města

v kraji, a v neposlední

působí hlavně

řadě

na úrovni sousedských

zasahují i

vztahů.

že jejich působnost je omezena pouze na určité kraje (Jiruše,
Zmiňme ještě,
neštěstí

hromadných

definovaná jako:

že se u nás po vzoru

"porozumění zážitkům

individuálních

Faktem však

přednáška,

zahraničních

uplatňuje

a katastrof v praxi

při

zůstává,

únor 2006).

zkušeností v případech

technika krizové intervence,

ve vztahu k traumatizující události"

(Baštecká a kol., 2005, s. 178) tzv. psychologický debriefing (z angl. debrief - podat
hlášení), dále defusing (z angl. defuse - zbavit situaci výbušnosti), demobilizace (z
lat. de-mobi1is - snížení pohotovosti) a další
můžeme souhrnně
tři zmíněné

techniky, které

nazvat pojmem: Critical Incident Stress Management. Všechny

techniky probíhají většinou ve

s rodinou nebo

krizově-intervenční

individuálně

i profesionály). V současné

skupině.

Debriefing lze použít i

a užívá se pro všechny typy
době

existuje

všechny se zabývají tím, co se lidem
a reakcemi lidí na tuto událost,

včetně

několik modelů

při

práci

obětí (přímé oběti

debriefingu, ovšem

přihodilo během

traumatické události

poskytnutí informací o obvyklých reakcích na

traumatickou událost (Baštecká a kol., 2005, s. 178-180). Tyto techniky
se používají většinou v případech hromadných
ostatně ještě

krátce zmíníme v kapitole 5.

Při

katastrofách a hromadných

a území je pro oběť

většinou

neštěstích,

k dispozici více těch,

Co ale nastává po DN, která není
dokáží vyrovnat se svým individuálním
neřeší,

resp. osoba účastná DN,

v obé této kombinaci),

neštěstí

ať

zůstává

ocitnout v sociální izolaci.

a katastrof. O debriefingu se

které zasahují velkou

kteří

rozsahu? Jak se lidé

Stát tuto otázku v současnosti

už v pozici postižené

či pozůstalé

ve své tragédii osamocena.

Přitom

"dostatečná

lidí

mají pochopení.

mimořádného

neštěstím?

část

(nebo dokonce

Může

se tak snáze

sociální opora se považuje

za rozhodující pro úspěšné zpracování traumatu" (Baštecká a kol., 2005, s. 17).
S účastníkem, resp. s

obětí

DN je mnohdy jednáno nevhodným

Je na něj vyvíjen tlak ze strany policie, v právním řízení,
je nucen obstarávat záležitosti týkající se
povinností,
může

nejčastěji

pojišťovny

administrativního rázu, které musí

docházet k sekundární viktimizaci postižených lidí

pozůstalých),

i ze strany novinářů,

a má spoustu dalších
řešit.

(ať

už

V těchto

případech

účastníků

DN nebo

resp. k druhotnému poškozování obětí.

Ve vážných
úkonů, neboť

někdy

způsobem.

případech

není postižený

člověk

schopen administrativních

jeho racionální kompetence jsou zamlženy, a to nejen
35

prvopočátečním

šokem, ale i disociací -

odštěpením, popřením

a jinými obrannými mechanismy

psychiky, o kterých ještě bude řeč v následující kapitole. Člověk, který prožil DN
zpravidla není informován o dostupných formách pomoci v jeho konkrétní situaci,
do které byl souhrou

nešť astných

okolností uvržen a na jeho psychické strádání není

brán dostatečný zřetel.
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4. Psychické následky DN na životy
jejích účastníků a pozůstalých
V této kapitole budeme sledovat vývoj prožívání a reakcí lidí na
traumatizující zkušenost DN v čase.

4. 1 Akutní reakce na stres (ARS), Akutní stresová porucha
V případě, že nás potká kritická životní situace,

silně

traumatizující

zážitek, dojde v našem organismu z fyziologického hlediska ke specifickému
dráždění určité části

zajišťující buď

vegetativního nervstva,

aktivaci našeho

organismu nebo jeho útlum. Dochází tak k instinktivním či pudovým reakcím, které
jsou

vývojově

velmi staré a které máme

společné zvířaty.

Vyšší korové funkce

a tedy i zralejší vrstvy lidské psychiky jsou po tuto dobu "vypojeny" z činnosti,
resp. myšlenkové pochody ustupují do pozadí ve
které zajišťují přežití.
Ta startuje
zážitku (tj.

Hovoříme

instinktivních reakcí,

o tzv. akutní reakci na stres (ARS).

během vteřin

bezprostředně

prospěch

po DN

až minut od doby, kdy došlo k traumatizujícímu

či

po oznámení o úmrtí blízké osoby),

nejpozději

však do 24- 48 hodin po této události. Jde o obranné nebo spíše ochranné reakce
projevující se ve 2 formách: v aktivní obranné reakci - typu A a v pasivní reakci typu B (Kobrle, Školení ČSODN, 2004).
určenou

Reakce typu A je charakteristická rychlou mobilizací sil
aktivní ochranu, tedy pro útok nebo
sympatikus a v tomto
emoční

V takovém

těla,

např.

je

změny

podrážděn

na fyzické,

psychomotorický neklid -

a pohyby, silné pocení, zrychlení tepu a dechu, svalové

zrudnutí až skvrny na

nutkání k močení, výrazná a

obličeji

často

smutkové nebo zlostné emoce,

se

a krku,

měnící

křik, nářek

překotné

tempo

řeči, těkavý

třes končetin

napětí

nebo celého

těla,

mimika, silné projevy emocí -

až kvílení, zloba,

(který je okolím chápán v tragické situaci velmi
komunikace -

případě

pozorovat markantní

i behaviorální úrovni. Je pozorován

neúčelné činnosti

celého

případě můžeme

útěk.

pro

rozpačitě),

méně často

i smích

zhoršená schopnost

pohled, agresivní i autoagresivní, tedy

sebepoškozovací tendence v chování atd. 41

Tyto příznaky jsou charakteristické zejména v případě útoku. Útěk je v situacích DN též poměrně
častý. Člověk na základě pudových reakcí prchá z místa nehody, a to i bez ohledu na svá četná

41

zranění. Toto chování může být nvěkdy mylně interpretováno jako
z hlediska vyšetřování DN) (Kobrle, Skolení CSODN, 2004).
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záměrné

(což má význam

značí vážnější

Poslední jmenované projevy reakce typu A však

psychické

reakce na DN. Existuje zde také zvýšené riziko vzniku chronických psychiatrických
Nejčastější

obtíží.

nejčastěji

reakcí je však tzv. akutní mírný stres spojený s úzkostí, který se

projevuje: znatelným

třesem, dotěrnými

myšlenkami a citovým rozrušením

(Snye, UPDATE, s. 44).

Reakce typu B
protichůdnou částí

Je

může někdy

strnout úžasem). Reakce typu B je

U

např. členovci

člověka jsou

parasympatikem (coby

vegetativního nervstva- sympatiku) a projevuje se útlumem.

Opravdu velký stres tak

v přírodě

zajišťována

naopak

chrání

vyústit až do ztuhnutí - stuporu (z lat. stupeo -

někdy

před

nazývána reakcí "mrtvý brouk", kterou se

predátory. Jde v podstatě o fingovanou smrt.

takovým příkladem mdloby

silných emocí. Pohled jedince je v tomto
oční

není schopen navázat nebo udržet

či

disociace, jimiž se brání přívalu

případě upřen "dovnitř",

příliš

což znamená, že

kontakt s druhou osobou, také nerozumí

jejímu verbálnímu sdělení. 42 Zevně pak můžeme pozorovat strnulost v pohybu až
neřízenost pohybů,

ztuhnutí, nemotornost a

i nohy, zpomalení fyziologických

maskovitou mimiku,
plochý,

může

eventuelně může

nedokrvení končetin - tedy ledové ruce

procesů,

se objevit na

tváři

rozšíření

"nejapný

zornic, minimální až

úsměv", emoční

dojít až ke snížení vnímavosti vlastního

těla,

projev je

což

někdy

vede k sebepoškozování (Kobrle, Školení ČSODN, 2004).
Dále

může

charakteristické
"to se

dojít k

výpovědí

neděje mně"

prožitkům

derealizace a depersonalizace, které bývají

typu: "to není

skutečnost,

to

nemůže

být pravda",

a prožíváním "jako": ve špatném filmu, jako za sklem apod.,

které plní funkci ochrany

před příliš vyčerpávajícími

emocemi (Praško a kol., 2003,

s.44).43
V rámci ARS

může

po DN nastat jakožto obranný mechanismus

před

psychickou i fyzickou bolestí dále:

Regrese - v situacích mezního ohrožení se
jako

nemluvně,

návratu k

člověk může začít

projevovat

cucá si palec, žvatlá apod. Jde o ochranný proces, který plní funkci

osvědčeným

vývojovým vzorcům chování.

Podle Kobrleho se schopnost porozumět řeči v této situaci snižuje na 5-7% obvyklé kapacity
a dochází k velice pomalému vnímání času (Kobrle, Školení ČSODN, listopad 2004).
43 Kobrle v této souvislosti hovoří o možnosti přesmyku z reakce typu B do reakce typu A
(např. jedinec sedí nehybně u místa nehody, okolí si ho nevšímá, neboť se domnívá, že je statečný a
on po chvíli zcela nečekaně někoho napadne) a naopak (Kobrle, Školení ČSODN, 2004).
42
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Disociace - k tomuto ochrannému intrapsychickému procesu dochází
nejčastěji

pod

dlouhodobějším

zbavuje tak, že se

naučí

prožitků,

tlakem neúnosných

jehož se jedinec

necítit (a to jak bolest psychickou, tak fyzickou),

ale

výjimkou není ani její výskyt u velmi intenzivního traumatického zážitku
krátkodobého působení jakým DN je. 44
Skotomizace - (z lat. scotoma - prázdná oblast zrakového pole, tzv.

"slepá skvrna") nastává v důsledku
tj.

začlenit

do svého života -

člověk

události, vzpomínky na ni jsou
o ochranný proces,

při němž

zážitků,

si

buď

které jedinec není schopen integrovat,

nemůže

vzpomenout na detaily traumatizující

nedostupné, zkreslené nebo kusé. Jde tedy

jedinec nevnímá

určité

oblasti svého

prostředí

nebo

sebe sama (Vodáčková a kol., 2002, s. 47).
V souvislost s ARS se

může

objevit neobvyklé chování

veškerých zábran v podobě masturbace

či

obnažování na

např.

veřejnosti

odbourání

(a to

opět

bez

či

dní,

náhledu na své konání).
Výše uvedené
přičemž

si

člověk

příznaky většinou

ani nemusí být

těchto

odeznívají
svých

během několika

hodin

projevů vědom, často

si je ani

nepamatuje (Baštecká a kol., 2005, s. 47).
ARS však nemusí nastat vždy.

Někdy

může

mít

opožděný

efekt,

zejména je-li

člověk

(časté

u žen) anebo je-li taková reakce v rozporu s jeho sebepojetím

např.

v situaci, kdy si

(ztělesněná např. větou:

k potlačení vlastních

"muži

instinktů,

"nemůže

zase ARS

nepláčou").

U

dovolit" projevit svou reakci hned

těchto

které jsou nám lidem

dvou

faktorů

přirozené,

životě člověka může způsobit velké psychické komplikace.

však dochází

což v budoucím

45

K disociaci blíže La Mothe, American Journal oj Psychotherapy, 2005, s. 544-561
ARS má svou anglickou obdobu v tzv. akutní stresové poruše (z angl. acute stress disorder ASD). V Evropě a USA se totiž používá jiný klasifikační systém nemocí (v Evropě MKN-1O. revize,
v USA DSM IV). Symptomy ASD se objevují podle Lange et al. (resp. podle DSM IV) v rozmezí
od 2 dnů do 4 týdnů, někdy i po 4 týdnech od DN. Od tzv. posttraumatické stresové poruchy se
odlišuje výraznějšími disociativními rysy, vnímáním "jako by v mlze" a potížemi s pamětí, resp.
amnesií. Shodné s posttraumatickou stresovou poruchou jsou potom vyhýbavé tendence
a znovuprožívání události (Lange et al, American Family Physician, 2000, s. 1036).
44
45
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4. 2 Posttraumatická stresová reakce,
posttraumatická stresová porucha (PTSP)
Reakce na traumatickou událost se
o tzv. protrahované, tj.

opožděné

projevit i

později,

pak mluvíme

reakci. Vyskytuje se ve dvou formách: tzv. akutní

příznaky

posttraumatická reakce - jejíž

může

trvají

minimálně měsíc,

ale ne déle jak

3 měsíce a o tzv. chronické posttraumatické reakci, jejíž příznaky přetrvávají i po 3
měsících.

V této souvislosti se

syndromu.
měsíců
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spíše o posttraumatické stresové poruše

či

Diagnóza PTSP je však stanovena jen v případě, že stav nastal do 6ti

po závažné traumatizující události (Gerlová, Osobní lékař, 2003, s. 38).
stejně

Vážná DN,
i

hovoří

zemětřesení, povodně,

působení, představují

divu, že na tuto

např.

jako

násilné

hurikány a další katastrofy,

zážitek, který

nadměrnou zátěž

ať

přesahuje běžnou

reagují

někteří

přepadení,

už

znásilnění,

přírodního

ale

nebo lidského

lidskou zkušenost. Není tedy
způsobem.

jedinci specifickým

Ohroženou skupinou PSTP z hlediska účasti na DN jsou přímí účastníci DN (nejen
poškození, tedy oběti DN, ale též viníci DN), dále nepřímí účastnící DN (přihlížející
svědci

-

např. novináři),

Mezi
smutek,

ale též záchranáři.

nejčastější příznaky

beznaděj,

PTSP se

řadí

zejména výrazné poruchy spánku,

znovuprožívání traumatické události ve snech

(noční můry)

nebo

v bdělosti (intruzivní vzpomínky, flash-backy), tendence se vyhnout všemu, co DN
připomíná.

Tyto

příznaky významně ovlivňují

životní úkony a situace, a to neustávajícím pocitem
a znovu prožívá. Dále je pozorovatelná až
bdělost

reaktivita), poruchy pozornosti a

nesoustředěnost,

např.

s handicapem,
lékař,

u

seniorů

příznaky

osaměle

PTSP také

aktivizace organismu nadměrná

to vše a mnohé další

úleková

příznaky

se

zranitelnějších či znevýhodněných

žijících lidí, lidí trpících nemocí

častěji

běžné

či

lidí

trpí ženy než muži (Gerlová, Osobní

2003, s. 39).
Záleží tedy na

konečnou

prospěch

řadě

psychických i fyzických

podobu reakce na zážitek DN.

DN a fakt, zda pacient
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a

zvládat

a úzkosti, které znovu

- tzv. hypervigilance,

mohou v rámci PTSP rozvinout, a to zejména u
-

tísně

přemrštěná

nabuzení (zvýšená dráždivost a

jedinců

člověka

schopnost

zůstal při

DN

Např.

faktorů,

které ovlivní

psychická zranitelnost předcházející

při vědomí patří

k rizikům, která hrají ve

vzniku PTSP (Snye, UPDATE, 2001, s. 44). Totéž

můžeme říci

dále jen PTSP, v literatuře se uvádí též zkratka PTSD (post-traumatic stress disorder)
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i o lidech,

kteří ještě před

DN měli zvýšenou tendenci ke konzumaci alkoholu (Goenjian et al.,

The American Journal of Psychiatry, 1997, pg. 540), mají za sebou traumatický
předcházející

zážitek nebo dokonce

fóbii, disociativní poruchu apod., což dokládají výsledky
případů

nichž se v 80 %

(např.

psychiatrickou diagnózu

vyskytovala u

pacientů

depresi, úzkost,

zahraničních

s PTSP

ještě

studií, podle

jiná doprovodná

psychická porucha (Lange et al., American Family Physician, 2000, pg.1036).
Ještě
podmíněnou

donedávna byla PTSP považována
základě

poruchu. Až na

některé

za psychologicky

moderních diagnostických a výzkumných

změny,

metod byly odhaleny biologické

hlavně

resp. nálezy u lidí s PTSP, které

výše uvedené symptomy (jedná se zejména o neurobiologické

předráždění

pocitů

amygdaly-centra

a emocí,

výraznější

a naopak snížená aktivita prefrontálních mozkových

změny, např.

aktivace sympatiku

oblastí-odpovědných

vylučování kortikoidů

kontrolu našeho prožívání a chování, nebo nižší

vysvětlují

za

apod.) (blíže

ln Praško a kol., 2003, s. 60).
Jak vyplývá z předcházejícího pojednání, charakteristickým
Obzvláště

jevem PTSP je somatizace.

následkem neprožitých a

průvodním

nevyjádřených

emocí se začnou projevovat tělesné obtíže, resp. bolesti často bez klinického nálezu.
Mezi

ně patří:

bolesti

páteře,

kosterního svalstva, zejména nohou a zad, bolesti

hlavy a trojklanného nervu, bloudivé

často

až

mučivé

bolesti bez objektivního
nepříjemné

podkladu (tzv. algický syndrom), dysfunkce, bolesti nebo

v zažívacích cestách, bolesti v hrudníku "sešněrovanosti",

hlavně

za prsní kostí - pocity

stažení bránice - potíže s dechem, výsev

opakované infekce projevující se jako
organismu, bolesti

či nepříjemné

důsledek

pocity

oparů

a vzplanutí alergií,

selhání imunitního systému

pocity v pánvi nebo na pánevním

dně, eventuelně

gynekologické obtíže (Kobrle, Školení ČSODN, 2004).
Jak vidíme,
znepříjemňovat

Trauma navíc
člověka.

život

výčet symptomů,
člověku

způsobuje těžké

Rodina a blízcí lidé

po

prodělaném

traumatu, je

nesmírně

rozsáhlý.

sociální rozkoly v dosavadních vztazích zasaženého

často

apod. Vzájemné nepochopení pak
oběti,

které se mohou po DN objevit a potom

nerozumí tomu, co

významně

oběť

prožívá, jak se chová

narušuje až devastuje sociální vztahy

což ještě zhoršuje její možnost vyrovnání se s traumatickou zkušeností.
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4. 3 Vědomé vyrovnávací strategie
Možnost vyrovnání se s traumatem je ovšem individuální. Konkrétní
reakce jednotlivce na DN je závislá na

souhře

psychologických a fyzických

většině případů

Po prožitku prvotního šoku nám ve

pomohou v kritických chvílích

vlastní vyrovnávací postupy, jimiž se navracíme do normálního
nepožádáme o pomoc svou rodinu,
vyrovnávací strategie, které se nám

přátele

a které nám pomohou naši zvýšenou tenzi
které jsou člověku dostupné ve

a známé, volíme

osvědčily

běhu

života. Pokud

určité

svépomocné

v minulosti (tzv. coping strategie),

(napětí)

vnějším světě

faktorů.

uvolnit. Jsou to

účinné

postupy,

a jimiž se přizpůsobuje životu. Coping

postupy lidé často kombinují s pomocí svého nejbližšího okolí.
Takovými postupy jsou

např.

únikové tendence v podobě: náhlého abúzu

(tedy nadužívání a tím i zneužívání) alkoholu nebo jiných omamných látek
(nejčastěji

marihuany), ale i

léků

- zejména psychofarmak,

např.

anxiolytik,

antidepresiv, hypnotik) anebo kombinace obojího, což je z objektivního hlediska
samozřejmě značně
přestěhování,

riskantní postup, dále

změna

zaměstnání,

workoholismus ve snaze
četba

knih,

případně

počítačové

sport,

a pobyt na

"přijít

změna

- cestování,

partnera, hyperaktivita až

na jiné myšlenky", nebo únik do

světa

fantazie -

hry, náboženské zanícení, magické praktiky a mystika,

nejrůznější cvičení

čerstvém

školy,

např. změna prostředí

a

vzduchu. Záleží

relaxační

metody nebo jen práce na

samozřejmě

též na

věku člověka.

U

zahradě

dětí patří

k významným vyrovnávacím strategiím hra.
Důležitou

kterým se

vyrovnávací strategií pro

přihodilo něco

pozůstalé

podobného nebo dokonce sledování a vyhledávání

tragických událostí v TV a jiných médiích (pro jejich
mírní jejich hlubokou bolest, charakteristické např.
dokládají
základě

je také vyhledávání lidí,

výpovědi pozůstalých

po

obětech

DN.

ujištění,

větou:

Někdy

které

alespoň

trochu

"nejsem v tom sám"), což

se u

vlastní bolestné zkušenosti touha pomáhat i jiným

pozůstalých vytvoří
pozůstalým

po

na

obětech

DN (často brána jako životní poselství či jako dluh zemřelému).
Často skutečně uvedené postupy postačí, aniž by byl nutný zásah ze strany

odborné pomoci. Ovšem u
nebo

při ztrátě

blízkého

těžkých

člověka

traumat jakým je DN s následkem na zdraví

se snadno

z důvodů uvedených rizik.
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může

stát, že

stačit

nebudou, a to

právě

4. 4 Psychické následky vážící se k získanému
tělesnému

Fyzická

při

újma
ať

za traumatizující,
Případná

postižení
DN

je

postiženými

či těžké

už jde o lehké

fyzická omezení vážící se k

žije-li

člověk

považována

následky na jejich zdravotní stav.

léčebnému

v pohybu, v příjmu potravy apod.), jsou však

zpravidla

subjektivně

v domnění, že se jedná pouze o

(např.

procesu

dočasný

omezenost

zvládána mnohem lépe,
stav, že se brzy uzdraví

a bude se zase moci navrátit do svého původního života, do původních kolejť7 .
Podle Vágnerové se nachází ve fázi latence, která je charakteristická
představou

informovaností, a tím zkreslenou

nedostatečnou

postiženého, že docílí úplného zdraví

(1999, s. 116).
Jestliže však
je mu

člověk zjišťuje,

naznačeno lékařem,

že se

může

že se jeho zdravotní stav stále nelepší anebo
jednat o trvalé postižení, pak nastupují určité

fáze postupného pochopení traumatizující reality, kterou je trvalé postižení
následkem úrazu.
V prvé

řadě

jde o fázi šoku, která je velmi prudkou, brzy odeznívající

reakcí a po ní záhy následuje popření, které je charakteristická výrokem: "to

nemůže

být pravda, je to všechno omyl, já se uzdravím!". V této fázi dochází k velké
mobilizaci sil,
Následně

člověk

zpět

je odhodlán vrátit se

prožívá velice silné a

špatně

původního

do svého

života.

ovladatelné emoce - zejména zlost,
hněvu,

za kterým se skrývá žal - nastává fáze

hněv,

náročná hlavně

která je velmi

pro

okolí postiženého. Člověk totiž nenávidí celý svět, svou agresí útočí i na své blízké,
někdy

hněvu

fáze

účastníka

DN, faktického

("oni za to
Postižený

můžou,

47

či

této fáze

včas"

apod.).

přehodnocuje

původních plánů

důležitou

často

upíná na

některého

potencionálního viníka anebo na zdravotnický personál

nepomohli mi

během

a slevuje ze svých
o velmi

až splývá s fází hledání viníka, která se

Postupně

nastává fáze smlouvání.

své postoje, smlouvá sám se sebou

docílit plného zdraví (z hlediska intervence jde

fázi). Typický je

např.

výrok:

"aspoň

abych mohl chodit

Samozřejmě jde také o druh úrazu, který člověk utrpí při DN. Jinak bude prožíván úraz hlavy -

např.

po otřesu mozku (tzv. postkomoční syndrom) nebo při organických mozkových potížích
následkem DN (někdy až vedoucí ke změně osobnosti člověka, kjeho náladovosti a zhoršení
poznávacích schopností - Snye, UPDATE, 2001, s. 45), ztráta či omezení smyslů - např. zraku či
sluchu, jinak úraz páteře a pohybového ústrojí a odlišně bude postižený člověk vnímat např. popálení
a jeho následky (tam se dá předpokládat též různě závažná deformace zevnějšku postiženého, a tedy i
komplikace v emočním přijímání změněného těla či obličeje a je zde též výrazně vyšší riziko vzniku
PTSP.
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o berlích" apod. Po následujícífázi deprese, kdy ještě postižený prožívá hluboký žal
nad ztrátou zdraví, dochází bud' ke

smíření,

a tím i k postupné adaptaci na
přeměnu

získané postižení anebo k rezignaci, která znamená

nově
často

osobnosti,

k horšímu (Vágnerová, 1999, s. 104, 116).
Z toho je patrno, že
člověka

osobnost

tělesné

velice silné

postižení následkem úrazu

emoční

trauma. Zásadním

představuje

způsobem

pro

mění

(až deformuje) další rozvoj jeho identity nebo jej zpomalí a zproblematizuje (což
věku

platí zejména ve
trpět

PTSP, ale

postiženého

adolescence). Osobnost postiženého

zároveň

člověka.

postupně

realitě.

člověk,

spoustu

překážek

se přizpůsobuje

později

který byl postižen
a

neučiní

Rychlá a náhlá ztráta zdraví
člověka.

s. 116),

nejen že

může

se musí adaptovat na zcela novou, nenadálou roli - na roli

v myšlenkových pochodech postiženého
zdravý a teprve

člověka

problémů

Postižený
Jak

zpočátku

upozorňuje

uvažuje jako

Vágnerová (1999,

v průběhu života, musí
něm

a záleží jen na

převrat

okamžitý

překovávat

samém, jaký smysl pro

budou mít. S tím souvisí i hledání nového životního

směřování,

něho

změna

cíle a

dosavadní hierarchie hodnot.
Nejdůležitější je

se mohl

opřít,

pro postiženého vybudování nové sebedůvěry, o kterou by

protože se ze stavu zdraví najednou ocitl v bezmocnosti a závislosti
člověka

na ostatních. Sociální role
(postiženým lidem jsou ve
na toleranci, ohledy,
za

určitých

trpělivost,

sice připouštěny

V nabytí nové

jeho

emoční

Po úrazu blízkého

člena

konstelace v rodině

postojů

výhody,

např.

právo

ale nejsou považováni za rovnocenné partnery,

sebedůvěry

významně

např.

rodiny, který se ocitne

mění.

neporozuměním

i pohledu na

mu

napomáhá (anebo naopak

a sociální zázemí, tedy podpora rodiny a blízkých lidí.

Rodiče

často

postiženého manipulují do role závislého
ohroženy

některé

okolností je tedy postižení hodnoceno jako sociální stigma, jako

méněcennost).
zabraňuje)

společnosti

mění

se získaným postižením najednou

Možnosti

vozíčku,

zaujímají postoj

dítěte.

vyplývající z náhlé

svět.

na

Partnerské i

pečovatele,
přátelské

změny potřeb,

člověka

se však i celková
kterým

vztahy jsou

hodnot, životních

po úrazu s trvalým omezením

se zásadním způsobem změnily a tedy i jeho zájmy jsou zcela odlišné od zájmů jeho
přátel

a

z důvodu

kamarádů.
časté

Vágnerová (1999, s. 117) poukazuje na vyhasínání

ztráty možnosti sdílení postiženého se zdravými (nikoli o

opuštění zapříčiněné

jejich sobectvím).

tedy to, jestli mohou být

původní
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Důležitý

aktivity

je též charakter koníčků

nově

vztahů

záměrné

či profese,

vzniklým handicapem

nějak

výrazněji ohroženy. Často je to však i problematický postoj postiženého k lidem

zjeho okolí (související s obrannými tendencemi, resp. s fází hněvu). Člověk se
najednou není schopen chovat standardním anebo

nářků, rozladěnosti, výčitek, pocitů

a tím své nejbližší spíše znechutí. Z neustálých
nespravedlnosti a
blízcí

opouštějí

obviňování

jsou jen narušené,

postiženého spíše z toho

alespoň přijatelným způsobem,

někdy

důvodu,

že je

i zcela rozbité vztahy, takže
nepříjemný

(ne proto, že je

postižent 8).
Vyrovnat se se
budou nastávat nové

skutečností,

těžkosti

a

že už nic nebude jako

naděje

dřív,

že s každým ránem

na zlepšení situace je prakticky mizivá, není

jednoduché. Jestliže dojde k akceptaci vlastního postižení a z něho vyplývajících
omezení, je to známka pozitivního zpracování handicapu, což bezesporu vyžaduje
vnitřní

sílu osobnosti, notnou míru
Značně

o

dospělého

trpělivosti

a velkou odvahu.

zatížena je však i rodina postiženého,

člověka

měl

po úraze, který

partnerskou (resp. manželskou) i

obzvláště

jedná-li se

již vybudovánu stabilní profesní,

rodičovskou

roli. Nejen, že je

zapotřebí

upravit

pracovní podmínky postiženého nebo zajistit jeho rekvalifikaci, ale též brát v úvahu
i nesmírnou zátěž na zdravého partnera, na kterého často nikdo nebere ohledy
a

přitom

je to on, kdo najednou

je pak dobré podporovat v roli
aby si udržel
užitečnosti.

motivuje
důležitá.

zajišťuje

rodičovské

dvojnásobný díl povinností. Postiženého
a manželské

hlavně

na psychické úrovni,

emoční

jistotu, sebeúctu, pocit sounáležitosti v rodině a též pocit

právě

rodina, která v kritických životních situacích pobízí a nadále

Je to

člověka

k překonání

problémů

všeho druhu. Její funkce je tedy

Pakliže se jedinec nachází v této situaci sám, zvládání této

ještě obtížnější.

zátěže

nesmírně

je pro

Bez emoční podpory a zázemí nemá ani motivaci k adaptaci na

něj

svůj

stav, a tak upadá často do depresí a beznaděje. Postižený člověk je tak vystaven řadě
rizik (hrozí suicidiální, tj. sebevražedné sklony u postiženého, alkoholismus a jiné
toxikománie atd.).
V rámci obranných

mechanismů

pak u postižených lidí funguje neustálá

tendence srovnávat se se zdravými lidmi a na bázi racionalizace také úsilí hledat ve
vzniklé situaci nějaké výhody
a přehlíženému), což
věci

často

(např. větší

vnímavost a citlivost k dříve opomíjenému

odpovídá realitě,

a svět kolem sebe výrazně jinak než

neboť

dříve

postižený může

skutečně

vnímat

(Vágnerová, 1999, s. 118).

V této souvislosti je charakteristický výrok vozíčkáře Jana Potměšila : ,,.Jak se budu chovat k okolí,
tak se okolí bude chovat ke mně" (Pavlatová, ln Vágnerová 1999, s. 117).

48

45

Toto téma by si

samozřejmě

zasloužilo mnohem hlubšího rozboru,

zejména pak s ohledem na jednotlivé typy získaného postižení (ztráta
smyslů,

intelektových schopností,

emoční

změny

jednotlivá pohybová omezení,

či

omezení

poruchy atp. v souvislosti s úrazy hlavy,

a deformace

zevnějšku, např. obličeje

apod.).

Z úsporných důvodů se však omezíme pouze na doporučení vhodné literatury.49

4. 5 Prožitky pozůstalých
Péči

i

pozůstalí

po

nepotřebují

však

jen

zemřelých obětech.

přímé oběti

Jak bylo již

DN, resp. její

řečeno

přímí účastníci,

ale

v předcházejícím textu, i oni

procházejí velmi bolestnými prožitky.
Smrt blízkého člověka patří bezesporu k největším ztrátám jaké nás mohou
v životě postihnout,

neboť

jde o trvalou ztrátu. Je definitivní a tím tak hrůzná.
samozřejmě

V této situaci je

opuštění,

hlubokým žalem, pocity
bezmocností, cokoli

učinit

zcela normální, že si

pozůstalí

prochází

samoty a izolace, zoufalstvím a

("když je na všechno už

pozdě").

hlavně

Dochází tak k narušení

dosavadního světa i sebepojetí pozůstalých, jejich identity i integrity (Špatenková
a kol., 2004, s. 69). Jistoty, pevná půda pod nohama, pocit
jsou ty tam. Není divu, že

pozůstalí

bezpečí

a důvěry ve

svět

mají najednou pocit, že nemají pro co žít -

ztráta smyslu života je jedním z hlavních

průvodních jevů

(alespoň

v našem

sociokulturním prostředí toto platí).
Vše co

následně

uvedeme,

můžeme

zahrnout pod pojem truchlení, které

je "komplexní psychologickou, sociální i somatickou reakcí na ztrátu" blízkého
člověka

(tamtéž, s. 69).
Po oznámení o DN a o tom, co se stalo, resp. co

(smrt milovaného

člověka)

se

samozřejmě může

spustit

měla

buď

DN za následek

ARS, ale posléze,

pokud dojde k normálnímu vývoji truchlení, se objevuje nejčastěji následující:

smutek, zármutek a žal - projevující se vzlykáním, hlasitými i tichými
vzdechy, hledáním a voláním (nahlas

či

jen v duchu - "Mami, mami, kde jsi?

Vrať

se mi"),

obavy

způsobené

nejistotou ("Co si

ztrátou dosavadních jistot a životní pravdy,

49

Blíže ln Vágnerová, 1999, s. 98-133
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počnu?

uvědomění

Co se mnou

teď

vlastní smrtelnosti,

bude?"),

hněv,

vztek,

potencionálního viníka nezachránili? Mohli
a nechal

mě

často

agrese -

např.

na

někoho

z okolí,

na zdravotníky ("Jak to, že mu nepomohli?

přece dělat

někdy

víc"),

Proč

jsem ho jen nechávala v té nemocnici?
jsem tomu zabránit"), dlužno

říci,

někdy přechází

či

že

i na

Proč

zemřelého ("Proč mě

udělat?") často

tu samotnou? Jak mi to mohl

až v žárlivost

zaměřeno

i na sebe sama

jsem mu nezajistila lepší

obviňování může

ho

opustil
("Proč

péči? Měla

cirkulovat z viníka na viníka,

závist k zemřelému ("Tys

mě

tu nechal, všichni

Tě

litují a co já? Nemám o koho bych se opřela, jsem na všechno sama"),

pocity viny a

sebeobviňování

záchranu svého blízkého, co mu
za přežití" - "Proč právě on?

pocity

měl či neměl pozůstalý udělat

měl či neměl říci, někdy

Měla jsem

opuštěnosti,

- co

pro

pramení z "pocitu viny

to být já!",

izolace, odcizení,

neporozumění -

"Kdo to nezažil,

nikdy mě nepochopí",

pocity nepopsatelnosti, nepochopitelnosti, nejistoty až bezvýchodnosti
těžkých případech,

- nastávají ve velmi
disociace

či

kde je u postižených

přítomna

navíc

projevy PTSP (LaMothe, R., American Journal oj Psychotherapy,

2001, pg. 549),

pocity nespravedlnosti - "Byl tak mladý, nikomu neublížil,
on? Taková nespravedlnost!", tuto charakteristiku
že v těchto

případech může

(obzvláště jde-li

o ztrátu

dítěte,

u

věřících

můžeme přidat

proč právě

s postřehem,

lidí dojít k otřesení a "zkoušce víry"

ta bývá nesena velmi

těžce),

somatické potíže - nechutenství až pocit na zvracení, nespavost
jsou sny

či představy

pozůstalí

vidí rakev, krev apod.),

o

•

zemřelém, někdy

mají až velmi morbidní charakter,

vyčerpání,

ochablost, nedostatek energie - únava až
imunitního systému, poruchy příjmu potravy,
změny
bloudění

pocit

sevřeného

vyčerpání,

změny

hrdla, svalová

bolesti hlavy, poruchy

v sexuálním životě,

v jednání, chování i prožívání - impulzivní až chaotické jednání,

související s touhou znovu

zahlcení

představami

vidět

o

milovanou osobu,

zemřelém

(pocity

přítomnosti

"Je tu se mnou, Slyším ho, Vidím ho", vyhledávání míst nebo
zesnulého

(časté

zesnulého -

předmětů,

které

připomínají),

identifikace se
chůzi, způsob

zemřelým

úpravy zevnějšku jako

-

pozůstalí

zemřelý,
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používají stejná gesta, výrazy,

pořádku,

dezorganizace denního

teď

plnil v domácnosti též svou roli, která
i prostorová) a zmatenost pozůstalého
vyhýbání se sociálním
nepřátelství pozůstalého

fungování

(zemřelý

schází), dezorientace

(časová

resp.

běžného

(nesoustředěnost,

kontaktům

chaos v myšlení),

- není výjimkou ani

podrážděnost

až

v přítomnosti jiných lidí,

hluboká deprese, prožitky úzkosti, bezmoci a

beznaděje,

a s tím

související
-

únikové až suicidiální myšlenky -

"Půjdu

za ním, bez něj

stejně

život

nemá cenu" atd. (Špatenková, 2004, s. 69-70, Kubíčková 2001, s. 120-145).
Věnovali

výčtu příznaků

jsme uvedenému

abychom uvedli závažnost situace. Ztráta blízkého
traumatizující

právě

projevy se mohou

z toho

důvodu,

obměňovat,

zármutku

člověka

že je tak náhlá a

jejich

hodně

pozornosti,

v souvislosti s DN je tak

nečekaná.

výčet samozřejmě nekončí,

Výše uvedené
každý

svůj

žal

prožívá různě dlouhou dobu v různé intenzitě.
Pozůstalý
přijmout

schází,

citově

svého smutku splnit

se odpoutat od

Zemřelého

čtyři

pozůstalému

může

základní úlohy:
světě

kde zesnulý

a investovat city do jiného vztahu

2001, s. 199-200). Ne vždy se však

fázemi projít,

někdy

měl během

ztrátu jako realitu, prožít zármutek, zadaptovat se ve

(Kubíčková,

se

by

pozůstalému podaří

všemi

dokonce uvíznout v jedné z nich. Zejména

těmito

nepodaří-li

prožít zármutek, hrozí mu psychiatrické nebo somatické

příznaky,

též poruchy chování (tamtéž, s. 201).
Vysoké riziko

nealkoholových drog),

představuje

čímž může

též zneužívání drog v této situaci (alkoholu,
u

pozůstalého

toxikománie, ale i jiná rizika, což bylo

snadno vzniknout

ostatně řečeno

některý

druh

již v předcházející kapitole

u vyrovnávacích strategií.
Na
blízkého

závěr

člověka

této kapitoly

můžeme říci,

že prožitek bolesti a žalu nad ztrátou

v souvislosti s DN je nesmírně bolestnou, avšak zcela individuální

záležitostí.
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5. Psychosociální formy pomoci
obětem

DN a pozůstalým

Tato kapitola je samotným jádrem diplomové práce.
člověku

zabývat obecnými zásadami pomoci

v krizi,

Nejdříve

včetně

se budeme

dostupných forem

terapie, a po té konkrétními službami, které jsou v ČR k dispozici obětem DN
a

pozůstalým.

Kapitola je též

pomoci lidem
organizací,

při

přehledem

obecně,

krizových situacích

věnujících

se

obětem

jednotlivých organizací, které se snaží
jakož i konkrétních neziskových

DN, resp. poškozeným přímo. Na

závěr

nastíníme

služby sociální péče pro jedince, kteří se ocitli v obtížných sociálních situacích.

5.1. Zásady krizové intervence
Vzhledem k tomu, že obecné zásady krizové intervence jsou v literatuře
dostatečně,

popsány
a

doporučení,

doporučení

v této

části

zaměříme

se

které se týkají pomoci

člověku

zejména na praktické rady

obětem

DN.

Klademe si zde v podstatě zásadní otázku: jak tedy
DN pomoci?
faktorů,

Tato

mohou být praktickým vodítkem pro laickou i profesionální

psychosociální pomoc

a

pozůstalému.

po DN a

Odpověď samozřejmě

které

ovlivňují

můžeme člověku

prodělaném

okolností
výbavě

možný typ pomoci a to nejen na osobnostní

postiženého, jeho životních zkušenostech, typu jeho postižení
projevech po

řadě

není snadná. Záleží na celé

traumatu, ale významným

činitelem

či

po

psychických

je též osobnost

pomáhajícího, jeho životní a profesní zkušenosti.
Obecnou a velmi
alespoň

důležitou

zásadou krizové intervence je prožitky

nezhoršovat. Setkáme-li se s člověkem po DN,

s přehledem
pomoci,

říci,

měli

že mu

bychom se

určitě pomůžeme.
maximálně

snažit

nemůžeme

oběti

hned

Platí ale zásada, že když už neumíme
člověku alespoň

neublížit,

druhotně

ho

nepoškodit.
Neměli

bychom nechávat

Jedním z nejrozšířenějších

mýtů

člověka

naší

společnosti

v této situaci touží být sám a nepřeje si o
kdy se

člověk může

po

u starších lidí by tento

nějakou

předpoklad

po DN, nebo

ničem

je

pozůstalého,

právě domněnka,

samotě.

o
že

člověk

mluvit. Existují sice určité výjimky,

dobu s traumatem vyrovnávat i o
platil spíše .nebo u postiženého

samotě (např.

člověka

s vážnou

újmou na zdraví v určité fázi zpracovávání traumatu), avšak podle zkušeností
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řady

odborníků platí pravý opak: Čím více lidí je kolem postiženého, tím lépe. A týká se

to zejména pozůstalých (Ludská, Školení ČSODN, březen 2004). Roli zde tedy
hraje nejen rodina, ale i
a

otevřený

vztah.

přátelé

Vyjádřením

a kamarádi, známí, ke kterým má postižený dobrý
člověka

empatie a zájmu postiženého

vytahujeme

z izolace a osamění.
Měli

počítat

bychom

s nestandardními, nezvyklými až "nenormálními"

projevy postiženého, z nichž některé byly zmíněny v předchozí kapitole. Jsou
přirozenou

třeba,

reakcí lidské psychiky na nenormální situaci. Je

k postiženému

člověku přistupovali

bolesti - tedy se

se

spoluúčastí, neboť

značnou

abychom

tolerancí a snahou o pochopení jeho

na zvláštní, nezvyklé chování má v této situaci

plné právo.
Dále je velmi

důležité

přístup

volit individuální

k takovému

člověku,

protože každý člověk je jedinečný také ve způsobech reagování na tragédii.

Podporujme emoce postiženého: ventilovat strach, vztek, slzy, rozporuplné
pocity a myšlenky, obavy, to vše k smutku a truchlení patří. Zrcadleme jeho emoce:
"Vidím kolik smutku v

sobě

máte, kolik vzteku a bolesti. .. " a potvrzujme normalitu

toho, co a jak to prožívá: "Je naprosto
můžeme
čímž

přirozené,

že to takto cítíte",

eventuálně

změní",

dodat: "Od mnoha lidí vímJe, že trvá velmi dlouho, než se toto

dáváme

člověku

najevo nejen svou

účast,

ale i

naději,

že za

nějaký čas

jeho

pocity nebudou tak beznadějné jako nyní (Ludská, Školení ČSODN, březen 2004).

Aktivní naslouchání je další vhodnou možností, jak
člověkem.

a

hovořit

odlišně

Parafrázováním a opakováním jeho slov, jen trochu

vyřčených,

pomáháme postiženému

člověku

ve

vyjádření

s postiženým
pojatých

jeho bolesti a žalu

("Říkal jste, že ... ", "Pokud tomu dobře rozumím, tak .... ").

Jiný problém nastává, když nevíme, co
šokováni z toho, co se blízkému
frází projevit
říci ...

upřímný

a

či

otevřený

přijatelnější,

jsme sami

zaskočeni

klientovi stalo. Pak je lepší místo
postoj,

Je to strašné .. , "Neumím si asi

Wordena je i toto

říci,

než

např.:

např. věta:

společenských

"Ani nevím, co na to mám

vůbec představit,

nebo

vlastně

co všechno prožíváte", podle

"Je mi to líto" (In

Kubíčková,

2001,

s. 189).
Jednou z nejdůležitějších zásad je na postiženého

nevnucovat, když vidíme, že o to
potřebuje,

ale z nejrůznějších

skutečně

důvodů

druh pomoci "nastaven", resp.

ji

nepřijímá.

připraven,
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nestojí.

nespěchat,

Někdy

totiž

svou pomoc

člověk

pomoc

Ne vždy je postižený na tento

ne vždy ji vyhledává (záleží na

něm

samotném, jak svou situaci prožívá a hodnotí, v jaké fázi zpracovávání
traumatického zážitku se právě nachází) a to je nutné akceptovat. V zásadě můžeme
říci,

že vnucováním pomoci

(ať

už laické tak i odborné)

člověku

v tísni

nepomůžeme. Nabídku pomoci je však vhodné přiměřeným způsobem opakovat. 5o
Nejčastější důvody, proč
někdo

následující:

přijetí

považuje

s pojetím jeho sebeúcty
což je kulturní vzorec

(člověk

častý

u

a na sebe sama mu nezbývá
připraven,

protože se

zážitkem. I tyto
někdy

Rovněž

rád, ale
k těmto

teď

např.

činnostem,

ně

pomoc odmítá

nejčastěji,

jsou

mužů).

Jiný

tlačen

do role

soustředí
(časté

a prostor

sám

oběti,

chce si poradit sám,

veškerou energii na své blízké

u žen).

vnitřně

Někdo

na pomoc není

vyrovnat s traumatickým

je nutné akceptovat a spíše nabídnout možnost pomoci
"Až budešlbudete chtít, jsem tu pro Tebe (Vás)".

se stává, že

už o

nechce být

čas

člověk

pomoci za projev slabošství, a to je v rozporu

primárně potřebuje

případy

v budoucnu:

postižený

člověk přestane

nejeví zájem.

Obecně

jevit zájem o

činnosti,

platí, že nemáme

ale spíše jej k nim zvát a to i

opakovaně

které měl dříve

spěchat

a nutit ho

(Praško a kol., 2003,

s.165).
Další zásadou je postiženého člověka neposuzovat vlastními měřítky

a

nezlehčovat

jeho pocity a prožitky. Fráze typu: "Už

nebreč,

to bude dobré,

Zapomeň na to, Život jde dál, Vzpamatuj se, Uklidni se, Já na Tvém místě bych"

apod. jsou v takovýchto krizových situacích naprosto nevhodné.
Další hrubou chybou, které se rodina
je neskrývané

zděšení (ať

charakteristické jsou
a

obviňování oběti

např.

už z toho, co

často

a mnohdy

nevědomě

oběť

prožívá nebo jak se chová,

výroky: "Jsi blázen, Co to meleš, Co to

( "Je to

stejně

dopouští,

děláš?

apod.)

tvoje chyba, kdybys tam nejela, nestalo by se

to ... "atd.).
Jednou z nejdůležitějších zásad je tedy neodsuzující přístup k
nenapomínat, nementorovat, nekritizovat blízkého), ale být

otevřený

oběti

a

(tzn.

vstřícný.

Tato zásada se využívá i v profesionálním postupu k obětem trpících PTSP a jinými

50 V této souvislosti zde přichází na mysl problematika pomáhajících osob, které se nacházejí
v blízkosti postiženého člověka (a nemluvíme jen o laicích, ale i o pomáhajících profesionálech).
Narážím zde na tzv. syndrom pomahače, přičemž pomahačem se myslí osoba, která pomáhá tak
říkajíc za každou cenu, aniž by o to druhý stál (prvotním motivem u něj není touha pomoci, ale touha
po moci, což je nutné rozlišovat). Taková osoba pak s postiženým spíše manipuluje (někdy
i nevědomě) a zhoršuje tak jeho psychický stav (Baštecká a kol. 2002, s. 74, blíže též
Schmidbauer, 2000). Klasickým příkladem vědomé manipulace s člověkem, který se ocitl v životní
krizi, je tzv. "pomoc" sekt a některých nových náboženských hnutí či směrů.
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psychickými poruchami v souvislosti s prožitkem tohoto druhu (Lange et al.,
American Family Physician, 2000, s. 1036- 1039).

Blízkého

člověka

bychom mohli v opačném

se přesvědčil o svém nepochopení a upadl by do ještě
Je tedy vhodné dát člověku

čas

či

větší

velmi ranit,

čímž

by

izolace.

na zhojení a provázet ho v jeho žalu.

Co si pod tím máme představit?
naslouchat druhému, obejmout jej

případě

Někdy stačí

pohladit, což

pouze naše přítomnost,

samozřejmě

mlčky

záleží na tom, do

jaké míry je náš vztah s postiženým člověkem intimní (zda se jedná o blízkého nebo
o klienta apod.). Pokud to situace vyžaduje, je vhodné pomáhat druhému
s praktickými

(např.

záležitostmi

administrativními záležitostmi,
domácnosti) nebo ho

alespoň

s placením

navštívit

složenek,

(Křivohlavý,

Milé pozornosti a zájem o blízkého, v podobě
uvolňujících cvičení

atd. ho zase uvolní a odreagují,

V roli pomáhajícího však nesmíme
skutky, musíme být tak

říkajíc

nad

i vyrovnat se s vlastními pocity
odseknutí

oběti,

věcí.

ln

relaxačních

byť

sebelítosti,

i

s

s vařením,

nákupy,
s chodem

2001, s. 189).

koupelí, masáží,

jen na určitou chvíli.

očekávat vděčnost

obviněních,

nekompetence pomoci (svou bolest totiž

ale

Kubíčková,

Jde totiž nejen o to

nevděku,

nespravedlivých

pohřbu,

s organizací

za námi vykonané

člověka podpořit,

ale

dotčenosti při netrpělivém

odmítnutí pomoci,

člověk často pociťuje

zdůrazňování

jako obrovskou,

ostatním lidem nepřístupnou, a tedy i nepochopitelnou komukoli z okolí).
Z tohoto je patrno, že pomoc
obtížná, dlouhodobá, mnohdy i

člověku

vyčerpávající.

po události tohoto druhu je velmi
Pomáhající si musí

plně uvědomit

velmi úzkou hranici mezi snahou pomoci a snahou po-moci, tj.manipulací s obětí.
I "domácí" pomáhající má právo na poradu s odborníkem, co má v dané
chvíli

dělat,

jak má blízkému pomoci, zkonzultovat jednotlivé projevy trpícího

člověka, eventuálně,

jak svou pomoc pozvolna omezovat, aby se

nevytvořila

z jeho

strany přílišná závislost na blízkém-pomáhajícím.
Jednou
v samostatném

z velice

důležitých

řešení jeho problémů,

a to

zásad

je

totiž

podporovat

především zdůrazňováním

člověka

a posilováním

jeho vlastních kompetencí.
Pomáhající by

měl

také

psychohygieny, protože syndrom

pečovat
vyhoření

o sebe sama v podobě pravidelné
(tzv. burn out syndrom,

emoční

vyšeptalost, vyprahlost) hrozí nejen profesionálům v pomáhajících profesích, ale též
domácím pečovatelům, na což je nutné pamatovat.
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5. 2 Formy terapie a její účinnost
Mluvíme-li o traumatu po dopravní

nehodě,

pak musíme brát v úvahu

zejména nemoc- PTSP, která je v současnosti obvykle
předepisovaných

Mezi

nejčastěji

lékařem

praktickým
užívané léky

patří:

léčena

pomocí farmak,

nebo psychiatrem - tedy farmakoterapií.

antidepresiva - Amitriptilin, Zoloft, Prozac

a další a anxiolytika - Neurol, Diazepan, Lexaurin, Rivotril aj. Tato
účinná

zmírňování

ve

činnosti

úzkosti a

flash-backům,

nepomáhají proti

sympatiku. Léky samy o

sobě

léčba

bývá

však

příliš

vtíravým myšlenkám, nutkavému a vyhýbavému

chování (Praško, 2003, s. 71).
Podle

zahraničních

výzkumů

nejúčinnější

a

nejbezpečnější

těchto symptomů

PTSP a dalších

je

farmakoterapeutickou cestou pro redukování i

koexistujících psychických poruch léčba - SSRi (z angl. selective serotonin reuptake
inhibitors) (Lange et al., American Family Physician, 2000, pg. 1038).
přitom

Farmakoterapie je

vhodného psychoterapeutického

nejúčinnější

směru.

Psychoterapie

(v tzv. krátkodobé psychoterapii) trvat 6-12
přirozený

v kombinaci s psychoterapií

týdnů

může

ve své akutní

a pomáhá

člověku

obnovit

pocit kontroly nad svými emocemi, myšlenkami a chováním.

Lange et al. (2000, s.
psychoedukace
vysvětlení

a

pacientů

poučení

okamžiku, kdy se
odborníků

1038)

upozorňuje

též na velký význam

součást léčebného

s PTSP jakožto nedílnou

procesu (tzn.

pacienta o projevech PTSP apod.), a to již od samého

dozvěděli

uplatňovány

na duševní zdraví

diagnózu. Za tímto

tzv.

(Vymětal,

traumasemináře,

účelem

jsou v praxi

zahraničních

které jsou vedeny odborníky

Konzultace, 2006). Stejný

důraz

je kladen i na

psychoedukaci rodiny, která chorobou svého blízkého trpí a na niž má PTSP

devastující

účinky

některých příznaků

Ale
směrech,

formě

(Lange et al., 2000, pg. 1038).
PTSP na ošetřující členy rodiny

vraťme

Může

přímo

totiž dojít i k přenosu

(Vymětal,

Konzultace, 2006).

se k psychoterapii. Významnou úlohu v psychoterapeutických

které se vztahují na danou problematiku hraje

kognitivně-behaviorální

terapie (KBT). Ta pomáhá porozumět tomu, co se s člověkem trpícím úzkostí děje.

Opakovanou konfrontací s traumatickou událostí (expozicí) se postižený
postupně učí

integrovat

svůj děsivý

člověk

zážitek do svého života, do své minulosti, a ten

jej pak přestává ovlivňovat v přítomnosti (Praško a kol., 2003, s. 73).
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zapotřebí člověku

V terapeutickém procesu je
a jistoty a obnovit jeho
zpočátku

důvěru

nejen v tento

pracovat s pocity viny,

psychoterapie

či podpůrného

logoterapeutického

účinných

Jednou z

ale i v sebe sama.

i studu. To

kognitivně-behaviorální,

(nejen

expoziční

druhu je tzv.

někdy

svět,

a

bezpečí

Důležité je

tedy

umožňuje

zejména individuální

ale

psychodynamického,

též

psychoterapeutického směru).

bezpečných
součást

terapie,

zajistit pocit

technik pro práci s traumatem tohoto

KBT, jejíž

účinnost

je vázána na vedení

zkušenými terapeuty (Rothbaum et Schwartz, American Journal oj Psychotherapy,
2002, pg. 59).
Člověk během expoziční terapie vzpomíná na podrobnosti traumatické
opakovaně

události,

Převypravování

spojené.

ale i písemnou formou
oběť

převypravuje,

jej

popisuje co nevíce

vázaly.

detailů

Počet dopisů činí

Následně

příběhu

celého

během

události

oběti), či

terapie

může

může

se akceptovat ztráty s ní

probíhat nejen mluvenou,

traumatické události a zejména emoce, které se k ní

cca 8-20

dopisů

a jsou o rozsahu zhruba 4-8 stran.

terapeutem a tím se

emoce). Tato technika bývá v léčbě PTSP velmi
Expoziční

učí

tzv. písemné expozice Uedná se o dopisy, ve kterých

člověk předčítá před

je

rekonstruuje a

účinná

učí

odreagovávat svoje

(Praško a kol., 2003, s. 80).

mít také formu imaginativní (odehrávající se ve fantazii

jde o expozici filmu s podobným tématem nebo situacemi, kterých se

obává (Praško, 2003, s. 83). Rothbaum et Schwartz

PTSP zcela

nově

hovoří

oběť

v souvislosti s léčbou

o virtuální expozici-tzv.Virtual Reality Exposure (VRE) ,

za použití počítačové techniky a pohybu ve virtuálním

světě

(Rothbaum et Schwartz

, 2002, pg. 65).
Obecně

v psychoterapeutickém procesu (nejen v KBT) tedy

nový adaptivní pohled na prožitou událost i sebe sama.
o budování nového

způsobu

života za pomoci

se v individuálním procesu v psychoterapii
relaxace, plánování
cílem

individuální

zodpovědnost

životní krizi

či

času,

asertivní jednání,

psychoterapie

je

Postupně začíná

nejrůznějších

naučí (např.

řešení problémů

uvažovat

technik, které

v životě).

nabytí dovednosti

způsobilo či podpořilo

hledá

vyrovnávací strategie -

za sebe, za své chování i za mezilidské vztahy a
krize, které trauma

člověk

člověka

Konečným
přijmout

aktivně řešit

svoji

(Praško a kol., 2003, s. 74

-76).

Skupinová psychoterapie
kteří

umožňuje

sdílet traumatickou událost s lidmi,

trpí PTSP nebo úzkostnou poruchou apod. Mívají pro sebe velké pochopení,
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vzájemně

a tak se nestydí a

si ulevují od

pocitů

znovu získávat schopnost důvěry k druhému
často

traumatu

výjimečnosti,

kteří

z 6-12 lidí,

různého věku,

jsou

stejně

podmíněny

právě

tady

postižení se zde

pocitům

nebo podobný zážitek též brání
časté při

styku s jinými lidmi.
většinou

pohlaví, s různými zdravotními i osobními

psychoterapeutů

učí

učí

protože vztahy jsou prožitkem

pohledy na problémy v životě. Skupina se sestává

problémy, pod vedením dvojice
Lidé

člověku,

izolace a nepochopení, které jsou

mnohočetné

Nabízí tak

Společný

narušeny.

viny. Postižený se

náhledu na

(v ideálním případě muže a ženy).

vytváření

vztahů, čím

svých

apod. Na základě tohoto poznání, které se formuje

hlavně

jsou

díky zpětným

vazbám od ostatních členů skupiny a psychoterapeutů, mají začít měnit své chování,
nejen ve

skupině,

ale ve svém

přirozeném prostředí,

němž

v

psychoterapie se provádí ambulantní formou, formou denních
během

hospitalizace. Podle

setkání),

střednědobě

v uzavřené

skupině

jsou tedy hlubší a

potřeby

dlouhodobě

stacionářů

krátkodobě

skupinová terapie probíhá

(do 50ti setkání) nebo

žijí. Skupinová

nebo

(do 24

(100 setkání a více), a to

(kde zůstává složení skupiny stále konstantní, vztahy ve
intenzivnější)

nebo

otevřené skupině

(kde jsou

skupině

přijímáni

noví

klienti a jiní postupně odcházejí) (Praško a kol., 2003, s. 76-78).
Na podobném principu jako skupinová terapie stojí též svépomocné

skupiny, kde není

přítomen

s traumatickou zkušeností,

odborník na duševní zdraví, ale pouze lidé

kteří

se na

zkušenosti, prožitky a pocity. Podle

společných

zahraničních

dělí

o své

zkušeností je ovšem efekt

těchto

setkáních s ostatními

(Vymětal,

svépomocných skupin u lidí s PTSP po DN velmi sporný

Konzultace,

2003).
Klíčový

význam v léčbě PTSP i dalších psychických potíží má též rodinná

terapie. Rodina funguje jako systém a jako takový
Právě

rodina je

přítomností

posttraumatických

může onemocnět
příznaků

svého

i být

léčena.

člena značně

ohrožena (Lange et al., American Family Physician, 2000, pg. 1038).
Zmínili jsme

nejdříve

a psychoterapii, který je
stoprocentní

účinnost

rodiny se bohužel

klasický model postupu

běžný při léčby

PTSP,

psychoterapie s léky není

běžně

jako

součást

ať

už u nás

zaručena

tohoto typu

léčby

léčby

či

v

- farmakoterapii
zahraničí.

(a edukace pacienta ani

nepraktikuje). Navíc léky

sice zabírají, ovšem po vysazení se potíže znovu objevují, takže
užívána dlouhodobě (zhruba 1 rok a více, Schreiber, 2003, s. 17).
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Ovšem

řada

z nich je

některých výzkumů

Podle

během

formy pomoci

1.

posttraumatických a jiných
převratné.

Debriefing

ani efekty

měsíce

zmíněného

katastrofě)

po

symptomů způsobených

může

debriefingu (coby akutní

zaměřeného

zážitkem traumatu, nejsou nijak

zvláště

mít i škodlivý efekt,

na prevenci

není-li

dobře načasován

(Emmerik et al., The Lancet, 2002, pg. 766, 769)51. V zahraničí se tedy od jeho
užívání v praxi

postupně

Existují však i
úspěšném

odbornou

(emoční

upouští (Vymětal, Konzultace, únor 2006).
novější

postupy v léčbě PTSP, úzkosti a v předcházení

zvládání stresu a alternativní

přístupy,

veřejností bezvýhradně přijímány.

Emoční

terapie

Emoční

terapie vychází z teorie, že

mozek), který je

Máme ho

společný

vývojově

rovnováhu organismu a velkou

část

které ovšem nejsou vždy naší

Jsou jimi například:

uvnitř

mozku existuje limbický mozek

starší než šedá

zodpovědný

se savci a je

či

fyziologie

kůra

mozková - neocortex.

za emoce,

těla (např.

řídí

tedy psychickou

funkci srdce, krevní tlak,

hormony, imunitní systém atd.). Limbický mozek má odlišnou stavbu a mnohdy
vyvíjí jinou

činnost

nemůže poručit

a

než neocortex, který je centrem

právě

z toho vychází

emoční

kognitivní mozek - neocortex, jenž je centrem

řeči

a myšlení. Emocím rozum

terapie, která se nesnaží
řeči

a rozumu Uako je tomu

u KBT, ale i psychoanalýzy a dalších psychoterapeutických
onen limbický mozek, který má úzkou vazbu na
samoléčebnými

působit

tělo

směrů),

ale

na

např.

právě

na

a disponuje vlastními

mechanismy, jimiž se obvykle navrací do rovnováhy.

DN a další životní traumata však tento

přirozený

proces úzdravy mohou

narušit. Člověk, jeho pocity a chování pak ztrácejí vztah k realitě a jsou stále
ovlivňovány

bolestnými zkušenostmi, které jsou sice už prožité a patří minulosti, ale

nesmazatelně

se vryly do

emočního

který volí tento postup je potom

mozku, který si je pamatuje. Cílem terapeuta,

"přeprogramování" emočního

mozku na stav, který

51 Je několik vysvětlení nedostatečné účinnosti debriefingu. Podle zahraniční studie (metanalýzy)
Emmerika et al., sada pěti debriefingů, která byla uskutečněna pro oběti traumat v průběhu jednoho
měsíce po traumatické události (tzv. CISD - critical incident stress debriefing), byla možnou
překážkou ve střídání intruze - tj. dotěrných myšlenek a vyhýbavosti, které charakterizují přirozený
proces zpracování traumatické události. Časný debriefing tak může bránit přirozenému procesu
zpracovávání události tím, že se soustředí na odborné vedení oběti, ovšem obchází až opomíná
podporu rodiny, přátel a jiných zdrojů sociální podpory. Expozice vnějším a vnitřním stimulům
vztaženým k traumatu v rámci CISD pravděpodobně nevychází vstříc adekvátnímu času, který je
potřebný pro habituaci postižených osob. Podle Emmerika et al. je otázkou, zda posttraumatické
příznaky, které se projevují u obětí, opravňují zásah brzké profesionální péče v podobě debriefingu
(Emmerik et al., The Lancet, s. 769-770).
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by se

přizpůsobil přítomnosti,

místo aby zcela

dysfunkčně

stále reagoval na situace

z minulosti (Schreiber, 2003, s. 17-19).
přeprogramování

Jednou z takových metod, která usiluje o ono

limbického mozku je metoda EMDR (eye movement desensitization and
reprocessing), tedy desenzitizace

očními

pohyby a přeprogramování, která simuluje

rychlé oční pohyby, obvyklé pro spánkovou REM fázi mozku. Je to fáze
zdá

větší

množství

snů.

při

Tímto procesem pak dochází k "adaptačnímu systému

zpracování informace" (Schreiber, 2003, s. 59-61). Klient

nejdříve

traumatickou vzpomínku se všemi doprovodnými složkami - vizuální,
adaptační

kognitivní, fyzickou apod. a potom stimuluje

informace, který se dosud nevyrovnal s dysfunkční stopou.
přirozeným

mechanismem

vzpomínek (dá se
propojeny,

čímž

vyvolala v lékařském

Očními

prochází

se

činnost

člověk

stávajících
světě,

vyvolá
emoční,

systém zpracování
pohyby coby

širokým

spektrem
vzájemně

spontánními volnými asociacemi), které jsou

čímž

úspěšností

člověk

organismu,

je stimulována

zákonité relaxace",
srovnatelnou

říci

které se

parasympatiku a dochází tak k "reakci

uzdravuje po prožitém traumatu,

postupů.

I

přes

rozepře,

velké

je výuka této metody

údajně

se

které tato metoda

postupně

zaváděna

na

univerzitách ve Francii, Německu a Holandsku a mohla by tvořit významný doplněk
kognitivně

psychodynamicky orientované a

-

behaviorální praxe (tamtéž,

s. 63 - 71).
Metoda vylaďování srdeční koherence

Vychází z předpokladu, že srdce a mozek
vzájemně ovlivňuje

kontrolovat srdce,
úzkosti deprese i

tvoří

propojený systém, který se

a který je jakousi polo autonomní neuronovou sítí.

naučíme

hněvu,

emoční

se i ovládat

srdeční

je variabilita

mozek a naopak.

Při

Naučíme-li

stavech stresu,

koherence nepravidelná až chaotická,

ve stavu spokojenosti se stává koherentní, vyváženou, což potvrdila zkoumání
počítačové

programy. Aby byla

srdeční

svoji pozornost na chvíli obrátit
i všechny

relaxační

metody, jóga

koherence

směrem
či

se

zajištěna

i ve stresu, je

do svého nitra, na

meditace, a

začít

se

zapotřebí

čemž ostatně

soustředit

přes

stojí

na dech - na

hluboké nádechy a výdechy, na pocit tepla a expanze vnímané v hrudi a pocit
náklonnosti a
zvíře,

vděčnosti

na krásnou

(vyvolané

přírodu,

při

vzpomínce na milovanou bytost,

na cokoli co nás

naplňuje).

člověka či

Tím je dosaženo koherence

mezi srdcem a emočním mozkem, která stabilizuje autonomní nerovovou soustavu rovnováhu sympatiku a parasympatiku,
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čímž člověk

dosáhne stavu

vnitřního

klidu,

Zároveň

vyrovnanosti.

funkční

tak dojde i k

komunikaci mezi kognitivním

a emočním mozkem (Schreiber, 2003, s. 35-47).
Akupunktura

Akupunktura je

pravděpodobně

nejstarší medicínský postup, protože se

používá zhruba 5000 let. Vychází z čínské teorie o
proudění zabezpečuje

pravidelné

kdy je člověk
příznaky,

vyčerpán, ať

proudění

je

navrací energii

čchi

do jejího

energie

či

hlediska naprosto

jejíž

čchi

psychicky, resp. objevují se první klinické

v nerovnováze. Akupunktura je metoda, která

přirozeného

kolování,

prostřednictvím

jehel, které jsou zasunovány do konkrétních akupunkturních
pacienta. Podobná teorie je

čchi,

homeostázu (rovnováhu) organismu. Ve chvílích,

už fyzicky

energie

proudění

samozřejmě

neopodstatněná,

ze

současného

velice tenkých

bodů

pod

kůži

euroamerického vědeckého

ovšem v posledních letech se prokázalo, že

zasunováním akupunkturních jehel dochází k blokování oblastí limbického mozku,
který kontroluje prožívání bolesti a úzkosti. Akupunktura
endorfinů

vylučovaných

a zvyšuje
uveřejnila

činnost

mozkem, které mohou blokovat
Světová

parasympatiku.

vědecké literatuře

prastaré metody na celou

řadu

pooperačních

při

bolestech,

pociť ování

účinný

nejen fyzických potíží

(např. při

úspěšnost

bolestech zad,

chemoterapii), ale i psychických poruch,
při

potížích

však dosud velmi omezená, protože západní

bolesti

a schválený postup a

se vyskytly studie, které potvrdily

deprese, úzkosti, nespavosti, dokonce i

prostředky

sekreci látek -

zdravotnická organizace (WHO)

zprávu, v níž akupunkturu uznává za

v mezinárodní

způsobuje

při

této
při

včetně

detoxikaci. Její aplikace je

vědecký svět

dosud nemá

potřebné

pro pochopení mechanismů jejího působení (tamtéž, s. 83, 86).

Akupresura

Na podobném principu jako akupunktura stojí též velmi stará metoda
tradiční

asijské medicíny - akupresura,

pouze povrchově masírovány prsty či

řada

masáží a

cvičení, např.

níž jsou jednotlivé akupunkturní body

končetinami, stlačovány

dochází k podobným účinkům jako při
celá

při

akupunktuře.

a tím

drážděny, čímž

Na tomto principu je postavena

shi-atsu (z jap. shi - prst a atsu - tlak), která

pochází z Japonska.
Oba výše uvedené postupy tradiční čínské medicíny se však neobejdou bez
meditace (pro západního

člověka přístupnější

pod pojmem relaxace), kterou

psychika kontroluje fyziologii organismu, a vhodné výživy (zejména konzumací ryb

58

korýšů,

obsahující esenciální mastnou kyselinu omega-3, která stimuluje

emočního

mozku a tím redukuje rozvoj deprese) (Schreiber, 2003, s. 87-89).

a

Nutno podotknout, že v aplikaci

těchto

činnost

alternativních metod v praxi,

v našich sociokulturních podmínkách, brání s největší

pravděpodobností

nejen

deficit akceptace těchto přístupů ze strany odborné veřejnosti, ale i nedostupnost
těchto

metod v klinické praxi a patrně i neinformovanost českých odborníků.
Další doplňkové formy terapie
stejně

Po traumatických zážitcích,
prospěšná

životě

je velmi

terapie pomocí zvířat- která využívá k léčbě traumatizovaného

nějaké zvíře (většinou

blahodárně působí
člověka

chování

jako v běžném

kočku, někdy

domácí - psa nebo

koně

tělesný

na lidskou psychiku (poskytují

a tak ho stimulují k odezvě).

i

Může-li

se

člověka

Zvířata

apod.).

totiž

kontakt, reagují na

člověk

zvíře

o

starat,

snižují se jeho depresivní a úzkostné prožitky, než když tuto možnost nemá. Navíc
k péči o
člověk

zvíře

se váže též

určitá zodpovědnost

a povinnosti

se psem musí

chodit na procházky, krmit ho, chodit k veterináři apod.),

nabývá znovu pocitu
zvířete

tak

může

užitečnosti,

být vhodným

zvíře

protože

přístupem

pro

DN, jimž

zůstaly

vykonávat, protože

něm

je na

pozůstalé

pak pro ty, které nemají dostatečnou oporu v rodině
oběti

(např.

či

čímž člověk

závislé. Terapie pomocí

po

obětech

DN (zejména

v přátelských vztazích) nebo

kompetence, které jim umožňují tyto povinnosti

člověk

mezilidskému vztahu.

zvíře může

a

Kromě

domácího

vůči zvířeti

vybudovat vztah, který je ekvivalentní
prostředí

je možné

navštěvovat zvíře

i v ústavních či docházkových zařízeních (Matoušek, 2003, s. 241).
Dalšími terapeutickými postupy, které mohou být

prospěšné

z hlediska

pomoci obětem DN a pozůstalým je např.: arteterapie, využívající umělecké tvorby
-

např.

výtvarnou tvorbu jako je malování

materiály,

či

hudbu jako

či

práce s hlínou a

uvolňujícího prostředku

nejrůznějšími

- její poslech, produkci, tanec
doplňkovou

a pohyb (tzv. muzikoterapie). Arteterapie se stává velmi vhodnou
terapeutickou technikou
Někdy může

nahradit sport a
cvičení

traumatu u dětí.

funkci

tělesná

léků

podávajících se proti úzkosti doplnit nebo

aktivita - jogging, spinning, plavání, jóga a další formy

nebo jakýkoli pobyt a pohyb v přírodě,

a zraněných
formy

léčby

obětí

cvičení

stojí totiž

DN jsou tyto aktivity

včetně

samozřejmě

práce na zahradě (u

upraveny např. do

přímých

rehabilitační

s ohledem na získané postižení). V pozadí fyzických aktivit a sportu

řada

biochemických

procesů
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v těle (zejména vyplavování

endorfinů),

někdy

které

léků

mohou nahrazovat funkci

podávajících se proti úzkosti,

neboť

stimulují imunitní systém, a tak i obranu vůči psychické z.átěži (tamtéž, s. 102).
Těchto doplňujících postupů

je celá

řada,

vzájemně

mohou se

prolínat

a doplňovat podle přání a osobnosti postiženého člověka.

5.3 Kam se obrátit?
5. 3. 1 Služby sociální intervence
předcházení sociálně

"Sociální prevence je chápána jako
jevům

patologickým

metodami sociální práce". Sociální prevence se snaží tyto jevy dostat pod

kontrolu, regulovat je, pokusit se zamezit jejich vzniku nebo
vrstev

společnosti
patří

charakteru

DN

činnosti

služby sociální intervence, které se významnou

šíření

zamezování
důsledků

(Arnoldová, II., 2004, s. 164). Mezi

rozšíření

negativních

včetně

jevů

případě

(v našem

rizika sociální exkluze

(vyloučení)

do dalších

preventivního

měrou

podílejí na

nejrůznějšího

nejen

spektra

přímých obětí

DN,

ale též pozůstalých).
řadí

Mezi služby sociální intervence se

- základní sociální poradenství,

odborné poradenství, terénní sociální práce, socioterapie, krizová pomoc,
zabezpečení podmínek

na přežití (Arnoldová, II., 2004, s. 166).
úřad

Služby sociální intervence poskytuje obecní
působností,

obce

či

a to

buď

sám ve svých

zařízeních

obce s rozšířenou

nebo zajistí jejich provozování skrze

nestátní subjekty a garantuje je stát, který musí minimální rozsah

těchto

služeb financovat (Arnoldová, II., 2004, s. 167). Níže uvedené organizace více
méně

tuto

(pouze

náplň

ideově,

svou

činností splňují, některé přímo

(tedy i formálně), jiné nepřímo

protože nejsou státem financovány).

V podstatě se jedná

o psychosociální služby. Jsou jimi:

5. 3. 1. 1 Krizová centra (Ke)
Krizová centra jsou
psychosociální pomoci lidem
životní situaci.

Obecně

zřizované různými

jsou

zařízení

primární

(dospělým,
zaměřeny

subjekty. Mohou být

s malou

lůžkovou částí.

klienty.

Zajišťují nejčastěji:

Mají mít

péče zaměřené

na poskytování

dětem), kteří

se ocitli v tíživé

mládeži i
na

nejrůznější

zřízena

nepřetržitý

skupiny obyvatel a jsou

též jako zdravotnická

zařízení,

provoz a snadnou dostupnost pro

"primární psychiatricko-psychologickou intervenci
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v osobním kontaktu s krizovým pracovníkem, telefonický kontakt
krizového telefonu nebo linky
lůžku"

eventuelně

(5-7 dní,

důvěry

denní a

prostřednictvím

a krátkodobou hospitalizaci na krizovém

noční stacionář)

(Nováková, ln

Vodáčková

a kol., 2002, s. 509).
Mezi nejznámější krizová centra v ČR patří:
Krizové centrum Psychiatrické kliniky LF MU

Jedná se o krizové centrum v Brně Bohunicích, které zahájilo svoji činnost
po roce 1989, jakožto první krizové centrum v ČR. V budově psychiatrické kliniky
eventuelně

poskytuje telefonickou, ambulantní krizovou intervenci,
hospitalizaci. Používá se zde
psychiatra, psychologa,

podpůrné

staniční

krátkodobou

terapie s dynamickými prvky za spolupráce

sestry a sociální pracovnice (tamtéž, s. 202-203).

Centrum krizové intervence (CKI)

Centrum krizové intervence je umístěné v Praze Bohnicích, bylo založeno
v roce

1991

s nepřetržitým

vareálu

psychiatrické

provozem.

Centrum

nemocnice,
je

s vlastní krizovou

zaměřeno

především

linkou

individuálně

psychoterapeuticky za spolupráce psychiatra, psychologa, psychiatrické sestry
a sociální pracovnice. CKI má nepřetržitý provoz
Městské

a kol., 2002, s. 203).

centrum sociálních služeb a prevence (MCSSP)

MCSSP je
odborných

(Vodáčková

pracovišť

příspěvková

poskytující

organizace hl.m. Prahy, která
nejrůznější

typy služeb lidem,

zastřešuje řadu

kteří

se ocitli

vobtížné sociální situaci. Nabízí zejména sociální, terapeutické i zdravotnické
služby, psychologické poradenství, základní info servis a v konkrétních
též

přechodné

pracoviště

ubytování. Služby, které se týkají našeho tématu

případech

zajišťují hlavně dvě

MCSSP a tím je Krizové centrum RIAPS a Infocentrum sociální pomoci

(uvedené dále). V souvislosti s dopravními nehodami, resp. jejich následky se
v rámci služeb pro lidi jimi postižené týká

Krizové centrum RIAPS

(http://www.mcssp.cz) [cit. 15. 12. 2005].
Krizové centrum RIAPS - Regionální institut
akutních psychiatricko-psychosociálních služeb

Nabízí komplexní péči o člověka, který se nachází v obtížné životní situaci
jenž, ohrožuje jeho psychické zdraví. Je zde možnost akutní konzultace
s psychologem nebo psychiatrem a to 24 hodin
linka

důvěry,

ambulantní

doprovázení klienta

péče

denně.

- zejména krátkodobá

směřujícího

V rámci služeb se nabízí:
podpůrná

ke stabilizaci jeho stavu,
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psychoterapie -

popř.

hospitalizaci

na

lůžkovém oddělení pro překlenutí

klientům.

žádným

krizového období a výjezdovou službu přímo ke
pojištění,

Tyto služby jsou hrazeny ze zdravotního

doporučením lékaře či

psychiatra - bezbariérový

nejsou

přístup,

podmíněny

resp. dostupnost

je velkou výhodou tohoto centra.
SOS centrum - Střediska křesť anské pomoci Diakonie ČCE

SOS centrum je denním krizovým centrem

určeným

lidem bez rozdílu,

fungujícím ve všední dny od 9-19 hod. (další služba SOS centra, linka důvěry, do 22
hod.) a poskytujícím krizovou intervenci a návaznou krátkodobou psychoterapii.
Kromě dobrovolníků

zde pracují i vyškolení laici a dobrovolníci

(Vodáčková

a kol.,

2002, s. 205).
Krizová centra v regionech

Existují též krizová centra v regionech,

např.

v Olomouci (Krizové

centrum při Psychiatrické klinice FN Olomouc), Ústí nad Labem (Centrum krizové
intervence Spirála), v Plzni (Regionální institut duševního zdraví) (tamtéž, s. 206).

5. 3. 1. 2 Linky důvěry

Linky

důvěry

rozlišujme na: státní,

linky. Po roce 1989 byla

zřízena

první linka

městské
důvěry

linky, nestátní linky a nonstop
v Liberci,

zřizovaná

Okresním

ústavem sociálních služeb, která existuje dodnes. Po revoluci došlo k doslovnému
boomu linek

důvěry,

nízkoprahová

pracoviště

efektivní formu

které reflektovaly vysokou

vytvořit

(Vodáčková

místní,

přitom

vysoce

a kol, 2002, s. 210-211). Linky

důvěry

krizové pomoci, jakožto nejjednodušší a

pomoci

nejčastěji zřizují

potřebu

krizová centra, nadace apod ..

Zmiňme např.

linku

důvěry

RIAPS. Jde o telefonický kontakt za

účelem

rozhovoru o akutních problémech neodkladného nebo naléhavého charakteru
u

dospělých

a právo

lidí, dospívajících i

na

anonymitu

dětí.

Jeho vynodou je

každého

klienta

opět

bezbariérový kontakt

(http://www.mcssp.czIRIPAS.htm)

[cit. 15. 12.2005].
Na regionální úrovni fungují
a Opavsku,

původně

např. dvě

církevní linky

vzniklé v reakci na moravské

povodně,

důvěry

na Blanensku

nyní fungující jako

všeobecné linky důvěry (tamtéž, s 211-212).
Naprostou novinkou, jejíž efektivita se ukazuje v posledních letech
v zahraničí

(např.

v Holandsku) i u nás, je krizová online pomoc

internetu (Lange et al., In Baštecká a kol., 2005, s. 211).
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prostřednictvím

Česká asociace linek důvěry (ČAPLD)
ČAPLD vznikla v dubnu roku 1995 a je v podstatě zastřešujícím,

stavovským sdružením lidí pracujících v zařízeních poskytujících psychosociální
kteří

a zdravotní služby,

se plně nebo

částečně

specializují na telefonickou krizovou

intervenci. ČAPLD se snaží na základě svého širokého působení a funkcí mapovat
aktuální potřeby jednotlivých pracovišť LD a reagovat na ně.

5.3.1. 3

Občanské

OP obecně
občanům

Poradny (OP)

"představují distribuční

centrum pro

zprostředkování

informací

v obtížné sociální situaci o dostupných službách a pomoci"(Arnoldová, II.,

s. 170). Informují o právních
sociální problematiky,

z nejrůznějších

pracovně-

vztahů,

a mezilidských

důvodů

společenského dění

předpisech

právních

občany, kteří

klientům při řešení

se dostávají na okraj

důvěrnosti

jejich krizových situací,

přičemž

a nestrannosti jsou pro klienty OP
pracovníků, kteří

a metodicky vedou, ale i ze strany vyškolených

poradnu organizují

dobrovolníků

z řad široké

se aktivně v poradnách podílejí na práci s klienty.

Jednotlivé poradny jsou

připravuje

kteří

si nejsou schopni

nevládních neziskových organizacích a jejich

a to nejen ze strany profesionálních

toxikomany,

z hlediska

díky krizové životní situaci, kterou prožívají (tamtéž, viz. výše).

zásady: bezplatnosti, nezávislosti,

veřejnosti, kteří

např.

bydlení, problematiky rodiny

informace sami obstarat nebo

posláním je asistovat všem

zajištěny,

vztahů,

lidských práv apod.

zřizovány nejčastěji při

OP jsou

z nejrůznějších oblastí -

sociálně potřebné,

leN -

většinou zaměřeny

na

určitý

druh klientely

(např.

bezdomovce, seniory apod.) Informace o OP

informační centrum

nadací a jiných neziskových organizací.

a aktualizovaný seznam jednotlivých OP najdeme

např.

Počet

na webových stránkách

Asociace občanských poraden (AOP), která v současnosti registruje celkem 37 OP,
působících v 54 městech ve všech krajích ČR. Existují však ještě neregistrované OP

(z nichž

některé

se na vstup do AOP teprve

připravují

- tzv. kandidátské poradny)

(http://www.obcanske-poradny.cz) [cit. 13.1. 2006].

Infocentrum sociální pomoci KONTAKT
Jde o nízkoprahové centrum prvního kontaktu již
kde lze získat informace pro širokou i odbornou

veřejnost

zmiňovaného

MCSSP,

z oblasti sociálních služeb

a prevence. Toto infocentrum pomáhá klientovi v základní orientaci v problému,
poskytuje poradenskou

péči

a znalost státní sociální podpory a návaznou pomoc ve
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speciálních poradnách a dalších pomáhajících organizacích

při řešení

obtížných

životních situacích se speciální nabídkou pro osoby s postižením, sluchovým
postižením s nabídkou

informačních

materiálů

a dalších možností služeb.

Infocentrum KONTAKT tak plní mezi mnohými dalšími funkci OP, proto je
zařazeno právě

zde.

(http://www.mcssp.cz/infokontakt.htm) [cit. 15. 12. 2005].

5. 3. 1. 4 Církevní humanitární pomoc:
Česká katolická charita (ČKCH)
ČKCH je příkladem církevní humanitární pomoci, která je nejznámější

a

nejpropracovanější

1989 a její

formou církevní humanitární pomoci u nás. Funguje od roku

střediska

konkrétních skupin

rozdělena

pomoci byla v 90. letech

klientů.

do 10ti sítí podle

Dnes existuje asi 300 farních, oblastních a diecézních

charit na celém území ČR a 150 charitních domovů a středisek pomoci.
Samozřejmě

ne každé z těchto

středisek

Nejbližší naší problematice je však: Domácí

by nabídlo pomoc
péče,

charitní

obětem

DN.

ošetřovatelská

a pečovatelská služba, kterou vykonává asi 900 sester po celé ČR, poskytujících
hlavně

odborné

ošetřovatelské

pomoc

zdravotně

služby, hygienickou

postiženým, kde se v 17ti

péči

a pomoc

při

jídle, a též

střediscích zajišťují chráněná

chráněné

dílny - textilní, výtvarné,

košíkářské,

střediska

s individuální a skupinovou sociální a zdravotní rehabilitací,

bydlení,

stacionáře, rehabilitační

keramické

rekreační

a zájmové pobyty, duchovní setkání apod.
Další takovou službou ČKCH jsou charitní poradny, kde jsou na 17ti
místech (i mimo
specialistů

ně) pořádané přednášky

na aktuální témata a za spolupráce

v daných oblastech poskytováno poradenství

(nejčastěji sociálně-právní,

pedagogicko-psychologické, pro rodinné vztahy, toxikomanie apod. (Arnoldová II,
2004, s. 177-178).
Církevní humanitární pomoc s prvky psychosociální pomoci
samozřejmě

či péče

mnohem širší, spolupodílí se na ni celá řada dalších církevních

je

subjektů

a organizací (např. Charita, Diakonie ČCE, Diakonie Církve bratrské, již zmíněná
mezinárodní charitativní organizace ADRA • reprezentant Církve

adventistů

sedmého dne a další).
V předcházejícím pojednání jsme se

věnovali

spíše obecným formám

pomoci, které jsou u nás poskytovány širokému okruhu
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klientů

s nejrůznějšími

problémy, a na které se mohou i
přehled

uvedeme
čistě

organizací,

oběti

většinou

DN obrátit v případě

potřeby. Následně

nestátního charakteru, které jsou
nepřímo,

problematice DN nebo se DN týkají sice

věnovány

ale mají k tématu blízko.

5. 3. 2 Nestátní neziskové organizace
České sdružení obětí dopravních nehod (ČSODN)
ČSODN založili manželé Vondruškovi v roce 2004 v reakci na smrt jejich

22leté dcery Lucie, která tragicky zahynula
manželům

společně

při

DN. Vzhledem k tomu, že se

Vondruškovým nedostalo pomoci ze strany státu, rozhodli se, že založí

s dalšími postiženými

občanské

sdružení, které na

oběti

DN a

pozůstalé

bude pamatovat. Účelem tohoto sdružení je sdružovat oběti DN a pozůstalé
po

obětech

obětí

DN a odbornou a laickou

a jejich

pozůstalých

veřejnost,

a o zvýšení

která má zájem o zlepšení situace

bezpečnosti

provozu na pozemních

komunikacích. Cílem aktivit sdružení je jak zlepšení situace dopravní nehodovosti
v České republice (prevence), tak i zlepšení kvality života obětí DN a jejich
pozůstalých

v případě, že už se nehoda s následky na zdraví

či

na životech stala

(intervence). (Stanovy občanského sdružení "České sdružení obětí dopravních
nehod", s. 1)
Sdružení je v současné
Ve zvlášť

těžkých případech

době regionálně zaměřeno

pouze na Prahu a okolí.

zasahuje i v mimopražských oblastech.

Služby ČSODN

V současné době je ČSODN v rámci svých občanských snah ve fázi
poskytování bezplatné emocionální, psychické a morální podpory, kterou poskytují
bud'

předseda

a místopředseda sdružení nebo odborný garant za tuto oblast a tím je

psycholog ČSODN.
Člověk po DN zde též dostane možnost zjistit: jak postupovat po DN,

informace a pomoc při styku s Policií ČR a pojišťovnami, pomoc a podporu při
rodině,

praktických potížích vzniklých postiženému a jeho
kompetentních

lékařských,

psychologických

a

zprostředkování

právních

služeb

(http://www.csodn.cz) [cit. 12. 12.2005].
Za účelem splnění svého cíle ČSODN pořádá schůzky občanů postižených
DN,

kteří

mají zájem o vzájemnou

o svépomocné skupiny).
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výměnu

informací a zkušeností Ude

V současné

době

třífázové

probíhá

školení jednotlivých

projektového týmu, v oblasti krizové intervence by

měl

spolupracovníků

v budoucnosti

působit

dále

psychosociální pracovník ČSODN.
Právní podporu obětem silničních DN v současné době ČSODN poskytuje
předseda

v rámci svého právního minima
zprostředkovávají

místopředseda

a

sdružení,

přičemž

kontakty na své odborné garanty z právní oblasti - advokáty

specializující se na náhradu škody a trestně - právní problematiku. ČSODN se snaží
též

přispívat

ke

změnám

opatření

právních

DN s přihlédnutím k řešení podle

obětí

vedoucích ke zlepšení postavení

postupů běžných

v Evropské unii a ve

vyspělých

státech světa. ČSODN v současnosti spolupracuje s ústředními orgány státní správy
a samosprávy, které odpovídají za bezpečnost a plynulost

silničního

provozu, jakož

i s občanskými sdruženími a nestátními neziskovými organizacemi, kterých
se problematika dopravních nehod, resp. jejich

obětí

více

či méně

týká

(např.

s BKB, Truck Help, Pražské matky, Občanským sdružením Nažidla 2003 52
a dalšími).

Poradna DON
Poradna DON vznikla· podobně jako ČSODN v nedávné době. Svou
činnost

zahájila teprve

začátkem

prosince 2005 a jejím patronem je

Zdravotně

sociální fakulta Jihočeské univerzity (ZSF) v Českých Budějovicích. Poradna DON
nabízí a poskytuje psychosociální pomoc
kteří

obětem

DN a dalším jedincům a rodinám,

se ocitli v tíživé životní situaci, v podobě základního sociálního poradenství,

informací o nárocích, službách a možnostech
i skupinové psychoterapie

či přímé

pomoci

řešení

sociálních

při řešení problémů.

problémů,

jakož

Pomoc poskytují

psychologové, psychoterapeutové, zdravotníci a dobrovolníci z řad

studentů

ZSF

(http://www.zsf.jcu.cz/Members/havlik/news_item.2006-0 130.6005381750/view?searchterm=Don) [cit. 12. 3. 2006].

Občanské

sdružení Rafae

O. s. Rafae vzniklo v roce 2004 a
lidem,

kteří

zaměřuje

se na psychosociální pomoc

se ocitli v krizových situacích, individuálních i hromadných

neštěstích.

52 O. S. Nažidla vzniklo v reakci na zmiňovanou hromadnou DN, ke které došlo 8. března v roce
2003 u Kaplic na Českokrumlovsku. Toto sdružení směřuje svou pomoc primárně na pozůstalé po zemřelých
obětech z této tragické DN, při níž zemřelo 19 lidí a 34 bylo těžce zraněno. Jeho důležitou náplní je však
i usilování o změny v právní úpravě z hlediska bezpečnosti v silničním provozu, zajištění ochrany obětí DN
a jejich pozůstalých apod.
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občanské

Podporuje

(občanů,

sdružováním interesovaných osob
vzděláváním

poradenstvím,

(např.

veřejnost. Důležitou
účastnícím

návazné pomoci lidem

dobrovolníků,

profesionálů

atd.),

organizuje preventivní programy, výcviky

telefonické krizové intervence atd.), vydáváním
širokou i odbornou

především

i profesionální aktivity v této oblasti, a to

informačních letáků

náplní této organizace je též poskytování
vytváření informační

se krizové události a

databáze psychosociálních kontaktů pro

a publikací pro

oběti

hromadných

neštěstí.

Bílý kruh bezpečí (BKB)
Jedná se o nepolitické humanitární sdružení
trestné

činnosti

trestné

činnosti.

a pozůstalým po

a prevenci kriminality,

přičemž

zaměřené

skupině patří

k cílové

V souvislosti s DN tak BKB nabízí svou pomoc
obětech

obětem

na pomoc
též

svědci

obětem

DN

DN zaviněných opilým řidičem.

Toto sdružení funguje od roku 1991 a působí celorepublikově (v

současné

době má již 6 poboček v ČR a to v Praze, Plzni, Pardubicích, Olomouci, Ostravě

v Brně).

a

BKB

nabízí

bezplatnou

psychologickou i právní. V BKB
zvláště

působí

právníků, psychologů,

pak

diskrétní

pomoc

formou:

a poskytuje služby celá

sociálních

pracovníků

morální,

řada odborníků,

lékařů. Kromě

a

pomoci

jako takové BKB usiluje o zlepšení právního postavení poškozených v trestním
řízení

a ve

společnosti,

zvyšování

občanské,

veřejné

tedy

informovanosti

o problémech obětí trestné činnosti atd. (http://www.bkb.cz) [cit. 10. 11. 2005].
Nadace Malina
Nadace Malina byla založena roku 2003 závodníkem Romanem Krestou
a

zpěvákem

Danielem Landou. Cílem této nadace je

situací na našich silnicích, tedy
bezpečnosti silničního
dětí

hlavně předcházení

provozu. Jedním z hlavních

v silničním provozu, jakož i

zaměřením

osvěta

DN, a tím i zlepšování

důvodů

běžné řidiče.

bezpečnost

je snaha o

dospělých účastníků

na absolventy autoškol i

a prevence krizových

silničního

Za tímto

provozu se

účelem uspořádala

již

dva významné projekty.
Ve spolupráci s BESIP, odborem prevence kriminality MV ČR, pod
záštitou hl. m. Prahy a

předsedy

výboru pro obranu a

bezpečnost

Poslanecké

sněmovny ČR nadace Malina během roku 2003 distribuovala 100 000 video kazet

s názvem: "Bourá jen blb?" a to zdarma každému zájemci z řad široké
V roce 2004 potom
zbraň",

připravila

veřejnosti.

další instruktážní dokument s názvem: "Auto je

který je určen zejména pro absolventy autoškol, aby získali hned od počátku
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své

účasti

v silničním provozu správné návyky. Tato videokazeta je

absolventům

předávána

autoškoly hned po převzetí řidičského průkazu.

Ve spolupráci s některými výše jmenovanými subjekty a s MŠMT nadace
Malina

připravila

tři zábavně vzdělávací

již

úrovně

programy podle

znalostí

dětí

s názvem: Bezpečná cesta, Červený blesk a Soutěž a počítá s pořádáním dalších
projektů

podobných

a

akcí

(http://www.dan-landa.wz.cz/nadacemalina.html)

[cit. 28.12. 2005].
Pražské matky
občanské

Je
přičemž

prostředí,

sdružení, které se orientuje na zlepšení životního
soustředí

poslední práce pražských matek se

na problematiku

znečištěného

ovzduší a dopady automobilové dopravy. V rámci svého nového projektu
"Bezpečné cesty do školy" usiluje společně s dalšími sdruženími (např. s ČSODN)

o dopravní

bezpečnost chodců.

Cílem Pražských matek je tedy zejména prevence

v rámci dopravní nehodovosti (http://pmatky.ecn.cz/bcinf.html) [cit. 16.12.2005].

Nadace Truck Help
Nadace Truck Help Vznikla v prosinci roku 2003 ve spolupráci se
sdružením automobilových dopravců ČES NAD Bohemia a se společností Pražská
dopravní, a.s (která je provozovatelem autobusového nádraží Praha - Florenc).
Hlavním
a

představitelem

materiálně

při

výkonu

člen

rodinám v nouzi, jejichž
povolání.

finančně

nadace je Josef Melen. Nadace pomáhá

Tuto

pomoc

zahynul na silnici v nákladním vozidle
poskytují

dětem

do

18

věku

let

(http://www.nadacetruckhelp.cz)[cit.22.11. 2005].
Dětská

dopravní nadace

Dětská

dopravní nadace existuje od roku 1995, jakožto nadace Autoklubu

Bohemia assistance, a.s. (ABA), jednoho z největších národních
asistenčních

poskytovatelů

služeb pro motoristy. Má podobný cíl jako nadace Truck Help, tedy

pečovat materiálně

i

finančně

o

tedy o sirotky a polosirotky po
výdělečně činní

nebo

dětem,

děti,

rodiče

jejichž

obětech

DN,

kteří

zahynuli

při

dopravní

nedosáhli 18 let

věku

nehodě,

a nejsou

které mají fyzické následky z DN (http://www.aba.cz

I?cat=116, ... ?art=nadace) [cit. 7. 12.2005].
Autoklub Bohemia assistance, a. s. dále
motoristům,

a

pro

motoristy

v rámci

psychologickou a právní poradnu

(kromě

zajišťuje

asistenčních

pomoc

služeb

celé škály dalších

invalidům

v nouzi

asistenčních

též

služeb

v nouzi jako jsou: odtahy vozidla v případě DN, ubytování, náhradní vozidlo,
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parkoviště
nově

pro havarované vozidlo, záchranný a

vyprošťovací
Evropě

Leteckou službu ABA AIR po celé

systém, dokonce i

(http://www.aba.czl?art

=254dcat=104) [cit. 7. 12.2005].

5. 3. 3. Ostatní organizace zabývající se pomocí účastníkům DN
Asociace poškozených
Asociace poškozených poskytuje právní podporu, náhradní
řešení

pojistné události, odtah vozu

bezplatně.

vozu i odkup škody, a to vše
poškozených najdeme celou

řadu

včetně přepravy

praktických

vůz

po dobu

posádky a zavazadel, opravu

Na webových stránkách Asociace
postupů,

které využijeme v případě

dopravní nehody, zejména právního a praktického charakteru (http://www.asociaceposkozenych.cz) [7. 12.2005].
údajně

Podobné služby jako Asociace poškozených

poskytuje též

organizace Rubl, s. r. o., která od roku 2004 nabízí tzv. asistenci poškozeným po
DN (http://www.rubl.cz)[cit.22.11. 2005].
Kontakty na

některé

jmenované organizace jsou uvedeny v přílohách

práce.

5. 3. 4. Sociální péče a sociální služby
Sociální

péčí

kteří

se v této podkapitole míní sociální pomoc lidem,

se

následkem DN ocitli v obtížné životní situaci, tzn. z pěti skupin obyvatelstva,
kterých se sociální péče podle § 73 odst. 5 a 6 Z 100/88 týká a kterým se poskytuje,
jsou to vzhledem k danému tématu zejména občané tělesně postižení.
Občanům tělesně

postiženým, jakož i dalším skupinám obyvatelstva se
péče,

poskytují tyto služby: poradenská
péče, péče

v ostatních

a kulturní a
péče

zařízeních

rekreační péče

pracovní rehabilitace, ústavní sociální

sociální

péče, pečovatelská

služba, stravování

(Arnoldová, II., 2004, S. 219 - 220). Dávky sociální

jsem zde nezmínila, protože se jim budeme věnovat v následující kapitole.
Arnoldová (II., 2004, s. 191- 193)

rozděluje

služby sociální

péče

na tyto

kategorie:
1)

Pečovatelská

osoby

odpovědné

vážné

překážky,

za jejich výchovu nemohou

nebo

postižení nemohou

služba: je poskytována zejména

občanům, kteří

zabezpečit běžné

si z důvodu

životní
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péči

svým

věku

potřeby.

dětem,

jejichž

rodiče či

dětem zabezpečit

nebo

těžkého

pro

zdravotního

Tento typ sociální služby pak

zabezpečuje

jedincům, péči

výše jmenovaným

soběstačnost,

a domácnost, kompenzuje jejich sníženou
možností období nezávislého

způsobu

života,

vylučuje)

ústavní

péče.

nástup do

zařízení

občanů,

v domácnostech

v bytech

dobrovolníků pečovatelské
pečovatelské

čímž

kadeřnické

o jejich výživu

prodlužuje v rámci
(někdy

oddaluje

i zcela

především

Je tedy poskytována

s pečovatelskou službou, ale též v bytech

služby a v zařízeních

služby jsou potom

pedikúra, manikúra,

domů

péče

ve smyslu

střediska

pečovatelské

služby.

Zařízeními

osobní hygieny (kde se poskytuje mytí,

práce), prádelny, kde se potom nejen pere, ale

i žehlí, mandluje a opravuje prádlo), denní pobyty (domovinky) - zde je
poskytováno stravování, úkony
činnost. Konečně

zájmová
děti,

které

zajišťují dítěti

ubytování, stravování, zdravotní
při

pečovatelské

péči,

a též

služby pro

výchovu, doprovod

výuce. Provozovateli takovýchto služeb jsou

působnosti,

kraje v samostatné

potřeb občana

služby, podle

posledním typem jsou stanice

do školy nebo družiny a pomoc
hlavně

pečovatelské

obce v samostatné

působnosti

a nestátní

subjekty (např. Charita, Červený kříž).
péče

2) Respitní

starají o svého zdravotně postiženého
protože

péče

zdravotně

o

z předcházejících

řádků.

Provozovateli této

péče

člena, odpočinek
člověka

postiženého

Klienty jsou tedy

senioři),

postižením (a také

zajišťuje

- tento typ sociální služby

o které se

je

děti

rodinám, které se

na určitou vymezenou dobu,

nesmírně náročná,

dospělí

a

celoročně

jak vyplývá

lidé se zdravotním

stará rodina nebo

jsou obce a nestátní subjekty

(např.

pečovatel.

Akord, Duha pro

mentálně postižené klienty, Arkádie, DC Olomouc, Arpida, Credo, Diakonie ČC

a další.
3) Osobní asistence - v tomto
asistenta,

umožňující

člověku

postiženému

vhodném domácím

prostředí,

a oddálit nebo zcela

vyloučit

případě

jde o pomoc druhé osoby-osobního

žít v jeho

původním

nebo v jiném

zapojit se pokud možno do pracovního procesu
jeho ústavní

navrátit se klientovi z ústavní

péče

zaopatření

(to platí i

opačně

- pomoci

do samostatného života). Osobní asistent

pomáhá podle druhu a rozsahu zdravotního postižení klienta zvládnout jak

běžné

každodenní úkony (jídlo, hygienu, úklid, nákupy), tak i dopravu, využití volného
času, někdy řeší

též

ovlivňovat

též problematiku související se

a korigovat jednání

v zaměstnání apod.),
problémů

někdy

vůči

zaměstnáním

postiženému v jeho okolí (na

osobní asistent dokonce pomáhá

a krizí. Klienty jsou zejména
70

nebo studiem.

těžce zdravotně

při řešení

postižení

Může

úřadech,

rodinných

občané

- osobní

asistenci poskytují v ČR hlavně nestátní subjekty (jako je: Klub vozíčkářů, Spolek
Trend vozíčkářů, Pražská organizace

vozíčkářů,

SONS, SOANZ atd. a v menší míře

též obce.
4)

Chráněné

místo

umístění

který

potřebuje

bydlení - tento typ sociální služby je vhodnou alternativou

potřeb

pro

těžce zdravotně

tělesně

řada

postiženého), a to asistentem,

pracovníkem v původním

bytě

pečovatelem,

člověka,

zajišťována

mentálně

postiženým, ale též

a lidem s kombinovaným postižením)

uzpůsobeném

postiženého

pomoc druhé osoby. V chráněném bydlení je

postiženým lidem (nejen
epileptikům

péče

v ústavu sociální

postiženým,

služeb (podle individuálních

vychovatelem nebo sociálním

postiženého nebo v bytě k tomuto

účelu přímo

i za možnosti kolektivního soužití několika klientů dohromady

se jedná o celé patro v činžovním

domě, méně často

(někdy

o rodinný domek nebo vilku).

Klienti se v rámci svých možností a svého tempa zapojují do pracovního procesu
včetně

všech práv a povinností, které jako

potom hradí byt a inkaso, jídlo
s financováním

těchto

zaměstnanci

oblečení, případně

nákupy

záležitostí jim pomáhají jejich

a pomáhají kdykoli je to
pomoc se sestavováním

třeba (např.

s podáváním

jídelníčku, zajištění

mají. Ze svých
spotřebičů

apod.,

společníci, kteří

léků,

zdravotní

peněz

si

přičemž

zasahují

dohlédnutí na hygienu,

péče).

Provozovateli jsou

potom opět občanská sdružení, magistrátní úřady, obce a ústavy sociální péče.

5) Ústavy sociální péče pro tělesně postižené děti
Poskytují
stupeň

tělesného

v domácím

dětem

postižení

prostředí,

příp.

zácvik,

vyžití, též rekreace.

zajištěno
výchovně

Dětem

věku

ukončení

do

neumožňuje

celoroční

stravovány, kde je jim
povolání,

od 3 let

povinné školní docházky, jimž

významně

nebo

ztěžuje

vzdělávání

pobyt v ústavu, kde jsou ubytovány,
vzdělávání,

osobní vybavení,
pracovní

činnost,

výchova,

celodenně

příprava

na

rehabilitace, sportovní a kulturní

v týdenním pobytu je

zajištěno

totéž bez osobního

vybavení, v denním pobytu potom totéž bez ubytování a osobního vybavení.

6) Ústavy pro tělesně, smyslově, mentálně postižené dospělé občany
Jsou

určeny

protože jim nelze
patří hlavně:

a rehabilitace,

pro lidi s těžším postižením,

potřebnou péči

kteří potřebují

zajistit v domácím

prostředí.

ústavní zaopatření,

Mezi služby potom

bydlení, stravování, osobní vybavení, praní, úklid, zdravotní
výchovně-pracovní

a

kulturně

s. 191-194).
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zájmová

činnost

péče

(Arnoldová, 2004,

V této kapitole jsme se zabývali zásadami krizové intervence, možnými
formami terapie a jejich
a služeb sociální

péče,

účinností,

které by

stávající nabídkou služeb sociální prevence

přicházely

Následující kapitola s názvem: "DN ve

světle

v úvahu pro
sociálního

oběti

zabezpečení"

široké téma, a tím je právní pomoc obětem DN a pozůstalým.
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DN a

pozůstalé.

uvádí další

6. DN ve světle sociálního zabezpečení
přehledem

Tato kapitola má být
odškodnění účastnfků

současných

nároků

možných

na

DN, resp. obětí, ve smyslu systému sociálnfbo zabezpečenf

v ČR, tedy Hm, co jaksi "pracovně" nazýváme právní pomocí. Zároveň však vybízí
k zodpovědnému stylu života,
nezodpovědného

jednání

neboť

důsledcích

pojednává o eventuelních

některých účastníků

(obzvláště

DN

ve smyslu neplacení

sociálního pojištění státu u osob samostatně výdělečně činných 53 apod.). Kapitola
č.

rozdělena

6 je

na

tři části

a v podstatě odpovídá i
s poraněním

utrpěné

podle závažnosti

rozdělení

či

újmy

škody

DN,

poranění,

DN (viz. kapitola 1), na DN bez

(lehčího či těžšího stupně)

při

a s následkem smrti, kde se budeme zabývat

nároky pozůstalých po obětech DN.

6. 1 DN bez poranění
Z hlediska sociálního
pro

přehled,

ji uvést,

zabezpečení

je zde tato podkapitola uvedena spíše

protože se uvedeného tématu týká jen velmi

neboť

zběžně.

Je však

souvisí s dalšími podkapitolami. V popředí zde stojí

otázka pojištění motorového vozidla,

stejně

jako

odpovědnost

za škodu

zapotřebí

především

způsobenou

provozem motorového vozidla. Zabýváme se zde tedy pouze materiálními škodami
způsobenými při

DN.

Obecně

se

předpokládá,

že všichni

řidiči

motorových vozidel mají svá

vozidla pojištěna (tzv. povinné ručení) u některé z pojišťoven ČR (či Evropské
unie). Dojde-li pak v silničním provozu k DN, pak škodu vzniklou na

pojišťovny.

Aby

případech nejdříve příslušný

soud

poškozeného platí viník DN ze svého povinného
k tomu však mohlo dojít, musí ve sporných
rozhodnout o
účastníkům

vině,

resp. o

odpovědnosti

DN. Toto je otázka

Zda došlo v daném

případě

ručení

straně

dané

za škodu vzniklou

občansko-právního řízení

k přestupku nebo trestnému

u

činu

účastníkovi, popř.

příslušného

soudu.

je otázka správního

řízení, popřípadě trestně-právního řízení.

Může

však nastat i

majetku (ale i na zdraví)

případ,

že byla poškozenému

nezjištěným

vozidlem

či

způsobena

škoda na

cizozemským vozidlem. Pak

se poškozený musí obrátit na Českou kancelář pojistitelů se sídlem ve Štefánikově
ulici
53

č.

32 v Praze 5. Tak

či

onak však poškozený delší dobu

dále jen OSVČ
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čeká,

než dojde

ze strany pojišťovny či České kanceláře pojistitelů kjeho odškodnění. Může se pak
stát, že je finančně
může

se stát

vyčerpán,

a to natolik, že se octne v obtížné sociální situaci, resp.

sociálně potřebným, čímž

se ocitáme "na půdě" subsystému sociálního

zabezpečení, konkrétně sociální pomoci (týkající se zhruba 3% obyvatelstva ČR,

viz. kapitola 1) coby třetího pilíře sociálního

zabezpečení

u nás.

6. 1. 1 Sociální potřebnost
Sociálně

potřebné

občany

či

domácnosti charakterizuje to, že žijí

na oficiální hranici chudoby, kterou v ČR představuje institut životního minima. Jde
občan,

o stav, ve kterém se nachází

minima" ... "a

nemůže

"příjem

jehož

nedosahuje

si tento příjem zvýšit vzhledem ke svému

stavu nebo zjiných vážných

důvodů

vlastním

věku,

životního

zdravotnímu

přičiněním"(Arnoldová,

potřebnost

s. 221). Z definice vyplývá, že se sociální

částek

II., 2004,

týká též DN s poraněním,

zejména v souvislosti s dávkami sociální péče pro sociální potřebnost.
Sociální
potřebnosti č.

potřebnost

482/91 a z něho vyplývajících

sociálně potřebné občany,

potřebností

sociální

účely

se posuzuje nejen pro
věcných

a

peněžitých

ale i z hlediska dávek sociální péče,
základě

poskytované na

zákona o sociální
dávek pro

podmíněných právě

vyhlášky 182/1991 Sb., kterou

se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 54 •
Za životní minimum
společně)

se považuje úhrn

občana

nebo

částek

stanovených Z 463/91 k zajištění výživy

a ostatních základních osobních
na domácnost.

Obě

potřeb

tyto "kategorie"

a

částek

občanů

částek

(jejichž

započítává

se

životního minima se pro

částka

pro

domácnost pouze jednou, zatímco u jedné osoby se
k

zajištění

částkou

kritériem
v případě

výživy

potřebnou
při

54

zajištění

nezbytných

nákladů

účely zjištění

sčítají, přičemž

nezbytných

nákladů

potřeb občana

nákladů

s

na domácnost. Základním
počet

k zajištění výživy a ostatních základních osobních
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na

poměrnou

osob v domácnosti

k zajištění nezbytných nákladů na domácnost a u

dále jen V 182/91

žije-

určuje součtem částky potřebné

posuzování životního minima je tedy

částek potřebných

potřebných

zajištění

a ostatních základních osobních
k

se posuzuje

k zajištění nezbytných

životního minima daného jedince či domácnosti s více osobami
li v domácnosti více osob,

příjem

částek

potřeb občana

je to

věk. 55 Platí však zásada, že je-li v domácnosti mezi společně posuzovanými osobami

pouze jediná osoba

nesplňující

podmínky sociální potřebnosti, pak nelze ani ostatní

osoby v domácnosti považovat za sociálně potřebné (Arnoldová, II., 2004, s. 221).
Důležité

je též

říci,

že se

občan

nepovažuje za

sociálně potřebného,

i když

jeho příjem nedosahuje částek životního minima pokud:

- není v pracovním poměru nebo jiném obdobném vztahu, ani nevykovává
SYČ a není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání,

- jestliže nastoupil základní vojenskou nebo civilní službu, výkon trestu
odnětí

svobody, byl vzat do vazby nebo osoba

spolupracující, jejíž
důvodu,

že se

příjem

nepřihlásila

nedosahuje

částek

k nemocenskému

samostatně výdělečně činná

nebo

životního minima pouze z toho

pojištění,

nemá proto nárok na dávky

z tohoto pojištění (§ 3, Z 482/91) .
Konkrétní

částky

pro každou z výše uvedených kategorií z hlediska

sociální potřebnosti najdeme v Z 482/91.

6. 1. 2 Dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti:

Rozhodnutím správního· orgánu o

splnění

podmínek sociální

potřebnosti

vzniká občanovi automaticky nárok na přiznání některé z dávek sociální potřebnosti
(nárok je tedy obligatorní ).
Podle Z 482/91 jsou poskytovány tyto dávky:
jednorázové peněžité nebo

věcné

dávky sociální péče,

opakující se peněžité dávky sociální péče,
příspěvek

na výživu

- dávky sociální

péče

dítěte,

v mimořádných

případech

(Arnoldová, II., 2004,

s.233).
Osobám s těžkými vadami pohybového ústrojí následkem DN mohou být
podle vyhlášky

Č.

30812003 Sb. (kterou se stanoví

částky,

o které se pro

účely

sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje

Toto ustanovení se však bude nejspíše měnit novým zákonem o životním a existenčním minimu,
který v současnosti projednává Senát ČR, přičemž kritériem pro částky potřebné k zajištění
nezbytných nákladů na domácnost zůstane počet osob v domácnosti (kdy částka životního minima
jednotlivce bude činit podle § 2, 2 870 Kč), pro částky potřebné k zajištění výživy a ostatních
základních potřeb občana bude kritériem také věk, s tím, že se budou osoby žijící ve společné
domácnosti posuzovat podle pořadí osob, které nejsou nezaopatřenými dětmi (od nejstarší po
nejmladší osobu) (Vládní návrh zákona o životním a existenčním minimu, ze dne 20. července
2005).
55

75

měsíčně

zvýšené náklady na dietní stravování)

zvýšeny

částky

vztahující

se k sociální potřebnosti na dietní stravování a to podle druhu diety56.

6. 2 DN S poraněním
Tato podkapitola se sociálního
se jedná o
stupně

případy,

kdy

měla

zabezpečení

DN za následek

závažnosti, což se týká všech

týká

bezprostředně, neboť

zranění účastníka

tří pilířů

DN, a to

různého

stávajícího systému sociálního

zabezpečení v ČR, tedy jak sociálního pojištění, konkrétně nemocenského pojištění

a důchodového pojištění, tak zdravotního pojištění, sociální pomoci, jakož i sociální
péče.

nejdříve

V této souvislosti pojednáme
zabezpečení,

úrazu a

o prvním

pilíři

sociálního

a tím je sociální pojištění, týkající se třech sociálních událostí: nemoci,

stáří.

zmíněnou

První

událostí je nemoc, resp. úraz. Vzhledem k tomu, že

zdravotní pojištění je povinné pro všechny občany ČR a zdravotní péče není pro
účely

práce považována za

věnovat

odškodnění

v pravém slova smyslu, nebudeme se mu

a začneme nemocenským pojištěním.

6. 2. 1 Nemocenské pojištění
Subsystém nemocenského

pojištění přichází

krátkodobých sociálních událostí (jako je nemoc,
které

při

DN mohou nastat. Tento systém je

výše uvedených případech,

určen

zabezpečuje občany

v úvahu v případech tzv.

ošetřování člena

pro

rodiny atd.),

výdělečně činné

dávkami nemocenského

osoby a ve
pojištění.

V současnosti máme v ČR tři soustavy nemocenského pojištění. Jsou jimi:
1) nemocenské
v pracovním poměru

či

těch občanů,

(tedy

kteří

jsou

činných

(tj.

obdobném pracovním vztahu)

2) nemocenské
podnikatelů, advokátů

pojištění zaměstnanců

pojištění

osob

samostatně

výdělečně

apod.) a poslední soustavou je

3) nemocenská

péče

v ozbrojených silách pro

příslušníky

ozbrojených sil

a sborů (tzv. služební poměr) (Arnoldová, 1., 2004, s. 122).
Ke každé z těchto soustav se váže

příslušný

zákon, upravující danou

oblast. Je to již uvedený Z 54/1956 Sb., dále Z 100/88 a zákon
o nemocenské

56

péči

v ozbrojených silách, ve

Blíže též Arnoldová, II., 2004, s. 231

76

Č.

32/1957 Sb.,

znění pozdějších předpisů.

Zde je však

také

důležitá

pro

účely

sociálního

zabezpečení

V 31/1991 Sb., týkající se

dočasné

pracovní neschopnosti (viz. kap. 1).
pojištění

Podstatný je z hlediska nemocenského
Sb., o pojistném na sociální
zaměstnanosti,

ve

znění

zabezpečení

pozdějších

příspěvku

a

předpisů,

č.

též zákon

589/1992

na státní politiku

který zahrnuje též pojistné

za důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Pojistné na nemocenské

pojištění tvoří

pojištění

komplex pojistného na sociální

pojištění

se hradí dávky nemocenského

důchodové

spolu s pojistným na

zabezpečení.

Z pojistného na nemocenské

pojištění, přičemž

toto pojistné platí značná

část obyvatelstva ČR. OSVČ si však pojistné na nemocenské pojištění platit nemusí.

To pouze v případě, že se samy k účasti na nemocenském pojištění přihlásí, což má
z hlediska našeho tématu

často

velmi problematické následky.

Výše pojistného je stanovena procentní sazbou z vyměřovacího základu 57
zjištěného za rozhodné období58 a jak už bylo ostatně naznačeno, je příjmem

státního

rozpočtu.

kalendářní

Dávky se vyplácejí za

dny, tudíž i za víkendy

a svátky.
Částka

denního

vyměřovacího

základu

se

upravuje

následujícím

způsobem:

a) prvních 14 kalendářních
Kč počítá
Kč

90 %, z částky nad 510

Kč

dnů

pracovní neschopnosti se z částky do 510

do 730

Kč

se

počítá

60 % a k částce nad 730

se nepřihlíží,
b) od patnáctého

510

Kč započítává plně,

kalendářního

dne pracovní neschopnosti se

z částky nad 510

Kč

do 730

Kč

se

počítá

částka

do

60 % a k částce

nad 730 Kč se opět nepřihlíží (§ 18 odst. 8 Z 54/56).
občanovi peněžité

Doba, po kterou se poskytují
pojištění

v případě pracovní neschopnosti, vzniklé v našem

podpůrčí

dobou. Pro každou z dávek je délka a

dávky nemocenského
případě při

počítání podpůrčí

DN, je tzv.

doby upravena

jinak, a to s ohledem na její účel.
Pro poskytování nemocenského
byl

občan

uznán práce neschopným do

počíná podpůrčí

skončení

doba dnem, od kterého

pracovní neschopnosti,

případně

Jde v podstatě o průměrný příjem zaměstnance, připadající na kalendářní den (Arnoldová, 1.,
2004, s. 123)
58 U zaměstnanců období 12ti kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo
k pracovní neschopnosti, u OSVČ jde většinou o kalendářní rok předcházejícího roku, v němž
došlo k některé ze sociálních událostí (Arnoldová 1., 2004, s. 123).
57

77

do uznání plné

či částečné

invalidity. Nemocenské se poskytuje nejdéle po dobu

jednoho roku od počátku pracovní neschopnosti, v některých případech další rok.
Do

podpůrčí

doby se

započítávají

také

neschopnosti, pokud spadají do doby jednoho roku
neschopnosti. V níže uvedených

případech

předchozí
před

období pracovní

vznikem nové pracovní
nezapočítávají,

se však tato období

což

má z hlediska daného tématu význam, a to sice:
a) jestliže

zaměstnání

trvalo

alespoň

6

měsíců

skončení

od

poslední

pracovní neschopnosti pro nemoc, nebo
b) jestliže nová pracovní neschopnost byla
(jemuž se klade podle Z 155/95
se též

nezapočítávají předchozí

naroveň

způsobena

pracovním úrazem

nemoc z povolání). Do

podpůrčí

způsobené

období pracovní neschopnosti

doby

pracovním

úrazem (nebo nemocí z povolání) (Arnoldová, 1., 2004, s. 124).
Pokud má

zaměstnanec podpůrčí

vyčerpánu,

dobu

je mu poskytování

nemocenského pozastaveno ode dne následujícího po posledním dnu podpůrčí doby.
Poskytování nemocenského se zpravidla prodlouží nejprve na dobu ne
delší než 3

měsíce

a po uplynutí povolené doby lze

zaměstnanci

podle jeho

zdravotních poměrů poskytování nemocenského ještě prodloužit (ovšem ne po dobu
delší než 1 rok).
Na nemocenskou i ostatní pomoc nevzniká nárok jen

během zaměstnání,

ale i v tzv. ochranné lhůtě, což je doba po ukončení pracovního poměru či SYČ,
resp. po
ochranné

skončení účasti

lhůty

nárok na

na nemocenském
některou

pojištění.

Vznikne-li v průběhu této

z dávek nemocenského

pojištění,

je bývalý

zaměstnanec, OSVČ nebo příslušník ozbrojených sil a sborů finančně zajištěn po

stanovenou dobu výplatou této dávky. Ochranná
zaměstnání (přičemž

nárok se pak

uplatňuje

lhůta činí

u bývalého

42

dnů

po

skončení

zaměstnavatele,

který

je povinen ji vyplácet).
Podle § 2 Z 54/56 je pojištěno celkem patnáct skupin
podmínky povinné pro

účast

na ne mocenském

občanů, kteří splňují

pojištění (včetně

jejich

činnosti

v ČR), přičemž některé skupiny (např. příslušníci Hasičského záchranného sboru)
jsou z pojištění vyňati.
Ten, kdo vykonává

několik činností

Z 54/56 z každé z nich.

78

zakládající

pojištění,

je

pojištěn

dle

Vznik
pojištění

pojištění

spadá ke dni vstupu

občana

do

zaměstnání,

které zakládá

skončení zaměstnání

dle výše uvedeného zákona a zaniká dnem

(Arnoldová I., 2004, s. 143).

6. 2. 1. 1 Druhy dávek ne mocenského pojištění:
a) nemocenské,
b) podpora při

ošetřování člena

rodiny,

c) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,
peněžitá

d)

pomoc v mateřství.

ad a) Nemocenské je jedna z nejdůležitějších dávek nemocenského
pojištění.

Aby mohla být vyplácena, je třeba splnění určitých podmínek, a to sice:

- pracovní neschopnost nebo karanténa zaměstnance
- ztráta započitatelného příjmu z jeho zaměstnání
-účast zaměstnance

neschopnosti

(přičemž

lhůta

ochranná

ze

pojištění

na nemocenském

tato podmínka je

skončeného

pomoc v mateřství anebo podporu

splněna

nemocenského

v den vzniku pracovní

i v případě, že
pojištění

při ošetřování člena

zaměstnanci běží

nebo pobírá

peněžitou

rodiny).

OSVČ musí splnit ještě další podmínky má-li mu být dávka nemocenského

vyplácena:

- nesmí v době pracovní neschopnosti vykonávat SYČ
- musí mít zaplaceno pojistné na nemocenské pojištění
- musí splnit tříměsíční čekací dobu. (Arnoldová, 1., 2004,

S.

144)59

Osoba SYČ je však účastna na nemocenském pojištění jen jednou, i když
vykonává více SYČ či spolupracuje při výkonu několika SYČ.

60

Vzhledem k tomu, že je účast na nemocenském pojištění pro OSVČ

dobrovolná, OS VČ "může být účastna nemocenského pojištění jen v těch
kalendářních měsících,

a

příspěvek

za které je povinna platit zálohy na

na státní politiku

za pojistné na

zaměstnanosti"

důchodové pojištění

důchodové pojištění

nebo za které povinna platit zálohy

není (z

důvodů

uvedených v § 14 odst.

7 Z 589/92 Sb).

jde o urč. dobu trvání účasti na nemocenském pojištění před vznikem sociální události, přičemž
nemusí být získána nepřetržitě, ale i s přestávkami v urč. časovém období. Tato čekací doba má
zabránit zneužití systému nemocenského pojištění ze strany OSVČ, a právě proto je stanovena
jako podmínka nároku na některé dlouhodobé dávky (tamtéž)
60 dále v Z 100/88
59

79

První

3

dny

pracovní

tvoří

neschopnosti

výše

nemocenského

u zaměstnanců a OSVČ 25 % z denního vyměřovacího základu, a od čtvrtého dne
již 69 % denního

vyměřovacího

zaměstnanci,

Nemocenské náleží

zaměstnání

k výkonu svého dosavadního
nemocenském pojištění,
se za

kalendářní

který je uznán

(rozumí se

eventuálně činnost

dny. Vykonává-li

pojištění,

nemocenském

základu (Arnoldová, I., 2004, s. 145).
dočasně

činnost

více

činností

pracovní neschopnost posuzuje

účast

zakládající

z níž plyne ochranná

zaměstnanec

neschopným

lhůta)

a poskytuje

zakládající

lékař

na

účast

pro každou

na

činnost

samostatně.

ad b) Tématu se velmi úzce dotýká
rodiny,
může

neboť

se

v případě, že se

občan

mimořádnou péči.

někomu přihodí

podpora

při ošetřování člena

DN, která má za následek

poranění,

ocitnout v situaci, kdy je závislý na svém okolí a vyžaduje
I takovýchto

zaměstnanec či zaměstnankyně

1)

právě

ošetřovat

případů

se týká právě bod b) kdy má práce schopný

nárok na pobírání dávek,

neboť

musí:

nemocné dítě mladší 10 ti let,

2) pečovat o dítě mladší IOti let, 61
3)

ošetřovat

jiného nemocného

člena

rodiny, jestliže jeho zdravotní stav

vyžaduje nezbytně ošetřování druhou osobou (§ 25 Z 54/56).
Zejména bod 3 se týká problematiky
samozřejmě

aby

dítě

i

dítě).

přímo

(i když

Z hlediska vyplácení této dávky musí být

nebo nemocný

člen

rodiny žili spolu se

obětí

může

DN

splněna

zaměstnancem

být

podmínka,

ve

společné

domácnosti (až na ošetřování dítěte rodičem do IOti let věku).
Na OSVČ, ani příslušníky ozbrojených sil se tato dávka nevztahuje,
tzn. neposkytuje se jim,

stejně

dohody o pracovní činnosti,
zaměstnancům

o

podpůrčí

doba v tomto

osamělého

např. zaměstnancům činným

zaměstnancům

na

základně

na nepravidelnou výpomoc, domáckým

apod.

Výše této dávky
a

jako

činí

na

případě

zaměstnance,

který

kalendářní

trvá 9

den 69 % z vyměřovacího základu

kalendářních dnů (popř.

pečuje

o

dítě

do

skončení

16

dnů,

jde-li

povinné školní

docházky) (Arnoldová, 1., 2004, s. 147).
Dávkám c) a d) (týkající se

mateřství),

se zde

věnovat

nesouvisejí s tématem.

61

Důvody pro péči o dítě mladší IOti let věku lze dohledat v § 25 Z 54/56.

80

nebudeme,

neboť

6. 2. 1. 2

Dočasná

Skutečně

důležitou

neschopnost, které jsme se již
může

být krátkodobá

či

stupně)

a

je však pro
věnovali

účely

při

právě

dočasná

této práce

pracovní

v předcházejícím pojednání. Následkem DN
(čímž

dlouhodobá ztráta zdraví

zdraví následkem úrazu
či těžšího

pracovní neschopnost

dopravní

nehodě či

pro prvý

případ

myslím

dočasnou

újmu na

ať

lehčího

trvalé postižení,

zde

zmiňuji

už

dočasnou

pracovní

neschopnost.
Dočasnou

případech

i

pracovní neschopnost posuzuje

lékař příslušné

ošetřující lékař

Okresní správy sociálního

a v daných

zabezpečení, eventuálně

Pražské zprávy sociálního zabezpečenf 2 (u příslušníků ozbrojených sil se používá
pojmu "neschopnost ke

službě"

a je posuzována

příslušnými lékaři).

Jde v podstatě

o srovnání fyzických, psychických i smyslových schopností zaměstnance (či OS VČ
apod.) s nároky, které jsou na
činnosti,

pracovní

něho

kladeny z hlediska jeho práce a charakteru

kterou vykonává. Jde tedy o posuzování zdravotní

způsobilosti

pracujícího k práci.
Specielně

pracovní neschopnost vzniklá pracovním úrazem

z povolání) je významná z hlediska

podpůrčí

doby nemocenského,

doba pracovní neschopnost posuzuje zcela

samostatně

(či

nemocí

neboť

zde se

a je také významná

z hlediska nároků podle zákoníku práce (Z 65/65).
"Za pracovní neschopnost vzniklou následkem pracovního úrazu se
považuje první pracovní neschopnost, která vznikla jako
pracovního úrazu"(Arnoldová, I., 2004, s. 154).

Může

bezprostřední

se však stát, že

následek

zaměstnanec

či OSVČ, který vstoupil do práce po skončení této pracovní neschopnosti je do dvou
měsíců lékařem

znovu uznán práce neschopným. A pakliže je tato druhá pracovní

neschopnost v příčinné souvislosti s tímtéž úrazem (o
pokračování

považována za

čemž

rozhoduje

lékař),

je

prvé pracovní neschopnosti (vzniklé pracovním

úrazem).
Zápočty

případech

předchozích

vliv na délku

období pracovní neschopnosti nemají v těchto

podpůrčí

doby, ani sama délka

podpůrčí

doby

neovlivňuje

délku následující pracovní neschopnosti.
Vznik
řečeno

62

dočasné

výše (tedy

lékař,

pracovní neschopnosti uznává
který má

občana

dále jen OSSZ, PSSZ

81

ošetřující lékař,

ve své ambulantní, ústavní nebo

jak bylo
lázeňské

péči, eventuálně lékař

závodní preventivní

péče)

základě řádného vyšetření

na

zdravotního stavu a jeho následného zhodnocení (Arnoldová, I., 2004, s. 149).63
Pracovní neschopnost

začíná

v den, kdy ji

ošetřující lékař

zjistil

kalendářním

dnem, pokud má zaměstnanec již odpracovanou

např. lékař

v danou dobu k dosažení,

může

(popř.

směnu).

následujícím

Nebyl-li však

být pracovní neschopnost uznána

nejvýše 3 kalendářní dny přede dnem, v němž pracovní neschopnost zjistil.

Potvrzením pracovní neschopnosti, tedy dokladem, který vypisuje
ošetřující lékař zaměstnanci

na

předepsaném

tiskopise,

lékař

dokládá

občanovi,

že

není schopen vykonávat své dosavadní zaměstnání. Potvrzení pracovní neschopnosti
má 4

části:

1) legitimaci práce neschopného

příslušnému úřadu

práce o

příp. příslušnému úřadu
příslušné

počátku

občana,

pracovní neschopnosti a 4) hlášení

OSSZ (Arnoldová, I., s. 150).
Tento doklad o pracovní neschopnosti plní 3 základní

uplatňuje

důležitý

nárok na nemocenské, je

a pro omluvení absence v práci. Pro
předepsaném

účely,

pro evidenci práce neschopných

účely

další výplaty nemocenského

a to:

občanů

lékař

na

tiskopisu potvrzuje trvání pracovní neschopnosti. Kooperuje s lékařem

OSSZ a trvá-li pracovní neschopnost více jak 6 měsíců
pracovních neschopností) hodnotí
společně.

případně

pracovní neschopnosti, 3) hlášení organizace,

ukončení

práce o

2) hlášení organizaci,

Jedná-li se o

lékař

s lékařem OSSZ zdravotní stav

dlouhodobě nepříznivý

z hlediska dané problematiky také

pravděpodobné,

zdravotnickou dokumentaci práce neschopného
Stejně

jako

rozhoduje i o jejím

ošetřující lékař

ukončení

(v

zdravotní stav
pak

občana

občana,

což je

lékař předkládá lékaři

OSSZ

občana.

rozhoduje o vzniku pracovní neschopnosti,

některých případech

přičemž

v legitimaci, v hlášení organizaci,

vyznačí

den

ukončení

(včetně zápočtů předchozích

posudkový

lékař

popřípadě příslušnému úřadu

OSSZ),
práce,

pracovní neschopnosti a legitimaci s konečně udanou

diagnózou zasílá příslušné OSSZ.
U práce neschopného
se pracovní neschopnost
plně

ukončuje

občana,

který nemá nárok na nemocenské,

dnem, od kterého jej OSSZ uznala

částečně či

invalidním.

63 Zjistí-li lékař, že pacientovi jeho zdravotní stav nedovoluje vykonávat pro nemoc či úraz
dosavadní zaměstnání nebo dosavadní SYČ nebo uzná občana, který byl přijat do ústavní péče ve
zdravotnickém zařízení, nebo kterému byla na základě zdravotního pojištění poskytnuta lázeňská
péče a to na celou dobu pobytu, eventuálně uzná práce neschopným uchazeče o zaměstnání atd.
(blíže tamtéž).
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V některých

případech

však občan nárok na nemocenské nemá, a to pokud

si pracovní neschopnost přivodil:
a) v úmyslu vylákat nemocenské (tj. úmyslným poškozením zdraví,
v našem případě úrazem s následkem vzniku pracovní neschopnosti),
b)

zaviněnou účastí

c) jako
prostředků,

ve rvačce,

bezprostřední

následek své opilosti nebo zneužití omamných

což se našeho tématu týká,
před

omamné látky

(Nemocenské však lze

např.

požil-li

a

skutečností

alkohol

či

jiné

jízdou motorovým vozidlem v rámci služební cesty.
přiznat

jako dávku dobrovolnou ve snížené výši, konkrétní

výše nemocenského pak závisí na tom, zda má
nikoli). V tomto

zaměstnanec

případě

pojištěnec

rodinné

příslušníky

nebo

však musí existovat přímá příčinná souvislost mezi opilostí

vedoucí ke vzniku pracovní neschopnosti,

čemuž

se

ještě

budeme

věnovat,

při

d)
odnětí

spáchání úmyslného trestného

svobody, jehož horní hranice

přesahuje

činu,

za

něž

zákon stanoví trest

1 rok (Arnoldová, I., 2004, s. 153-

154).

6. 2. 1. 3 Úraz, úrazové pojištění a pracovní úraz:
Vzhledem k tomu, že se zde
podrobněji

probrat právě úrazy,

neboť

věnujeme

problematice DN, je

třeba

k těm při DN dochází velmi často.

Úraz

Úrazem se rozumí "takové poškození zdraví, které nastalo nezávisle na
vůli

postiženého násilným, náhlým, resp. krátkodobým působením zevní příčiny,

je tato

příčina

ať

jakékoli povahy (fyzikální, mechanická, termická, chemická,

psychogenní, popř. biologická" (Arnoldová, 1., 2004, s. 157).
Má-li být tedy uznáno, že jde o úraz, musí být

splněny

následující

podmínky:
1) zevní příčina (tzv. úrazový děj),
2) náhlý vznik (tzn.

neočekávanost

a náhlost situace),

3) nezávislost na vlUi postiženého (tj.

nechtěnost

ze strany postiženého),

4) porušení zdraví (jakékoli závažnosti),
přičemž

v praxi

často

úrazový

děj

rozhodujícím kritériem je úrazový

velké obtíže, jak

upozorňuje

děj,

s jehož prokázáním jsou

Arnoldová (1., 2004, s. 162). Tento

však musí mít za následek poškození zdraví, a to
83

buď bezprostředně

po úrazu nebo až v době

pozdější, přičemž

zdraví musí vždy existovat
v dané události

buď

pravděpodobnosti

příčinná

mezi úrazovým

rozdělení

například

daného tématu

otevřené

vysoká míra

řezné,

rány -

otevřené, poranění

jednotlivých poranění.

tyto.: povrchní

odřeniny kůže, puchýře, zhmoždění včetně modřin,

apod.,

alespoň

absolutní jistota jejich vztahu nebo

(tamtéž, s. 157).

účely

pro

a poškozením

souvislost. Jde o to, že musí být prokázána

Mezinárodní klasifikace nemocí obsahuje
Uveďme

dějem

poranění

- jako

krevní podlitiny, hematomy

tržné, bodné rány, zlomeniny-

ať

už

zavřené či

nervu a míchy, poranění svalu a šlachy, traumatická amputace,

poranění vnitřních orgánů

-

poranění

výbuchem,

otřesem,

rozdrcení, roztržení,

traumatický hematom ... atd. 64
Ty úrazy, které nevznikly

při plnění

pracovních

úkolů

nebo v

přímé

souvislosti s nimi se považují za mimopracovní úrazy.
Úrazové pojištění
Pro případ těchto událostí je v ČR možnost uzavřít dobrovolné úrazové
pojištění,

tedy

pojištění.

Jeho smyslem je zmírňovat nebo odstraňovat následky pojistných událostí

v životě
utrpěl

uzavřít

pojistnou smlouvu, kde jsou uvedeny i druhy a podmínky

pojištěnce (přičemž

pojištění).

za trvání

zabezpečovat

pojistnou událostí je
Pojišťovny

samozřejmě

plnění těm účastníkům,

pojištěnců,

účelům

u nichž pojistná (tedy nahodilá,
před

předpisů,
původní

64

osob (ve

součástí

znění

vyhlášky

smlouvy všeobecné

a likvidace se provádí podle

při odškodňování

bolesti a ztížení

oceňovaných

Č.

postupuje podle vyhlášky

společenského uplatnění,

ale škody na zdraví vzniklé
vyhlášky

událost nastala.

se stanovuje v procentech z pojistné částky (tamtéž, s. 159).

Od 1.1 2002 se
odškodění

pojištění

nepříznivá)

pojištění

55/1975 Sb.) a smlouvy sjednané po tomto datu jsou

Odškodění

tvořený

1. 1. 1993 se upravují podle vyhlášky

49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro

pojistné podmínky pro úrazové

pojistný fond,

ze kterého se potom vyplácejí pojistné finanční

Pojistné smlouvy a události vzniklé

Sb., o

defacto snaží

dosaženou životní úroveň obyvatelstva (Arnoldová, 1., 2004, s. 159).

z jednotlivých příspěvků

tabulek.

způsobem

se tímto

Organizují a zpravují k výše uvedeným

č.

úraz, který pojištěnec

32/1965 Sb., o

před

Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize (tamtéž, s. 158)

44012001

znění pozdějších

tímto datem se posuzují

odškodňování

84

ve

Č.

bolesti a ztížení

ještě

podle

společenského

uplatnění,

znění

ve

společenského

pozdějších

uplatnění

vyhlášky (440/2001)

předpisů.

Odškodnění

bolestného a ztížení

se stanovuje v bodech. V případě

činí

hodnota jednoho bodu 120

Kč,

prvně

jmenované

v případě druhé 30

Kč

(Arnoldová, 1., 2004, s. 159).
Těmto

současné době

V
pojištění a

vyhláškám se ještě budeme věnovat v souvislosti s odškodňováním.
rozlišujeme 2 hlavní skupiny

pojištění

a to: 1) životní

2) úrazové pojištění (v jehož rámci je nejčastěji sjednáno plnění za dobu

nezbytného

léčení tělesných

poškození úrazem, za trvalé následky úrazu a za smrt

následkem úrazu), k němuž je možné
tedy možnost úrazové
pojištění,

k životnímu

pojištění

přiřadit ještě důchodové pojištění.

sjednávat

eventuelně

samostatně

Existuje

připojištění

nebo jako

pojištěních.

ve smlouvách o sdružených

Pojistnými událostmi jsou potom: smrt nebo dožití pojištěné osoby, úraz a invalidita
(tamtéž, s. 160).
Pracovní úraz

Kvalifikace úrazu jakožto pracovního úrazu je z hlediska tématu
Podle

Nařízení

vlády

č.

108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a

stěžejní.
některé

další zákony, je úraz kvalifikován jako pracovní, pakliže se přihodí:
při plnění pracovních úkolů či

a)

b) v přímé souvislosti s plněním pracovních

úkolů.

ad a)
Plněním

pracovních úkolů se míní:

- "výkon pracovních povinností vyplývající z pracovního
řidič

poměru (např.

z povolání a podobné profese)
- jiná činnost vykonávaná na přtkaz zaměstnavatele

ostatních

-

činnost,

-

činnost

která je předmětem pracovní cesty
konaná pro zaměstnavatele: na podnět odborové organizace nebo

zaměstnanců

nepotřebuje

zvláštní

zaměstnavatele,

i

činnost

pro

oprávnění

zaměstnavatele

z vlastní iniciativy, pokud k ní

nebo ji nekoná proti výslovnému zákazu

dobrovolná výpomoc organizovaná

zaměstnavatelem"

(Arnoldová,

1.,2004, s. 161).
Znamená
zaměstnavatelem,
řidič

to

tedy,

že

jestliže

ve výše uvedených

je

případech,

do

nebo jako spolujezdec ve služebním voze se
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zaměstnanec

silničního
řidičem)

a

vyslán

svým

(ať

už jako

provozu
přihodí

se mu DN

zranění

s újmou na zdraví, bude toto

považováno za pracovní úraz a

zaměstnanec

má tudíž nárok na finanční odškodnění, které mu vyplácí zaměstnavatel.
V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou:
- "úkony

potřebné

během

k výkonu práce a úkony

práce obvyklé nebo

nutné před počátkem nebo po jejím skončení,
- školení
organizací

či

zaměstnanců

orgánem

zaměstnavatelem

organizované

nadřízeným zaměstnavateli,

nebo odborovou

kterým se sleduje zvyšování

jejich odborné kvalifikace,
lékařské vyšetření

vyšetření

ve zdravotnickém

v souvislosti s noční prací,

ošetření při

zařízení

na

příkaz zaměstnavatele,

první pomoci a cesta k nim a zpět"

(tamtéž, s. 161).
zaměstnání

Cesta do
ve zdravotnickém
zaměstnavatele)

zařízení,

a

zpět,

jakož i stravování,

ani cesta k nim a

zpět

ošetření,

vyšetření

(pokud není konána v objektu

však v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů není.

Definice pracovního úrazu je pro všechny

zaměstnavatele

stejná, tedy i pro

podnikatele (v tomto směru tedy neexistují pro OSVČ žádné výjimky).
Za škodu na zdraví vzniklou

zaměstnanci při

pracovním úrazu odpovídá .

podle § 190 zákona Č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,65
zaměstnavatel,

u něhož byl

zaměstnanec

v pracovním poměru.

I když sám zaměstnavatel neporušil žádnou právní povinnost nebo
předpokládá
při

níž

se u pracovního úrazu tzv. "objektivní zodpovědnost"

právě

případech

předpis,

zaměstnavatele,

on zodpovídá za škodnou událost a její následek. Jen v některých

však

může

být tato

odpovědnost částečně

nebo

úplně vyloučena,

zejména

porušil-li zaměstnanec bezpečnostní předpis nebo si úraz přivodil svou opilost(i6
(Arnoldová, 1., 162-163).
Jak
pracovních

upozorňuje

úrazů

nespadá do

Arnoldová (I., 2004, s. 162-163), v praxi s posouzením

bývají problémy,

náplně

práce

obzvláště

zaměstnance.

považovat za pracovní, pokud se nestal
schopen

či oprávněn dělat

V takových
při činnosti,

65
66

při činnosti,

případech

kterou

která

plně

se úraz bude

zaměstnanec

není

nebo pokud mu taková činnost nebyla dokonce zakázána.

Jestliže si úraz vyžádá více jak
zaměstnavatel

pokud se staly

třídenní

sepsat záznam o pracovním úrazu, a to

dále jen Z 65/65
blíže § 191 Z 65/65, (též Arnoldová, 1., 2004, s. 169-172)
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pracovní neschopnost, musí
nejpozději

do 5ti pracovních

dnů

pojišť ovně

od oznámení pracovního úrazu. Kopii pak odesílá zdravotní

a Inspektorátu

bezpečnosti

práce. Takovýto záznam je pro

zaměstnance důkazem,

že se mu pracovní úraz přihodil. Organizace jsou totiž povinny vést evidenci v knize
pracovních úrazů, které podléhají registraci67 (a to jsou pracovní úrazy, jimiž byla
způsobena

smrt nebo

nejméně jednodenní

pracovní neschopnost

způsobena

pracovní neschopnost), ale i

nebyla (pro

případ,

těch,

kterými

že by se následky pracovního

úrazu projevily později - u DN to mohou být např. úrazy hlavy).
Nejpodstatnější

jsou z hlediska tématu nároky, resp. náhrady škody, které

náležejí podle Z 65/65 pracovníkovi při pracovním úrazu.
Podle § 193 odst. 1 Z 65/65 je zaměstnavatel povinen uhradit zaměstnanci:
a) ztrátu na výdělku,
b) bolest a ztížení společenského uplatnění na trhu práce,
c)

účelně

d)

věcnou

vynaložené náklady spojené s léčením,
škodu.
nároků,

Každý z níže uvedených
samostatný, což znamená, že

při

týkající se ztráty na

pracovním úrazu tyto nároky

výdělku,

nepřísluší

je

vedle sebe

(§ 193a, Z 65/65).
výdělku

1) náhrada za ztrátu na

ušlá mzda). Tato náhrada za ztrátu na
poškozenému po
částečné
tvoří

skončení

po dobu pracovní neschopnosti (tzv.

výdělku

se poskytuje od vzniku nároku

pracovní neschopnosti

invalidity po dobu 12ti po

rozdíl mezi průměrným

sobě

výdělkem

či při

následujících

poškozeného

uznání invalidity nebo

měsíců

před

v takové výši, která

vznikem škody na zdraví

následkem pracovního úrazu a plnou výší nemocenského podle § 194 odst.
1 Z 65/65.

1) náhrada za ztrátu na
nebo při uznání invalidity nebo
výdělku zůstává

a

příčina

i po

této ztráty

poškozenému

ukončení
spočívá

zaměstnanci

výdělku

částečné

po

skončení

pracovní neschopnosti

invalidity. Nárok na náhradu za ztrátu na

pracovní neschopnosti, pokud i nadále trvá náhrada,
v utrpění pracovním úrazem. Tato náhrada

nejdéle do konce

kalendářního měsíce,

přísluší

ve kterém dovrší

65 let věku (podle § 195 odst. 4 Z 65/65 ).
67 Registrací se míní úkony povinné pro zaměstnavatele v případě pracovního úrazu zaměstnance
a to sice: 1) odpovědné a spolehlivé zjišťování příčin a okolností vzniku pracovního úrazu, dále 2)
sepsání záznamu o pracovním úrazu (viz. výše) podle výsledku provedeného zjištění a 3)
stanovení potřebných opatření proti opakování podobných pracovních úrazů (Arnoldová, I., 2004,
str. 163)

87

2) náhrada za bolest a ztížení

společenského

poškozenému jako následek pracovního úrazu,

představuje

uplatnění,

vzniklá

náhradu nemateriální

újmy a je poskytnuta jednorázově. 68 Náhrada za bolest se poskytuje po skončení
léčení,

společenského uplatnění

náhrada za ztížení

situace, tedy z

předpokládaných následků

souvislosti jsou

stěžejní

pojištěním.

potom vychází ze stávající

pracovního úrazu do budoucna. V této

2 vyhlášky, o kterých již byla řeč v souvislosti s úrazovým

Jde o V 32/65 (platnou do 31.12 2001 s hodnotou jednoho bodu 30

a V 440/2001 Sb. (s platností od Ll. 2002 a hodnotou bodu 120
lékař

uvede v lékařské

odškodňování

lékařem
může,

zprávě

poškozeného

počet bodů

Kč). Ošetřující

vážící se k úrazu.

se vychází ze základního ohodnocení ztížení společenského

(tedy z příslušného

v závislosti na

věku

počtu bodů,

Kč)

Při

uplatnění

udaného v lékařském posudku), ale ten se

i pohlaví poškozeného a podle

očekávaného

ztížení

společenského uplatnění do budoucna69 , zvýšit až o dvojnásobek. Ve zcela
mimořádných případech může

soud

přiměřeně

zvýšit

odškodnění

poškozeného nad

stanovené nejvyšší výměry odškodnění (Arnoldová, 1., 2004, s. 168).70
Dále je to:

4) náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
5) náhrada
3

věcné

§ 187 Z 65/65 však

dopravním

prostředku,

škody, na kterou se vztahuje § 187 Z 65/65. Podle odst.

zaměstnavatel

kterého

neodpovídá

zaměstnanec

použil

zaměstnanci

při plnění

za škodu na

pracovních

úkolů

bez

jeho souhlasu71 •

6. 2. 2 Důchodové pojištění
Důchodové pojištění je v ČR koncipováno jako pojištění povinné pro

všechny

výdělečně činné

financování je

průběžné,

osoby, což je patrno z předcházejícího textu. Jeho
"výdaje na dávky v daném období jsou" tedy "hrazeny

z příjmů z pojistného vybraného v tomto období" (Arnoldová, 1., 2004, s. 176).
Pojistné na důchodové pojištění platí zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ a osoby

68

69

§ 196 Z 65/65
Čímž se zde míní možnost volby povolání, dalšího sebevzdělávání, možnost uplatnit se v životě

rodinném, politickém, kulturním i sportovním (Arnoldová, 1., 2004, s. 168).
70 Přičemž horní limit zvýšení náhrady soudem není stanoven (tamtéž).
71 Což znamená, že použije-li zaměstnanec např. svůj soukromý vůz místo služebního vozu, aniž
by to jeho zaměstnavatel věděl, nemá zaměstnanec nárok na náhradu škody, která byla způsobena
na jeho soukromém vodidle při DN.

88

dobrovolně účastné důchodového pojištění.

čtyřech

Ve všech

skupinách

účastníků

sociálního pojištění tvoří důchodové pojištění procentuálně nejvyšší podíl sazeb.
Výběr

tohoto pojistného a jeho kontrolu

zajišťují

orgány OSSZ. Procentní

sazby pojistného jsou stanoveny z nezdaněných příjmů plátců pojistného.

6.2.2.1 Dávky důchodového pojištění:
důchodového pojištění

Podle § 4 Z 155/95 se z
důchodů.

poskytuje celkem 5

druhů

Jsou jimi:
1) starobní

důchod

(kterému se zde

věnovat

nebudeme,

neboť

nesouvisí

s daným tématem)
2) plný invalidní důchod
3) částečný invalidní důchod
4) vdovský a vdovecký důchod
5) sirotčí důchod
Vzhledem ke zkoumané problematice DN se
věnujme především

se v této kapitole

plnému invalidnímu a částečnému invalidnímu důchodu.

Invalidita byla
sociálních událostí.

zraněním

obecně

Rozděluje

definována v pojmech jako jedna ze základních .

se na

dvě

kategorie podle tíhy postižení na invaliditu

plnou a částečnou.
Při

posuzování invalidity se postupuje podle

zákona 155/95,
určuje přesná

č.

284/1995 Sb., která svými

posudková kritéria. Uvádí

přílohami

nejrůznější

a udává ke každému z nich pokles soustavné
přičemž

prováděcí

(zejména

vyhlášky

přílohou č.

2)

typy diagnóz, tedy postižení

výdělečné činnosti

v procentech,

rozhodující jsou funkční postižení z těchto diagnóz vyplývající (Arnoldová,

1., 2004, s. 188).
Lékaři

OSSZ posuzují plnou

či částečnou

invaliditu s ohledem na dvojí

okruh správního řízení:
a)
důchod,

řízení

zahájené na vlastní žádost

občana

o plný nebo

částečný

invalidní

kde se jedná o nároku na přiznání odpovídajícího důchodu a
b)

řízení

o

zahájeno z úředního

přechodu
podnětu

z pracovní neschopnosti do invalidity, které je

(podle § 94 Z 582/91 Sb.). V tomto

vydává pouze rozhodnutí o plnění nebo
odpovídající

důchod,

neplnění

ale nikoli o nároku na
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OSSZ

zdravotních podmínek nároku na

přiznání

v prvém případě (Arnoldová, I., 2004, s. 189).

případě

odpovídajícího

důchodu

jako

Plnou invaliditou míníme stav, ve kterém:
1) poklesla pojištěnci schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o

66% z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu72 nebo
2) je
mimořádných

pojištěnec

výdělečné činnosti

schopen soustavné

jen za zcela

podmínek (§ 39 odst. 1, Z 155/95) .

Při určování

poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se vychází:
(doloženého výsledky

funkčních

- ze schopnosti vykonávat práci vzhledem k zachovaný

tělesným,

- ze zdravotního stavu

pojištěnce

vyšetření)

smyslovým a duševním schopnostem (s přihlédnutí k činnostem, které vykonával
před

tímto stavem a také k dosaženému

vzdělání,

zkušenostem a schopnostem)

(§ 39 odst. 2, Z 155/95).

Bere se však v úvahu také to, zda postižení
výdělečné činnosti pojištěnce,

ovlivňuje

trvale schopnost

jestli je na své postižení adaptován (a pokud ano tak

jakým způsobem), a pak také to, zda je pojištěnec schopen se rekvalifikovat na jiný
druh výdělečné činnosti, než vykonával dosud (§ 39 odst. 2, Z 155/95).
Pojištěnec

má nárok na plný invalidní důchod, jestliže:

a) získal potřebnou dobu pojištění 73
b) se stal plně invalidním následkem pracovního úrazu (§ 38 Z 155/95).
Vedle
invalidního

příjmu

důchodu

z výdělečné

činnosti

náleží

pojištěnci

bez jakéhokoli omezení, jejíž výše základní

§ 41, odst. 1 Z 155/95 1470

Kč měsíčně

a výše procentní

výplata plného

výměry činí

výměry

podle

je stanovena

§ 41, odst. 2 Z 155/95.
Částečná invalidita je potom stav, kdy pojištěnci:

a) z důvodu
výdělečná

dlouhodobě nepříznivého

zdravotního stavu poklesla jeho

schopnost o 33% ,

b) jestliže mu

dlouhodobě nepříznivý

zdravotní stav značně ztěžuje životní

podmínky (§ 44 odst. 1,2 Z 155/95).
Prováděcí

stanovuje
72

přesně způsob

předpis, konkrétně

V 284/95

(hlavně přílohy Č.

2 a 4)

posouzení a procentní míru poklesu schopnosti soustavné

Dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se rozumí stav, který podle poznatků lékařské

vědy
73

právní

potrvá déle než 1 rok (Arnoldová I., 2004, s. 187)

Přičemž potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní důchod činí a) do 20ti let méně než

1 rok, b) od 20ti let do 22 let 1 rok, c) od 22 let do 24 let 2 roky, d) od 24 let do 26ti let 3 roky, e)
od 26ti let do 28 let 4 roky a f) nad 28 let 5 let, pokud se nejedná o invaliditu z mládí, která
vznikla před 18. rokem života (blíže v Z 155/95, § 40, odst. 1 a dále).
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výdělečné činnosti

a

samozřejmě

výčet

i

životní podmínky, jakož i ty, které

zdravotních postižení, které

umožňují

výkon soustavné

značně ztěžují

výdělečné činnosti

jen za zcela mimořádných podmínek.
Na

částečný

invalidní

důchod

má

pojištěnec,

který se stal

částečně

invalidním nárok tehdy, pokud:
a) získal potřebnou dobu
b) se stal

částečně

pojištění,

nebo

invalidním následkem pracovního úrazu (§ 43

Z 155/95).
Výše základní výměry pro

částečný

invalidní důchod činí podle § 45, odst.

1 Z 155/95 též 1470 Kč a procentní výměra je stanovena § 45, odst. 2 téhož zákona.
Důležitá

je též

skutečnost,

nemá vliv na vyplácení tohoto

příjem

že

z výdělečné

činnosti

v současné

době

důchodu.

6. 2. 2. 1. 1 Zvýšení důchodu pro bezmocnost

DN jsou svými dopady
invalidity se
stav

může

účastníka

nesmírně

či částečné

významné. Do stavu plné

následkem DN dostat kdokoli z nás. V případě, že je zdravotní

DN natolik závažný, že jedinec

potřebuje

běžných

úkonech sebeobsluhy, a to

dlouhodobě,

důchodu

o bezmocnost (čímž se míní nesoběstačnost).

pomoc jiné osoby

při

je zde možnost navýšení jeho

Pro stanovení bezmocnosti musí být splněny tři základní podmínky:
- trvalost poskytované péče (tedy soustavnost,
-

potřeba ošetření

(tj.

přímé

nepřetržitost),

poskytování nezbytné domácí

péče

jako

je podávání léků, obklady, převazy atd., pomoc při hygieně, pomoc při jídle a pití),
-

potřeba

obsluhy jinou osobou (Arnoldová, I., 2004, s. 198).

Rozlišují se celkem
jedinec

potřebuje soustavně

(např. při

tři stupně

bezmocnosti: 1)

pomoc jiné osoby

mytí, oblékání atd.), 2)

převážná

částečná

při některých

bezmocnost - kdy

nezbytných úkonech

bezmocnost - kdy jedinec

kromě

výše

uvedených úkonů potřebuje ještě pravidelnou pomoc při hlavních životních úkonech
jako je

chůze,

výkon fyziologické

je osoba prakticky upoutána na

potřeby

apod. a 3) úplná bezmocnost - kdy

lůžko, potřebuje

soustavné

ošetřování

a

při

všech

svých životních úkonech je odkázána na pomoc druhých lidí.
Posoudí-li OSSZ svými lékaři některý ze stupňů bezmocnosti u osoby,
pobírající dávky důchodového pojištění, zvyšuje se mu důchod z důchodového
pojištění, eventuálně

úhrn těchto

důchodů:
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a) o 20 % při částečné bezmocnosti,
b) o 40 % u převážné bezmocnosti,
při

c) o 75 %

úplné bezmocnosti z částky, která se podle zákona

o životním minimu (Z 463/91) považuje za potřebnou k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb osoby, jež není nezaopatřeným dítětem. 74 Sirotčí důchod
nejdříve

se však zvyšuje pro bezmocnost

věku dítěte (např.

v 7. roce

podle § 70

odst. 3, Z 100/88) (Arnoldová, 1., 2004, s. 199).
Tolik k plnému a částečnému invalidnímu
V souvislosti se
poukázat na
o

skutečnost,

zaměstnanosti,

zaměstnáváním zdravotně

že byl

přijat

a k bezmocnosti.
ještě důležité

postižených je

Parlamentem nový zákon

znění pozdějších předpisů,

ve

důchodu

Č.

435/2004 Sb.,

který vstoupil v platnost 1.

října

200475 • Tímto zákonem byla uvedena nová kategorie: osoby se zdravotním
postižením, a to z toho

důvodu,

české

aby se

názvosloví

přibližovalo

co nejvíce

názvosloví užívanému v členských státech EU.
Osoby

plně

a

částečně

invalidní se považují za tzv. automatický okruh

osob se zdravotním postižením. To z toho

postižením
"Za

přibyl

ještě

třetí,

zdravotně znevýhodněnou

funkční

zaměstnání

při

Rozhodné
sociálního

výdělečnou činnost,

tedy:

podstatně

omezeny z důvodu jejího

zdravotního stavu" [§ 67 odst. 2 písm. c) Z 453/04].
pro získání potvrzení nebo rozhodnutí orgánu

o tom, že je

dlouhodobě nepříznivý

člověk

osobou

zdravotně znevýhodněnou

jsou

zdravotní stav a funkční omezení z něho vyplývající,

které podstatně omezuje i možnost pracovního
blíže specifikován

ale její možnosti být nebo

vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní

skutečnosti

zabezpečení

znevýhodněné.

které má zachovánu schopnost vykonávat

kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou
dlouhodobě nepříznivého

zdravotně

osobu se považuje fyzická osoba, která má takovou

nebo jinou

zůstat pracovně začleněna,

že do okruhu osob se zdravotním

nový statut: osoby

poruchu zdravotního stavu,

soustavné

důvodu,

nepříznivý

uplatnění.

Pro účely tohoto zákona je

zdravotní stav jako stav, který

podstatně

psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti (tímto se tedy eliminují

omezuje

lehčí funkční

74 Za nezaopatřené dítě se považuje podle § 11 odst. 1 Z 117/95 dítě do skončení povinné školní
docházky, a po té, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže: - se soustavně připravuje na budoucí
povolání nebo- se nemůže soustavně připravovat na výkon svého budoucího povolání nebo
vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo - z důvodů dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost (za nezaopatřené dítě
se však nepovažuje poživatel plného invalidního důchodu z důchodového pojištění).
75 Dále jen Z 435/04
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poruchy, které uvedené schopnosti neomezují jako
čichových

např.

porucha barvocitu, porucha

funkcí atd.).
částečné

O plné i
znevýhodněné

invaliditě,

zdravotně

jakož i o statutu osoby

rozhodují lékaři OSSZ a v odvolacím řízení lékaři po sudkové komise

Ministerstva práce a sociálních věcí.

6. 2. 3 Sociální péče o občany zdravotně postižené
Tato kapitola v podstatě navazuje na 5. kapitolu práce, kde jsme se již
sociální

péčí

zabývali v podobě služeb sociální

věnovat

sociální

péči

péče.

V této kapitole se budeme

v souvislosti s mimořádnými výhodami pro

těžce zdravotně

postižené občany.
Mimořádné

6. 2. 3. 1

výhody pro těžce zdravotně postižené občany

Osobám s těžkým zdravotním postižením náš právní
mimořádné

Z 100/88
postižené

výhody 1., II. a III.

(konkrétně

stupně,

§ 86) je institut

občany zařazen

řád umožňuje

získat

a to podle závažnosti zdravotního postižení.
mimořádných

výhod pro

mezi dávky a služby sociální péče,

neboť

těžce zdravotně

na ně má úzkou

vazbu. 76 Institut mimořádných výhod má u nás dlouholetou tradici (od 50. let 20.
stoL). Poskytování

osobám

mimořádných

těžce zdravotně

postiženým na zdraví (s

potom osobám

zvlášť těžce

stupně

zvlášť těžce

osobám

výhod prvého

stupně

průkazkou

postiženým na zdraví (s
postiženým,

náleželo (a stále náleží)

potřebujícím

TP), druhého

průkazkou

pomoc

ZTP) a

stupně

třetího

průvodce (průkaz

ZTPIP). Tehdejší rozsah výhod pro výše uvedené skupiny osob se s drobnými
úpravami zachoval až do dnešní doby.
Podle V 182/91 se

občanům

postižením (uvedeným v příloze
pohybovou nebo
Stupně,

orientační

Č.

starším jednoho roku s těžkým zdravotním

2 této vyhlášky), které

schopnost poskytují

podstatně

mimořádné

omezuje jejich

výhody 1., II., III.

podle přílohy Č. 3 této vyhlášky (Arnoldová, II., 2004, s. 252).

Žádost o přiznání mimořádných výhod se podává u příslušného obecního
úřadu

obce s

rozšířenou působností, konkrétně

referátu sociálních

věcí.

stav osoby je potom posuzován lékaři OSSZ a v případě, že jsou jedinci
výhody (I., II. nebo III.

stupně) přiznány,

obecní úřad obce s rozšířenou

Zdravotní

mimořádné

působností

I když mezi ně v podstatě nepatří, jak podotýká D. Hacaperková a P. Niederle (In Arnoldová,
II., 2004, s. 250)
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mu vydá průkaz, který ho

opravňuje

k mimořádným výhodám (s

vyznačením

o jaký

stupeň jde).
Mimořádné

výhody I.

stupně:

se vztahují na

těžce

postižené

občany,

které

jsou držiteli průkazu TP. Jsou to tyto:
veřejných

a) nárok na vyhrazené místo k sezení ve
prostředcích

pro pravidelnou hromadnou dopravu osob

dopravních

kromě autobusů

a

vlaků,

v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky a
b) nárok na

přednost

vyžaduje-li toto jednání delší

při

osobním projednávání jejich záležitostí,

čekání,

zejména stání. Za osobní projednávání

záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani
ošetření

a vyšetření ve zdravotnických zařízeních
Zdravotní postižení, která podle

poskytování

mimořádných

přílohy

stupně,

výhod I.

(příloha č.

č.

3, odst. 1 V 182/91).

2 V 182/91

jsou z úsporných

odůvodňují

důvodů

uvedena

v přílohách (jakož i zdravotní postižení vážící se k mimořádným výhodám II. a III.
stupně).

Mimořádné
občany

výhody II.

stupně:

zvlášť těžce

se vztahují na

postižené

(držiteli průkazu ZTP) ajsou to tyto:
a) výhody uvedené v I. stupni, k nimž se řadí ještě
b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní

veřejné

hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
c) slevu 75 % jízdného ve druhé vozové
ve vnitrostátní

přepravě

(příloha Č.

může

být poskytnuta sleva poloviny vstupného

představení,

koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky

3, odst. 2, V 182/91).

Mimořádné

kteří jsou

osobního vlaku a rychlíku

a 75 % slevu v pravidelných vnitrostátních spojích

autobusové dopravy. Dále
na divadelní a filmová

třídě

výhody III.

stupně:

pro

těžce zdravotně

postižené

občany,

držiteli průkazu ZTPIP jsou následující:
a) výhody uvedené v I. a II. stupni,

b) nárok na bezplatnou

přepravu

průvodce

veřejnými

hromadnými

dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,
c) u

úplně

nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou

vodícího psa, pokud je nedoprovází

průvodce.

Dále

může

být držiteli

přepravu

průkazu

ZTPIP poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a filmová představení,

94

přičemž při

koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky,

poskytne sleva poloviny vstupného i jeho průvodci
Průkazy mimořádných
Průkaz mimořádných

v současné

době světle

mimořádných

občana,

poskytování slevy se

(příloha č.

3, odst. 3 V 182/91).

výhod:

výhod I.

stupně

TP vydaný po 1.

modrou barvu a obsahuje: údaj o

výhod, jméno,

příjmení,

rodné

označení

jeho podpis, datum vydání,

příjmení,

červenci

přiznaném
číslo,

rodné

orgánu, který

2000 má

průkaz

stupni

fotografii

vydal a dobu

platnosti průkazu (Arnoldová, II., 2004, s. 255-256).
Průkaz mimořádných

stupně

výhod II.

ZTP obsahuje všechny výše

uvedené údaje (jako u TP) a má světle zelenou barvu.
Průkaz mimořádných

výhod III.

stupně

ZTP/P obsahuje taktéž všechny

výše uvedené údaje (jako u TP) a jeho barva je světle oranžová.
Všechny

průkazy

Z 100/88 a V 182/91) jsou

vydané po 1.

opatřeny

se totiž, že byly kopírovány,

červenci

2000 (resp. po novelizaci

ochrannými prvky proti jejich zneužití. Stávalo

pozměňovány

apod.,

přičemž

k nejčastějšímu

zneužívání průkazek docházelo v dopravě (Arnoldová II., 2004, s. 255).
Podle § 28 Z 200/90 může být tomu, kdo
nebo zneužije

průkaz mimořádných

výhod,

úmyslně zničí,

eventuelně

stanovenou zákonem 100/88 v souvislosti s průkazy

poškodí, pozmění .

kdo poruší jinou povinnost

mimořádných

výhod,

udělena

pokuta až do výše 10 000 Kč.
Průkazy jsou

platné od data jeho vydání u osoby:

- ve věku do 20 let nejvýše 5 let
- ve věku 20-50 let nejvýše 10 let
- ve

věku

nad 50 let nemusí být platnost

průkazu

nijak omezena

(tamtéž, s. 256).

6. 2. 3. 1. 1 Vliv mimořádných výhod na další výhody a úlevy
pro občana se zdravotním postižením:
Osoba se zdravotním postižením, která vlastní

průkaz mimořádných

výhod, je zvýhodněna ještě v dalších oblastech společenského života, a to
- "zvýšením
nezbytných

nákladů

částky

životního minima

na domácnost

při

daňové

úlevy,
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potřebné

posuzování jeho sociální

v souvislosti s poskytováním dávek sociální péče,
-

občana,

např.:

k zajištění
potřebnosti

- osvobození od daně ze staveb,
vyměřovací

- minimální

základ

pro

stanovení

výše

pojistného

na všeobecné zdravotní pojištění,
- osvobození od

poplatků

ze psa, který je užíván k doprovodu nebo

k ochraně,
- osvobození od některých správních poplatků apod." (tamtéž, s. 257),
stejně

kteří

může

tak

být

některým těžce zdravotně

jsou držiteli motorových vozidel a jsou

postiženým

občanům,

zároveň příjemci příspěvku

na provoz

motorového vozidla prominut poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic.

6. 2. 3. 2 Jednorázové peněžité a věcné dávky
pro zdravotně postižené občany:
Jednorázové peněžité dávky jsou

určeny

pro chudé osoby

těžce zdravotně

postižené (ovšem i pro staré občany, kterých se však téma zcela netýká), tj.
potřebné občany,

mimořádných,

na úhradu

avšak nutných

nákladů,

sociálně

které nejsou

schopni uhradit ze svých běžných příjmů. Tyto dávky mohou poskytovat podle § 32
V 182/91 obecní
umístěným

závazků

úřady

v ústavu sociální

péče, léčebně

pro

postiženým (a starým
dlouhodobě

občanům),

nemocné, na úhradu

dávky mohou obce poskytovat též výše uvedeným skupinám osob

k uspokojování jejich
zdravotní stav,

rozumí

zdravotně

krátkodobé povahy, které nemohou uhradit ze svých prostředků.
Věcné

svůj

i osobám· těžce

běžných

věk

nebo

životních

potřeb,

které si tyto osoby nemohou pro

osamělost zabezpečit

zabezpečení namáhavějších

pracovních

domácnosti nebo na jejich úhradu,

popř.

samy.

úkonů

Věcnými

dávkami se

nutných k provozu a

poskytnutí

předmětů

údržbě

k uspokojování

životních potřeb (Arnoldová, II., 2004, s. 269).

6.2.3.2.1 Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek

Obecní
zdravotně
potřebují

úřady

obce s rozšířenou

postiženým poskytnout
ke

zmírnění, překonání

peněžité příspěvky

nebo

pojišťovnou

(Dlužno také

říci,

na

že pokud

se

při

stanovení výše

pojišťovna
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hradí

občanům

opatření pomůcek,

těžce

které

svých postižení. Platí

nebyly hrazeny nebo

(§ 33 V 182/91). Pokud danou

alespoň částečně, přihlédne

mohou

odstranění následků

pomůcky

zde však ta podmínka, aby tyto
zdravotní

působností

pomůcku

příspěvku

propůjčovány

platí

k této

pomůcku či prostředek

pojišťovna
skutečnosti.

zdravotnické

plně,

techniky

ekonomicky nákladný a

léčebné pomůcky

každopádně

prostředek

pak se jedná vždy o

nejlevnější).

tzn.

si osoby

tělesně

nezbytně

na dobu

nejméně

v základním provedení,

Prostředky

zdravotnické techniky

zapůjčit dočasně,

postižené mohou

ale i trvale,
pomůcky.

nutnou nebo na celou užitnou dobu

Po uplynutí zápůjční doby je tato osoba povinna zapůjčený předmět vrátit.
Jaké pomůcky lze
Jde o pomůcky

zrakově

úhradě)

postiženým osobám poskytovat?

umožňující sebeobsluhu,

eventuelně pomůcky

zdravotního stavu,
uplatnění tělesně

zdravotně

samostatný pohyb nebo zachování

přípravu

na

a realizaci pracovního

postiženým osobám, jichž se naše téma týká

postiženým a

sluchově

postiženým osobám.

bezprostředně,

Příspěvky

na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro

osoby lze dohledat v příloze
Co se

č.

dále

(v procentuální

tělesně

postižené

4 V 182/91.

týče přidělování

prostředků

a úhrady

zdravotnické techniky (mezi

které patří zejména elektrické vozíky), ty se s výjimkou některých prostředků?7
pojištění

hradí ze zdravotního
Z 48/97

(přičemž

nejméně náročný,

se jedná

- tj. ortoped,

pomůcku

příslušné

opět

o

prostředek

postižené musí

rehabilitační lékař,

zdravotní

pojišť ovny

odborná komise zdravotní

vozík

elektrický vozík

pojišťovny.

Občan

přičemž

bezpečně

předepsat

schvaluje revizní

musí

řádně

podmínkou k

ovládat, za

prostředku

vyplnit

přidělení

splnění

pojišťovny,

úpravy (což je dáno "smlouvou o

tudíž na

výpůjčce",

vydává

je zachovaná

konkrétních kritérií
zdravotně

něm občan nemůže provádět

kterou

"vozíčkář"

lékař

"Formulář

(Arnoldová, II., 2004, s. 272). Vozík je ale po celou dobu užívání osobou
postiženou majetkem

odborný

neurolog nebo internista, aby mu na takovou

a souhlas k přidělení takovéhoto

k přidělení elektrického vozíku",
občana

např.

Přidělení pomůcky

mohl vzniknout nárok.

schopnost

v základním provedení, ekonomicky

v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení).

Osobě zdravotně
lékař

ve výši 75 % jejich ceny, což je patrno z § 13 a 15

podepisuje

žádné

při přijetí

vozíku).
Žadatel o pomůcku či prostředek zdravotnické techniky se předem
písemně

zavazuje, že pokud do 6ti

k opatření
jeho
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pomůcky,

poměrnou část)

měsíců

nebo použije jen
vrátit.

Stejně

část

ode dne vyplacení nepoužije
tohoto příspěvku, musí

tak se zavazuje, že

udaných v oddílu B přílohy Č. 3 Z 48/1997
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příspěvek

příspěvek

příspěvek

(nebo

vrátí v případě, že

se

pomůcka

před

stane,

příspěvku,

uplynutím 5ti let od poskytnutí

vlastnictvím

jiného občana (Arnoldová, II., 2004, s. 277).
(Prostředky
občany

zde

uvádět

pro tyto

občany

nebudeme.

Přehled rehabilitačních

a

sluchově

a

postižené

kompenzačních pomůcek

však najdeme též v příloze č. 4 V 182/91).

Dalším možným

příspěvkem

nosného nebo pohybového ústrojí,
občanům

zrakově

zdravotnické techniky pro

úplně

prakticky nebo

ze strany státu pro

značně

občany

s těžkými vadami

omezující jejich pohyblivost (a též

nevidomým), je

příspěvek

na úpravu bytu podle

§ 34 V 182/91.
Úpravou bytu se zde míní hlavně:
- "úprava

přístupu

do domu, garáže, k výtahu

včetně schodů,

k

oknům

a na balkón,
prvků

úprava povrchu podlahy, ovládacích
elektroinstalace,

kuchyňské

rozšíření

linky,

popř.

domovní a bytové

dalšího nábytku,

a úprava dveří,

odstranění prahů,
přizpůsobení

koupelny

a

včetně

záchodu

vybavení

vhodným·

sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi,
stavební úpravy spojené s instalací výtahu,
vybudování telefonního vedení" atd. (§ 34 odst. 3 V 182/91).
Příspěvek

na úpravu bytu poskytují

působností, přičemž

opět

obecní

rozsah úprav bytu se posuzuje se

úřady

zřetelem

obce s rozšířenou

na závažnost a druh

zdravotního postižení občana (zdravotní postižení vážící se k tomuto

příspěvku

jsou

uvedena v příloze č. 5 V 182/91 písmenech a) až g)).
Výše
rodiny

příspěvku

(včetně příjmů),

se potom určuje podle majetkových

a to až do 70 % prokázaných

spojené s nezbytnými výdaji, nejvýše však 50 000

Kč,

poměrů občana

nákladů

a jeho

za materiál a práce

nebo 100000 Kč u

příspěvku

na stavební úpravy spojené s instalací výtahu (pokud nelze použít šikmou
schodišťovou

plošinu).

Příspěvek může

být poskytnut i formou zálohy, nejvýše však

ve výši 50 % předpokládané výše příspěvku (blíže § 34 odst. 4 V 182/91).
Příspěvek

na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní

úpravu motorového vozidla
Tento
poskytovat

příspěvek

občanu

mohou obecní

úřady

obce s rozšířenou

působností

s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, který
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motorové vozidlo užívá pro svou dopravu. Aby však
nesmí být

umístěn

občan

mohl

k celoročnímu pobytu v ústavu sociální

zdravotnickém nebo obdobném

zařízení)

příspěvek
péče

dostat,

(popř.

ve

a musí být odkázán na individuální

dopravu.
Žije-li v domácnosti více občanů výše uvedeného zdravotního postižení,
poskytne se příspěvek každému z nich.
Příspěvek

na zakoupení nebo celkovou opravu motorového vozidla se také

rodiči nezaopatřeného dítěte,

poskytne

jde-li o

dítě

starší

tří

let: s těžkou vadou

nosného nebo pohybového ústrojí (specifikováno v příloze
písmenech a) až g)), úplně nebo prakticky nevidomé
mentální defekt
rodič

či mentálně

odůvodňuje přiznání mimořádných

bude vozidlo používat pro dopravu

dítěte.

č.

5 V 182/91,

postižené (kterému

výhod III.

stupně), přičemž

příspěvek může

Tento

být

poskytnut jen jedné oprávněné osobě.
Výše

příspěvku

se

opět určuje

s ohledem na majetkové

a osob jemu blízkých, žijících s ním ve
a

příbuzní

v řadě

přímé)

společné

poměry

žadatele

domácnosti (což jsou manželé

a na zakoupení motorového vozidla

může činit

max. 100

000 Kč a na celkovou opravu motorového vozidla max. 60 000 Kč (blíže § 35
V 182/91).

Mezi další jednorázové
s rozšířenou působností nebo
příspěvek

příslušnými

vadou

nezaopatřeného dítěte

do 3 let

č.

udělované

obecními

úřady

obce

obecními úřady patří zejména:

na zvláštní úpravu motorového vozidla (poskytující

se osobám s těžkou

v příloze

příspěvky

nosného
věku

či

pohybového ústrojí,

pro

s tímtéž postižením, uvedeným

5 V 182/91 a dalším skupinám osob, za

splnění

rodiče

konkrétně

daných podmínek se

uděluje v plné výši ceny takové úpravy)78.
příspěvek

postiženým

držitelům

na provoz motorového vozidla (poskytující se

motorového vozidla na dobu jednoho

kalendářního

zdravotně

roku, dle

§ 36 V 182/91),

-

příspěvek

na individuální dopravu (se poskytuje zdravotně postiženým

osobám též najeden kalendářní rok ve výši 6500 Kč, více v § 37 V 182/91),

Avšak součet příspěvků na zakoupení, celkovou opravu a též zvláštní úpravu motorového
vozidla nesmí činit v období po sobě jdoucích deseti let více jak 200 000 Kč (Arnoldová, II., 2004,
s. 281)
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- příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných
spotřebičů

(se poskytuje

sociálně potřebným zdravotně

těles

a dalších

postiženým osobám do výše

3000 Kč, blíže v § 39 V 182/91),

- příspěvek na
(se poskytuje

zdravotně

poživatelům důchodu

zřízení

a

změnu připojení

telefonní

účastnické

postiženým osobám s přiznáním výhod III.

pro bezmocnost na

zřízení

nebo

přeměnu

stanice

stupně

nebo

účastnické

jejich

stanice do výše 1000 Kč, podle § 40 V 182/91),
příspěvky

- ostatní jednorázové
(ať

už pro

tělesně

postiženou mládež

(týkající se

či

především svěřenců ústavů

jinou mládež) obce mohou poskytnout

jednorázové peněžité příspěvky a věcné dávky při odchodu z příslušného
splnění

zařízení

za

daných podmínek V § 41 V 182/91),

-

bezúročné půjčky

(poskytnutá

občanům, kteří

se ocitli v nepříznivé

životní situaci až do výše 20 000 Kč, dle § 57 V 182/91).
6. 2. 3. 2. 2 Opakující se peněžité dávky
Jsou jimi zejména tyto:
příspěvek

obecní

úřady

na zvýšené životní náklady, které mohou poskytovat

osobám trvale používajícím ortopedické

příslušné

či kompenzační pomůcky

až

do výše 200 Kč měsíčně, dle § 42 V 182/91,
příspěvek

na provoz telefonní

účastnické

obecním

úřadem sociálně potřebným zdravotně

osaměle,

až do výše plné úhrady základní

stanice

může

být poskytnut

postiženým osobám, které žijí

měsíční

sazby za používání telefonní

stanice, podle § 43 V 182/91,
Příspěvek

na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže osobám

s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí, uvedených v příloze
Kč měsíčně

výše 400

Č.

5 V až do

za užívání bytu a za užívání garáže do výše 200

Kč,

§ 43,

V 182/91,
příspěvek

na

společné

sociálně potřebným zdravotně

stravování mohou obecní

postiženým osobám až do výše 12

úřady

Kč

poskytovat

na 1 oběd, dle

§ 48, V 182/91.

6. 2. 3. 2. 3 Péče o osobu blízkou a jinou osobu:
V případě DN
přežije, zůstává

může

dojít i k tomu, že

v závislosti na

míře

účastník

DN, pak-li že nehodu

svého fyzického poškození odkázán na své

okolí, na své blízké.
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Péče

zaměstnání

o blízkou osobu je poskytována jinou osobou, která se vzdává svého

zůstává

a

či prarodičem

spolu se

zdravotně

o blízkou osobu, příspěvek při
společně

ve stejné domácnosti
-

dítětem

(ale i starým

nebo cizím občanem) v domácím prostředí, aby o ní mohla
občanovi,

Podle § 80 Z 100/88 náleží
pečuje

postiženým

převážně

nebo

péči

s tímto

úplně

který

občanem)

pečovat.

osobně, celodenně

či

o osobu blízkou

rodičem

a

řádně

jinou osobu (která žije

a která je:

bezmocná

- starší 80ti let a je částečně bezmocná (Arnoldová, II., s. 287).
Příspěvek

který
dítě

převzal dítě

však náleží také
péče),

do své

rodiči

který

nebo

dočteme

jak se

(nebo jinému

pečuje osobně, celodenně

starší jednoho roku, které je dlouhodobě

mimořádnou péči,

prarodiči

těžce zdravotně

a

řádně

občanovi,

o nezletilé

postižené a vyžadující

ve vyhlášce ministerstva práce a sociálních

věcí
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Tato doba
přiznáním

péče

je

započítávána

do doby

důchodového pojištění,

avšak

rodičovského příspěvku

této dávky ztrácí osoba nárok na poskytování

a odměny pěstouna (dle Z 117/95).

6. 2. 3. 2. 3. 1

Mimořádná péče
těžce zdravotně

o dlouhodobě

postižené dítě

Je jasné, že dopravní nehodovost se netýká ve svých
dospělých

osob, ale i

dětí. Dítě může

být

při

DN

zraněno.

Toto

důsledcích

pouze

zranění může

mít

dalekosáhlé důsledky na jeho budoucí život.
Tehdy
postižené

dítě,

přichází

za

něž

poznatků lékařské vědy
Mimořádnou

poskytována
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o

dlouhodobě zdravotně

jehož zdravotní postižení má podle

trvat alespoň jeden rok" (Arnoldová, II., 2004, s. 292).
péčí

rozumějme

péči,

a svým rozsahem,

o zdravé dítě stejného

tak pravidelné rehabilitace, i
při některých

"dítě,

se považuje

individuálně

převyšuje péči

mimořádná péče

v úvahu i

věku (ať

potřebou

která je podle § 1 V 284/95

náročností

už

a nutností

potřebou

mnohonásobně

opakovaného

ošetřování,

zvýšeného dohledu, nebo pomocí jiné osoby

nezbytných životních úkonech).

jde o VČ. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších

předpisů
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6.3 DN s následkem smrti
Dojde-li k tomu, že
Předcházející

smrti.

nemocenského

účastník

kapitola

pojištění

DN

zemře,

podrobně

apod., takže

pak

uvedla

můžeme

hovoříme

o DN s následkem

rozdělení

důchodů,

dávek

plynule navázat a zmínit už jen to, co

se k této podkapitole bezprostředně váže.

6. 3. 1 Nároky Z hlediska nemocenského pojištění
V předcházející kapitole byly

záměrně

pozůstalých

náhrady škody, týkající se

po

zaměstnanci,

pracovní úraz s následkem smrti. Na adresu
uplatňovat

opomenuty

některé

nároky, tedy
způsoben

kterému byl

zaměstnavatele

pozůstalí

mohou

podle § 197 Z 65/65 tyto nároky:

- náhrada za

účelně

vynaložené náklady spojené s léčením

zemřelého

zaměstnance,

přiměřených nákladů

- náhrada

spojených s pohřbem, hradící se

která tyto náklady vynaložila (nejčastěji se jedná o rodinného
zaměstnance).

nákladů

Od

spojených s pohřbem se

osobě,

příslušníka zemřelého

odečte pohřebné

poskytnuté

podle Z 117/95,
nákladů

- náhrada
zemřelý

na výživu

poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu,

náhrady vychází z průměrného

výdělku zemřelého

- dále je to jednorázové
(ve výši 50 000

Kč)

sirotčí důchod.

V

- náhrada
věcnou

a dítěti (ve výši 80000

Kč),

kterým

přičemž výpočet

této

(Arnoldová, 1., 2004, s. 169),

odškodnění pozůstalých,

některých případech

rodičům zemřelého

za

pozůstalých přísluší pozůstalým,

které

přísluší

manželu

jež splňují podmínky pro nárok na

lze tuto náhradu škody poskytnout také

ve výši 50 000 Kč.
věcné

škody pak

přísluší dědicům

zaměstnance,

přičemž

škodu se považuje taková škoda, která se projevila na majetku

poškozeného zaměstnance v době jeho smrti (§197-199 Z 65/65).
V této souvislosti je

třeba

zmínit nové ustanovení, které se sice netýká

nemocenského pojištění, ale je velmi důležité (např. pro OSVČ). Za škodu
usmrcením člověka, který nebyl v pracovním poměru nebo jiném obdobném vztahu,
náleží

pozůstalým

podle § 444 novelizovaného zákona

zákoníku jednorázové odškodnění, a sice:
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č.

40/1964 Sb.,

občanského

a) manželovi nebo manželce 240 000 Kč,
dítěti

b) každému

240 000 Kč,

c) každému rodiči 240 000 Kč,
rodiči při ztrátě

d) každému

počatého dítěte

dosud nenarozeného

85 000

Kč,

e) každému sourozenci zesnulého 175000 Kč,
f) každé blízké

osobě

žijící ve

společné

příčinou

vzniku události, která byla

domácnosti s usmrceným v době

škody na zdraví s následkem smrti,

240 000 Kč.

Tato

odškodnění

vyplácí pozůstalým ve

většině případů pojišťovna

(Palas,

Školení ČSODN, 2005).

6.3.2 Dávky důchodového pojištění
V předcházející kapitole jsme se
invalidnímu

důchodu.

a plnému

Z hlediska tématu DN s následkem smrti se budeme zabývat
důchodem

vdovským a vdoveckým
manželovi/manželce

věnovali především částečnému

či dítěti

po

mu nehoda přihodila pojištěn a

a

sirotčím důchodem,

zemřelém účastníkovi

splňoval

které náležejí

pozůstalému

DN, který byl v den, kdy se

níže uvedené podmínky.

Vdovský a vdovecký důchod:
Jde o

důchod

poskytovaný z důchodového

pojištění,

vdova po manželovi, který ke dni své smrti splnil podmínku

něž

na

potřebné

doby

pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní
byl poživatelem starobního
anebo

zemřel

důchodu,

plného

či částečného

má nárok
pojištění

důchod

invalidního

nebo

důchodu

následkem pracovního úrazu. (podle Z 155/95, § 49, odst. 1).

Na vdovecký

důchod

po manželce má nárok i vdovec, pakliže

splňuje

ty

samé podmínky uvedené výše (podle § 49 odst.. 2 Z 155/95).
Vdovský

důchod

se pak vyplácí

ode dne smrti manžela/ky. Vdovský

vdově či

důchod

vdovci po dobu jednoho roku

se vyplácí i nadále (tj. po uplynutí

jednoho roku), pakliže vdova splňuje jednu z následujících podmínek:
a)

pečuje

o nezaopatřené

b)

pečuje

o nezletilé

vyžadující

mimořádnou péči

nebo

dítě,
dlouhodobě

pečuje

bezmocné,
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těžce

o zletilé

dítě

zdravotně

které je

postižené

převážně

nebo

dítě
úplně

pečuje

c)
ve

společné

rodiče

o svého

rodiče zemřelého

nebo

domácnosti a který je úplně nebo

převážně

manžela, s nímž žije
částečně

bezmocný, nebo je

bezmocný a současně starší 80ti let,
d) je plně invalidní,
věku

e) dosáhla-li vdova

popř. důchodového věku,

55 let,

je-li její

věk

nižší (§ 50 odst. 2, Z 155/95).

Nárok na vdovský důchod podle § 50 odst. 4 Z 155/95 vzniká znovu, pokud
se splní některá z výše uvedených podmínek do 5 let po zániku

dřívějšího

nároku na

vdovský důchod.
důchod

Nárok na vdovský
částka

však náleží

ve výši 12ti

zaniká

měsíčních

uzavřením

nového manželství
důchodu,

splátek vdovského

vdova nárok ke dni zániku nároku na vdovský

důchod)

(vdově

něž měla

na

nebo prokáže- li se, že se

vdova podílela na smrti svého manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo
účastnice

trestného

činu, přičemž

jí nárok zaniká dnem právní moci rozhodnutí

soudu (§ 50 odst. 6, téhož zákona).
Nárok na
důchod

(až na

vyměřován

důchod

věkovou

vdovecký náleží za stejných podmínek, co vdovský

hranici, která je u

mužů

stanovena na 58 let) a je i

stejně'

(§ 50 odst. 7, téhož zákona).

(základní

výměra).

vdovského a vdoveckého

důchodu,

jejíž výše činí 50 % procentní výměry starobního nebo plného invalidního

důchodu,

Výše vdovského a vdoveckého
K tomu se

vypočítává ještě

měl

na který

měl

nebo by

procentní

důchodu činí

výměra

1470

Kč

nárok manžel/manželka v době své smrti nebo 50 %

procentní výměry

částečného

invalidního po poživateli/poživatelce tohoto

který ke dni smrti

nesplňoval

podmínku

potřebné

doby

pojištění (ať

důchodu,

už pro nárok na

plný invalidní důchod, tak pro starobní důchod) (§ 51 odstl a 2, Z 155/95).

Sirotčí důchod:

Na
či

sirotčí důchod

osvojitel nebo osoba, jež

vázán na
potřebné

předpoklad,

že

má nárok

nezaopatřené dítě,

převzala dítě

zemřelá

do

osoba

péče

kterému

nahrazující

splňovala

zemřel rodič

péči rodičů.

Nárok je

ke dni své smrti podmínku

doby pojištění pro nárok na starobní či plný invalidní důchod nebo

následkem pracovního
či částečného

invalidního

úrazu
důchodu

anebo

byla

poživatelem starobního,

(§ 52 odst. 1, Z 155/95).
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zemřela

plného

Důchody pozůstalých

nejsou nijak omezovány jejich

výdělečnou činností,

vyplácejí se tedy nezávisle na tom, kolik činí jejich příjem.
sirotčí důchod

Podle § 52 odst. 2 Z 155/95 má nárok na
nezaopatřené dítě

za splnění daných podmínek po každém z

Výše základní výměry
výměry

sirotčího důchodu činí též

osiřelé

rodičů.

1470 Kč a výše procentní

potom 40 % (viz vdovský a vdovecký důchod) (§ 53 odst. 1 a 2, Z 155/95).
důchodů

Výplata

(starobního, invalidního, vdovského i

sirotčího)

se provádí prostřednictvím pošty anebo na účet.
Problematičtější

podmínek není

splněna

a

některá

situace nastává, pokud
pozůstalí

z výše uvedených

tak nemají nárok ani na vdovský, ani na

sirotčí

důchod. Pakliže se navíc jednalo o OSVČ, které mají povinné pouze důchodové
pojištění

a příspěvek na státní politiku

zaměstnanosti

a která navíc nebyla

pojištěna

(nemocenské pojištění je dobrovolné), bude se sice úraz považovat za pracovní úraz,
ale

při

potom

úmrtí nebude mít
zmiňované

pozůstalý

nárok na uvedené dávky. Jedinou výjimkou je

ustanovení vyplývající z

občanského

zákoníku, podle kterého

mají rodinní příslušníci po zemřelé OSVČ nárok na jednorázové odškodnění.
V každém

případě

je ovšem vhodné, aby

měl občan

pro takovéto

případy uzavřeno

životní či úrazové pojištění.

Kapitola DN ve
část

světle

sociálního

zabezpečení,

diplomové práce, má být úvodem do právní pomoci

DN a

pozůstalým

ve

formě

zákonných

systému sociálního zabezpečení v ČR.
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nároků,

která uzavírá teoretickou
účastníkům,

resp.

obětem

které mohou uplatnit v rámci

7. Praktická část diplomové práce
Úvod
Vzhledem k tornu, že k dané problematice nebyl proveden žádný výzkum,
který by se

konkrétně

týkal

povědomí

širší

veřejnosti

o prevenci a intervenci

v rámci dopravní nehodovosti 81 a o dostupných formách pomoci pro účastníky
silničního

provozu, což

celkově

vytvořen

a realizován následující projekt výzkumu, resp.

považujme za základní výzkumný problém, byl

je inspirován výsledky studie Evropské federace

obětí

průzkumu,

který

dopravních nehod (FEVR)

z roku 1995.

7. 1 Cíl průzkumu
Cíl

průzkumu

je v podstatě

je nejen zjistit informovanost laické

naznačen

veřejnosti,

již v úvodu praktické
tj. všeobecné

části.

povědomí

Cílem

o prevenci

v rámci dopravní nehodovosti, rizikových faktorech (jako požití alkoholu

před

jízdou apod.), jakož i intervenci, tj. zásahu po dopravní nehodě, ale též zjistit do jaké

míry je v ČR využívána psychosociální pomoc, jejímiž představiteli jsou zejména
organizace neziskového sektoru, ale též právní pomoc v podobě znalostí
jednotlivých oblastí sociálního

zabezpečení,

na

základě

kterých

může účastník

DN

uplatňovat své zákonné nároky.82

7. 2 Hypotézy
Na základě daného tématu byly stanoveny hypotézy, o které se opírá i dále
uvedený metodologický postup.
Hypotézy jsou následující:
1) Předpokládejme, že situace v ČR odpovídá skutečnostem zjištěným
v zahraničí na základě

zmiňované

studie Evropské federace

a sice, že informovanost laické

veřejnosti

charakteru je minimální, a tím

nedostatečná,

obětí

dopravních nehod,

o intervenci státního i neziskového
jakož i

povědomí

širší

veřejnosti

o prevenci a represi v rámci dopravní nehodovosti.

Až na internetové ankety a dílčí průzkumy oddělení BESIP MD ČR, který se prevencí dopravní
nehodovosti systémově zabývá.
82 Vzhledem k tomu, že výzkumný problém se týká širší veřejnosti, je použit v textu pojem
účastník dopravní nehody, tedy nejen oběť.
81
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2) Využívání profesionální pomoci (tj. služeb, které poskytuje zejména
neziskový sektor -

nejrůznější

úřadů,

od obecních

obecních

sdružení a nadace, ale i státní
úřadů

obce s rozšířenou

či

komunální pomoc

působností

apod. - tedy

poradenské i praktické pomoci) nemá v ČR tradici a není využívána v takové
intenzitě jako

od rodiny,

pomoc z nejbližší sociální sítě postižených lidí (od blízkých lidí, tedy

přátel

a známých), a to i za

předpokladu,

že vycházíme z teze, že lidé
potřebnou

u nás považují nabídku profesionální pomoci za

aktivitu v naší

společnosti.
,

o

7. 3 Vlohy pruzkumu
Úlohami průzkumu zde míníme zejména poukázání na problematiku
dopravních nehod, jakožto
stanovených hypotéz,
zrealizovaného
veřejnosti

častého

ověření

průzkumu.

jevu v naší

společnosti,

potvrzení

či

vyvrácení

významu výzkumného problému a dosažení cíle

K tomuto

účelu

třeba

bylo

položit

respondentům

z širší

sadu výstižných, srozumitelných a na sebe navazujících otázek pomocí

dotazníku, který byl zvolen za základní výzkumnou techniku.
respondentů
průzkumu

pak

měly

naplnit, a to

Odpovědi

v kvantitativním i kvalitativním rozboru jmenované úlohy
obsahově

i

ideově

a

naznačit

možné apely a způsoby

řešení

na závěr diplomové práce v případě, že se stanovené hypotézy potvrdí.
S tím

ostatně

Aby byl dotazník co

úzce souvisí volba

nejpřesnější,

byl ještě

příslušného
před

metodologického postupu.

samotným

konečným průzkumem

proveden pilotní průzkum v průběhu srpna roku 2005, o malém
(10) mužského pohlaví ve věku od 20ti do 25ti let,
(pomocí emailové pošty), který
v dotazníku stanoveny
na

základě

odpovědí

pro

tohoto

měl ověřit,

dostatečně jasně

průzkumu zjištěno,

konkrétně

elektronickou cestou

zda jsou otázky i možnosti

odpovědí

a srozumitelně. Vzhledem k tomu, že bylo

že nejen otázky, ale zejména potom možnosti

na tyto otázky jsou místy matoucí a hlavně nejsou

účely průzkumu,

počtu respondentů

byl dotazník upraven a

rozšířen

uvedena v přílohách práce. Konkrétní realizace
kapitole.
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dostatečně

vypovídající

do konečné podoby, která je

průzkumu

je uvedena v následující

7.4 Metodika průzkumu
7.4.1 Čas realizace:
Sběr
(konkrétně

dat byl realizován v průběhu 4

měsíců

roku 2005, od září do prosince

od 2. 9. do 22. 12. 2005).

7.4.2 Místo, způsoby a etapy realizace průzkumu, objekt průzkumu:
Místem realizace
lokalizace se dá jen těžko

průzkumu

zpětně

bylo

převážně

hl. m. Praha, ovšem

přesná

dohledat, a to z následujících důvodů.

Dotazníky byly rozesílány bud' elektronickou poštou, anebo rozdávány
v tištěné

podobě

závislosti na

libovolnému vzorku

vzdělání, věku,

díky týmové práci mnoha lidí,
Tištěné

kolegům

pohlaví,
kteří byli

respondentů
řidičské

z řad široké

praxi atd.

bez

byl realizován

ochotni se na průzkumu podílet.

dotazníky byly rozdávány

osobně

z nejrůznějších fakult a lidem z nejrůznějších

a v Plzni. Návratnost

Průzkum

veřejnosti,

těchto dotazníků

náhodným kolemjdoucím,
pracovišť

městě

Praha

byla stoprocentní, o celkovém

počtu

v hl.

64 dotazníků.
část

Druhá

libovolnému vzorku
pohlaví,

řidičské

dotazníků

respondentů

byla rozeslána elektronickou poštou,
(bez závislosti na

praxi atd.), tentokrát z různých

místě

měst

pobytu,

a obcí

opět·

vzdělání, věku,

(např.

z Neratovic,

Brna, Ústí nad Orlicí atp.). Z této základní směsice respondentů se navrátila zhruba
těmi, kteří svůj

polovina. Další dotazníky byly
lidem, o kterých však
v dotazníku

(např.

zpětně

dotazník vyplnili, rozesílány dalším

nelze zjistit jiné údaje, než jaké jsou uvedeny

již se nedozvíme, z jakého pocházejí města).

Předpokládejme,

že

byly rozesílány do různých měst a lokalit v ČR, v závislosti na původu i vzdělání
výchozího zdroje. Celkový
činil

50 vyplněných

počet

navrátivších se

dotazníků

elektronickou cestou

dotazníků.

Dohromady tedy bylo

nashromážděno

pro účely průzkumu 114 dotazníků.

7.4.3 Výzkumné metody
Pro
techniku

byl

sběr

dat byl použit prostý náhodný

zvolen

anonymní

polouzavřený

20 otázek.
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výběr

a za hlavní výzkumnou

dotazník obsahující celkem

Dotazník zjišťuje pouze základní údaje o respondentovi: dosažené vzdělání
(případně

profesi),

u řidičů i dobu

věk,

řidičské

účasti

pohlaví a druh

v silničním provozu

(chodec/řidič,

praxe).

Prvních 6 otázek se týká prevence v rámci dopravní nehodovosti, resp.
represe (používání bezpečnostních

pásů, pojištění
řízení

nejvyšší povolené rychlosti v obci,
řidičského oprávnění

spolu s řidičským

motorového vozidla, zachovávání

motorového vozidla ještě

průkazem, řízení

vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek). Otázka
respondentů

o možné

formě

před

získáním

motorového vozidla pod
č.

represe v případě požití alkoholu

6 se týká
před

povědomí

jízdou

či během

jízdy ze strany Policie.
Následující otázky se týkají intervence v rámci dopravní nehodovosti
anebo tyto otázky

doplňují.

otázky dokládají poměr

č.

Otázka

účasti

7. se týká

se touto problematikou zabývají (ot.
č.

o pojmu IZS. Další

a neúčasti respondenta na dopravní nehodě (ot.

v závislosti na této otázce též využití nabídky

organizací (ot.

povědomí

č.

některých

č.

8),

organizací či nadací, které

9) a míru spokojenosti s takovouto

10), jakož i zhodnocení kontaktu s policisty (ot.

jejich chování na psychiku respondenta po dopravní nehodě (ot.

č.

č.

11) a

účinky

12). Otázka č. 13

je zaměřena na zjištění úmrtí blízké osoby respondenta v souvislosti s DN (resp. zda
je

či

není respondent

především

pozůstalým

po

účastníku

DN). Následující otázky se týkají

pomáhajících organizací v krizových situacích, zejména s ohledem na

DN, konkrétní znalosti
č.

organizace (ot.

těchto

organizací,

eventuelně

14), názoru respondenta na

v souvislosti s potřebou psychosociální

či

na znalost jiné než uvedené

zřizování

takovýchto organizací

psychologické pomoci

(ot.č.

15)

a hodnocení spolupráce takovýchto organizací s Policií ČR bezprostředně po DN
(ot.

č.

16). Další dotazy

směřují

účastníka

DN (ot.

nehody na život
obecně

(ot.

č.

18), jakož i k

k hodnocení jednotlivých
č.

17) a k

míře přemýšlení

nejpravděpodobnějšímu

o vlastní účast respondenta na DN (ot.

č.

se potom týká znalosti oblastí sociálního
dopravních nehod na zdraví člověka.
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následků

dopravní

respondenta o DN

využití pomoci, pokud jde

19). Poslední, nejrozsáhlejší otázka č. 20,
zabezpečení

vztahujících se k následkům

7.5 Výsledky
Před

rozeberme

průzkumu

a jejich interpretace
průzkumu

samotným vyhodnocením

nejdříve

a jeho následnou interpretací,

objekt zkoumání, a tím jsou samotní respondenti z hlediska:

vzdělání, věku, pohlaví a doby řidičské praxe 83 .
výběrového

7.5.1 Struktura

souboru z hlediska

Následující tabulka a graf pojednává o
s ohledem na

vzdělání,

v hodnotové i procentuelní

mít význam u interpretace

průzkumu.

vzorku lidí je pouze 1 základního
a v naprosté

většině

převažují

vzdělání

struktuře výběrového

s kladbě.

souboru

Jeho rozložení pak bude

Z tabulky je patrné, že z celého zkoumaného
vzdělání,

středoškoláci .

9 s vyšším odborným
Druhé

největší

vzděláním

zastoupení mají

vysokoškoláci.
Z uvedených profeSÍ
škol, právníci,

úředníci,

respondentů,

zastoupení: studenti vysokých

programátoři,

analytici a

zdravotní sestry, terapeuti,
neuvedlo 47

měli nejpočetnější

prodavačky

v menší

a další profese

míře

(přičemž

též

učitelky,

svou profesi

protože šlo o nepovinný údaj) .

Graf vzdělání

Tabulka vzdělání

1%

OlŠ

. SŠ

ovoš
OVŠ

počet

ZŠ
SŠ
VOŠ
VŠ

1

67
9

37
114

Celkem

7.5.2 Struktura
Zkoumaný vzorek
bohatý (19-74 let). Pro
podle

věkového

výběrového
respondentů

přehlednost

souboru z hlediska
z hlediska

byl tedy

rozmezÍ. Graf udává

věku

věkového

rozložení byl

věk respondentů rozdělen

podrobnější

poměrně

do 4 skupin,

informace, pokud jde o

věkové

rozložení respondentů do skupin.

83 Při če mž doba řidičsk é praxe s amozřejmě nebyla posuzována u c hodců . Pracovně u nich bylo
po užíván o č ís lo O, pro úče ly ses tavo vá ní tabulek, prov ád ě ní vý poč tů a celkovou pře hl e dn os t.

110

Graf

věku

Tabulka
19-25
26-35

40
35
30
25

počet

věku

35
36

36-50

17

15

51-74

26

10

Celkem

114

20

5

O
19-25

26-35

36-50

7.5.3 Struktura

51-74

výběrového

souboru z hlediska pohlaví

Ze zkoumaného vzorku respo nde nt ů bylo celkem 55 mu žů a 59 žen_

Následující tabulka a graf potom
na

ři d iče

a chodce. Jak vidíme,

z celkového

poč tu

o4

m é n ě,

i zastoupení žen v ro li

člení

muže a ženy podle

nejvě tš í počet řidi čů

ú čas ti

v

s ilni č ním

provozu

zastupuj í muži (i když je jich

než žen), pouze jeden muž uvedl , že je chodec. Ovšem

ři di če k

je

pomě rně poče tné,

což

os tatn ě

vyplývá z tabulky

a grafu.
Tabulka pohlaví
a účasti v silničn ím
provozu
žena - ř idič
muž - řidič
žena - chodec
muž - chodec

Graf pohlaví a účasti v silničním provozu

14%

1%

o žena - řidič
• muž-

řidič

počet .

43
54
16
1

Celkem

114

O žena - chodec
O muž - chodec

7. 5. 4 Struktura
Jak vyplývá z
je z celkového

výběrového

souboru z hlediska doby

p ředc h ázej ícíc h

poč tu respo nde ntů

grafů,

řidičů

97. Uvedený graf

-

ať

čle n í ři di če

řidičské

už

mu žů

praxe
či

žen,

do Sti skupin podle

doby řidičské praxe (pro přehlednost textu i práce s výpočty). Řidič s nej kratší
dobou

řid ičské

praxe

dobou

řidi čské

praxe 49 let. Zkoumaný vzorek

ři dičské

řídil

motorové vozidlo po dobu jednoho roku a

praxe dost širo ký. Tabulka dokládá

jednotlivé skupiny, pokud jde o dobu
i počet

c h o dců) .

I II

ř idi čs ké

respo nde ntů

řidi č

je tedy z pohledu doby

p oče t res po nden tů, kteří

praxe

s nejdelší

( přiče m ž

zastupuj í

v tabu lce je uveden

Graf řidičské praxe

do 5 lel

6-10

11 -20

Tabulka
doby ŘP

31 a Više

21-30

počet

chodec

17

do 5 let

29

6-10

24

11-20

19

21-30

9

31 a výše

16

celkem

114

7.5.5 Kvantitativní část
V kvantitativní
průzkumu_ Počáteč ní
respo ndentů

části

zaměříme

se

otázky, které

zji šť uj í

preventi vní

otázky j sou pouze

do plňkové,

7. 5. 5. 1 Používání bezpečnostních
Míra používání
vysoká_ Ze 114
kteří

což už bylo

vobčas n é

na tu to otázku

represivní)

interve n č n ích

p ověd o mí

postupech,

os tatně n az n ače n o_

je ze zkoumaného vzorku dost

o dpověděl o

s po luj ezdců)_

roli

ve vyhodnocování

pásů

bez peč n os tních p ásů

respo nd e ntů

se ocitnou

neo d pověděL

(po př_

v rámci ON, další pak info rmovanost o

přičemž někte ré

část

na popIsnou

11 3 (odpovídali i chodci,

Pouze 1 chodec na tu to otázku

Následující graf a tabulka o tom dokládaj í podrobn ěj š í info rmace_

Graf používání bezpečnostních

pásů

Tabulka používání
bezpečnostn ích

Četnost

pásů
5%

3%

ano, vždy

77

většinou

. l.I9tšinou

občas

D o b čas

ne

27
6
3

D ne

ce lkem

113

o ano, vždy

Jak se zdá, respondenti v této otázce vykázali vysoké
o jeden z preventivních

postup ů bezpeč nos ti s ilni čníh o

uvažujeme o pravdi vosti jej ich

povědo mí,

provozu

pokud j de

(samozřej m ě

pokud

výpověd í) _

7.5.5.2 Pojištění motorového vozidla
Tuto otázku není

třeb a

demonstrovat na grafu, ani tabulce, takže se zde

omezíme jen na její popis_ Z 97
2

neodpověděl i,

14 si není j isto

respo ndentů, kteří

( n apř_

11 2

jsou

ř idi č i ,

vozidlo vlastní manželka

na tuto otázku

č i děti

a

poj iště n í

má na starosti

někdo

uvedlo havarijní

jiný z rodiny,

poji š tění

i povinné

většinou
ručení,

otec, resp. manžel) , 34
respondentů

47

respondentů

pouze povinné

ručenÍ.

je řádně poji š těna, i když 3 respondenti
84
pojištěné vůbec nemají (což je zvláštní úkaz
uvedli, že motorové vozidlo

Z toho vyplývá, že

většina respondentů

s ohledem na fakt, že povinné

ručení je

povinné ze zákona).

7. 5. 5. 3 Zachovávání nejvyšší povolené rychlosti v obci
Pokud jde o nejvyšší povolenou rychlost, z
uvedeny v níže uvedené tabulce a grafu,
v bezpečnosti
používání

respondentů ,

vůbec

hodnot, které jsou

vyplývá, že tento preventivní aspekt

provozu nezaznamenává u

bezpečnostních pásů.

pouze 22 %
av7%

silničního

jasně

číselných

řidičů

takovou

důležitost

jako

Nejvyšší povolenou rychlost totiž vždy dodržuje

v 54 % ji respondenti dodržují

většinou,

v 17 %

občas

ne.

Graf dodržování nejvyšší povolené rychlosti

Tabulka nejvyšší
povolené rychlosti
ano, vždy
o ano, vždy
•

většinou

o občas
DNe

většinou
občas

ne
celkem

54%

četnost

22
54
17
7
100

7.5.5.4 Řízení MOVO bez řidičského oprávnění
Na otázku
neodpovědělo

odpovědělo

(z toho 14

kategorie není tak

řídkým

chodců

99

respondentů,

a I

řidič ).

15 respondentů na tuto otázku

Jak vyplývá z tabulky a grafu, tato

jevem, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Vět š ina

respondentů sice uvedla, že MOVO nikdy neřídila bez řidičského oprávnění,85

ovšem 44 respondentů řídila MOVO bez ŘO (buď často, občas nebo jen
výjimečně),
číselně

84
85

což není malá hodnota. Níže uvedená tabulka a graf o tom pojednávají

blíže.

Dále jen MOVO
Dále jen ŘO

113

Graf řízení motorového vozidla bez

řidičského

oprávnění

Tabulka řízení
MOVO bez ŘO
ano, často

o ano, často
•
56%

jen výjimečně
nikdy

6
11
27
55

Celkem

99

občas

občas

o jen

Četnost

výjimečně

O nikdy

7.5.5.5 Řízení MOVO pod vlivem alkoholu
nebo jiných omamných látek
Pokud j de o
na tuto otázku

o dpovědě l o

závě ry

všeobecné

říze ní

že disciplinovanost

pod vli vem alkoho lu nebo jiných omamn ých látek,

95

Rady

res po nde n tů.

vlády

čes kýc h řidičů,

Výsledek analýzy této otázky dokládá

pro

bezpeč n os t

pokud se jedná o

s ilnič ního

p říto mnos t

j iných omamn ých látek v organismu , je dost vysoká. 86 %
že nikdy

neřídí

řídí

alkoholu nebo

re spo nde ntů

uvedlo,

MOVO pod vli vem alkoholu nebo j in ých omamn ý látek, 13 %

pod vlivem xkrát do roka,
uvedl, že

provozu,

vě tš in o u

pouze jednou za rok. Pouze jeden respondent

MOVO pod vli vem alkoholu I krát do

měs íce.

Graf řízení motorového vozidla pod vlivem
alkoholu nebo jiných omamných látek

Rízení pod vlivem
alkoholu
xkrát do

1%

řídí

13%

o xkrát do rrěs ce
• xkrát do roka
o nikdy

Četnost

měsíce

1

xkrát do roka

12

nikdy

82

Celkem

95

86%

7.5.5.6 Znalost důsledků pro
určitého

Znalost
zjiš těn í urči téh o

o d pověděl o

103

důs l ed ků,

řidiče

po zji štění

promile alkoholu v krvi
resp. sankcí, jaké mohou nastat pro

řidi če,

v

p říp adě

promile alkoholu v krvi, je velmi zajímavá. Na tuto otázku
res p o nd e nt ů ( n ěkteří řidi č i n eodpověděli ,

114

i chodci se domnívali , že

se jich tato otázka netýká, i když na ni mohli odpovídat). Je dost signifikantní, že
znalost

důsledků

odpověděli

řidiče

pro

pouze 4 z

uvedlo celkem 80

těchto re s pondentů!

Za správnou

uvedení možné sankce jako přestupek a trestný
na

správně-právní a trestně-právní oblast

Celkem 27

respondentů

v krvi, ale jejich faktická
odpověď

odpověď

potom uvedlo

byla pouze

to

případech

vlastně důsledky

řidiče

bylo hodnoceno

rozdělení

možných sankcí

důsledky zjištění

na

určitou

dokonce špatnou
DN v případě
políčko

následují, a v Sti

položením této otázky). Jen 8
(a jejichž

odpověď

dů s ledky ,

pouze

dobu apod.). 33

zjištění

ztráta

alkoholu v krvi

ano , ale neuvedli , jakéže

případech

nebyla respondenty
dů s ledky

ovlivnění

což je dáno ne zcela precizním

respondentů, kteří

také byla jen

alkoholu

odpověď (např.

pochopena otázka (domnívali se, že jde o psychologické
organismu alkoholem, nikoli o právní

odpovědi).

částečná (většinou převažovala

respondenti zaškrtli

pro

s právně

odpověď

resp.

totiž uvedlo, že zná

nepřesnou či

ovšem

Uakožto nejjednodušší forma

řidič s kého průkazu , bezpodmínečné zavinění

atd.). V lIti

čin ,

řidičského průkazu

typu: pokuta, odebrání

respondentů

res pondentů ,

si nebyli jisti svou

částečná), přiznali,

že správnou

odpovědí

odpověď

pouze

tuší. Neznalost uvedlo pouhých 15 res pondentů, k nimž by ovšem přibylo
minimá lně

i 33

těc h , kteří

II

respondentů, kteří

se považovali za znalce

zaškrtli

políčko

dů s ledky

ano, ale neuvedli

uvedli své špatné a

nepřesné odpovědi).

(a možná

Tito respondenti

odpovědi, přitom neoprávněně.

Z toho nám vyplývá jakési
pokud jde o znalost právních

přemrš těné sebevědomí

dů s ledků ,

tedy sankcí pro

zkoumaného vzorku,

řidiče.

Následující tabulka

a graf o tom dokládají podrobněj ší informace.
Q-af znalosti

důsledků

15%

pro

řidiče při zjištění alkoholu

Znalost důsledků
po zjištění alkoholu
ano (správně)
ano (částečně)
ano (nepřesně či

4%

5%
8%

špatně)
11
31 %
o ano ( správně)
• ano (č ás teč ně)
O ano ( nepřesně či špatně)
o ano (ale neuvedl jaké)
• jen tu ší
o nepochopil

• ne, nezná

115

Četnost

4
27
33

ano (ale neuvedl jaké)
jen tuší
nepochopil
ne, nezná

11

Celkem

103

8
5
15

7. 5. 5. 7 Znalost IZS
Znalost IZS uvedlo 49
neodpověděli).
něco říká

respondentů

respondentů

Ze zkoumaného vzorku 43

(možná o

něm

uvedlo, že jim pojem IZS

rozhodně nevědí,

již slyšeli, ale

a neznalost pojmu uvedlo 19

ze 111 (3 respondenti na tuto otázku

respondentů,

co si pod ním

představit)

jak vyplývá z následující tabulky.

V grafu potom vidíme procentuelní složení odpovědí. Neznalost pojmu se tedy
respondentů,

vyskytovala u 62

většina.

což je

Pokud ovšem odpovídali respondenti na variantu "ano,
jistotou, jako v předcházející otázce, dá se
IZS je

ještě

nižší

odpovídali by také

(např.

předpokládat,

kdybychom se zeptali

částečně, nepřesně

jistě"

s takovou

že faktická znalost pojmu

respondentů

na

přesné

složení IZS,

atd.).

Graf znalosti IZS
Tabulka znalosti
IZS

četnost

ano, ví jistě

49

přesně

43

neví
neví

19

celkem

111

7.5.5.8 Účast či neúčast respondentů při DN
Tato otázka
u libovolného vzorku

měla

zjistit, jak je dopravní nehodovost

respondentů,

dalších faktorech. Výsledek je
účast

na dopravní

neodpověděl),

nehodě

dost

poměrně

věkové

jevem

kategorie, bez závislosti na

významný. Ze 114

respondentů mělo

71 %

(až na jednoho respondenta, který na tuto otázku

přičemž někteří

a více kategoriích (tzn. 17

libovolné

častým

respondenti dokonce byli

respondentů

se

účastnilo

účastni

DN ve dvou

případech),

což bylo

Popisuje podíl

četnosti

DN ve více

překvapivé.

První tabulka o tom informuje
v jednotlivých kategoriích,
účastníků

nikdy

DN bez

účastníky

podíl zaujímají

poranění

přičemž

Ue

podrobněji.

nejvíce

stejně početná

početná

jako skupina

dopravních nehod), s počtem 17ti
účastníci

je skupina 33

přímých

respondentů, kteří

respondentů

potom 2.

největší

DN ve více kategoriích (zpravidla 2-3 kategoriích,

116

nebyli

ať

už

v přímé

či nepřímé účasti

účastníků

DN s

poraněním

na DN).
bylo II a

Nepřímých účastníků

nepřímých

Další, jednodušší tabulka potom
a

nepřímé účastníky

a

počet

respondentů

33

v procentuelní

účasti

na DN

přímých

potom 5.

respondenty pouze na

poraněním

DN v poměru 60:22
bez

poraněním

člení

DN (bez rozlišení na DN s

převažují přímí účastníci

s

DN bylo 14,

a bez

poranění), přičemž

nepřímých účastníků

zůstává

přímé

(resp. 30: ll)

stejný. V grafu vidíme totéž

skladbě.

Tabulka účasti
na ON

Účast na dopravní nehodě

Četnost

Přímá

(bez

33

poranění)

Přímá

11

(s poraněním)
Nepřímá

(bez

14

poranění)

Nepřímá

Přimá bez

poranitni

Přímá s
poraněni

Nepřímá bez
poraněni

Nepř i má s

Účast ve 2 a

pororanéni

'I rce kateg.

NEbila

5

(s poraněním)
Učast ve dvou
a více
kategoriích
Nebyla účast
na ON

Učasl

na ON

17
33
113

Celkem
Graf

účasti (přímé či nepřímé)

a

neúčasti

na ON

Tabulka účasti
na ON/Neúčasti

Četnost

Přímá účast

52%

o

Přímá účast

•

Nepřímá účast

na DN

O Bez účasti na DN

60

na ON

na ON

Nepřímá účast

22

na ON
Bez účasti
na ON

33

7.5.5.9 Využití profesionální pomoci zabývající se problematikou DN
Tato otázka je dost zajímavá,
ke které se

ještě

obzvláště

v kombinaci s otázkou

dostaneme. Jak vyplývá z následující tabulky, z 80 ti

č.

19,

účastníků

dopravní nehody (ať už v roli přímého či nepřímého účastníka DN) odpovědělo 70
respondentů

(10

respondentů

neuvedlo

odpověď

z

důvodu neúčasti

na DN),

přičemž

pomoci využili pouze 2 respondenti , kteří kontaktovali České sdružení obětí
dopravních nehod (ČSODN) a Automotoklub Bohemia assistance (ABA) . 68

117

respondentů

se na nikoho neobrátilo (s tím, že 5

respondentů

by se v případě další

DN na organizaci podobného typu nejspíš obrátilo).
Z grafu je patrno, že 97 %

respondentů

fakticky nevyužilo profesionální

pomocI.

Faktická úroveň
využití
profesionální
pomoci

Graf faktické úrovně využívání profesionální
pomoci ze strany repondentů po DN

3%

o ano

7%

• ne, ale příště by se
obrátil/a

o ne
90%

Četnost

ano

2

ne, ale příště by
se obrátil/a

5

ne

63

Celkem

70

7.5.5. 10 Spokojenost respondentů s pomáhající organizací
Z hlediska výsledku je zde tato otázka

zařazena

přehled,

pouze pro

protože

na ni odpověděli pouze 2 respondenti. Respondentka, která se obrátila na ČSODN,
byla se službami velmi spokojena (uvedla hodnocení: "velmi mi pomohli"),

stejně

tak druhý respondent, který se obrátil na ABA, byl se službami této organizace
velmi spokojen.

7.5.5. 11 Hodnocení chování příslušníků Policie ČR při DN
Z nabídky slušné, neutrální, netaktní až hrubé

měli účastníci

DN zhodnotit

chování příslušníků Policie ČR při DN. Ze 70ti účastníků DN odpovědělo
na otázku 58
účastníky

se

respondentů (přičemž původně

byla tato otázka plánovaná pouze pro

vážných DN, ovšem respondenti na ni odpovídali

předpokládalo)

chování policie

při

a 52
DN

tabulky i grafu. V 19ti
pouze v minimu

respondentů
převažuje

případech

případů

na tuto otázku

obecněji,

neodpovědělo .

než

V hodnocení

její neutrální chování, jak vyplývá z následující

je hodnoceno chování policistů

při

DN jako slušné,

jako velmi netaktní až hrubé.

Zhodnocení "jiné" zvolilo pouhých 7
dostaneme u kvalitativní analýzy.

L18

respondentů,

k nimž se

ještě

Graf hodnotící chování Policie ČR při ON

Tabulka hodnotící
chování Policie
ČR při ON
slušné
neutrální
netaktní až hrubé

9%
o slušné
• neutrální
O netaktní až hrubé

Četnost

19
34
5
58

Celkem

7.5.5. 12 Styk s Policií ČR a její účinky na psychiku účastníků DN
odpovědělo

Na tuto otázku
předcházející

otázku.

Odpovědělo

respondenti nepozorovali žádné
policistů,

o

čemž

nás

podrobněji

o jednoho respondenta

celkem 57

účinky

respondentů.

Ve

méně,

než na

většině případů

na svou psychiku, pokud jde o chování

informuje níže uvedený graf.

Graf pozorovaných úči nků chování policist ů na
psychiku re spondentů po ON
ano , pocítil jsem značný stres až
ponížení

~
3

ne, nic jsem nepozoroval

21

ano , zklidnil jsem se

o

20

10

30

40

četnost

7.5. 5. 13 Podíl
Z celkového
respondentů, přičemž
nepřišlo

podíl
říci,

o

pozůstalých při

počtu

podíl

DN

respondentů

(114)

pozůstalých činil

odpovědělo

13 osob. Zbylých 98

o svého blízkého v souvislosti s ON. Jak je patrno ze

pozůstalých

že 13

průzkum,

na otázku

111

respondentů

zmíněných čísel,

je sice minimální v porovnání s ostatními, ovšem i tak je možno

pozůstalých

osob není málo, uvážíme-li velikost vzorku (jde pouze

nikoli o výzkum).

7.5.5.14 Znalost pomáhajících organizací
Z celkového
Z níže uvedeného

počtu respondentů odpovědělo

přehledu

na tuto otázku 112 osob.

v tabulce a grafu je patrno, že z uvedených 4 organizací

(Bílý kruh bezpečí - BKB, zmiňované ČSODN, Krizové centrum - např. RIAPS Regionální institut akutních psychiatricko-psychosociálních služeb a

Občanská

poradna - OP (jakákoli v ČR» , dopadl nejlépe Bílý Kruh bezpečí, u něhož uvedlo
119

znalost
na

celkem

občanskou

respo ndentů.

55

Druhý

respondentů ,

poradnu - 29

největší

podíl

znalosti

připadá

28 respondentů uvedlo znalost RIAPS ,

pouhých 13 osob znalo ČSODN . Obecně však převažuje neznalost těchto organizací
nad jejich znalostí, a to poměrně významně (u BKB 57:55, ČSODN 99: 13, RIAPS
84:28, OP 83:29).

Kolonku "jiné" probereme v kvalitativní analýze.

Graf znalosti organizací

Tabulka znalosti
orQanizací
BKB zná
BKB nezná
ČSODN zná
ČSODN nezná
RIAPS zná
RIAPS nezná
OP zná
OP nezná
Zná jiné

99

ČSODN
zná

BKB
zná

RIAPS
zná

OP zná

Zná jiné

7. 5. 5. 15 Hodnocení zřizování organizací, které se
účastníkům

Na tuto otázku
vyplývá, že
vzorku

zřizování

kladně

společnosti.

Četnost

55
57

13
99
28
84
29
83
4

věnují

dopravních nehod

odpovědělo

všech 114

respondentů

organizací pomáhajícího typu hodnotí

(71 %), resp. považuje ji za

účelnou

a

odpovědí jasně

a z

většina

potřebnou

zkoumaného

aktivitu v naší

Blíže o tom i s ostatními hodnotami pojednává tabulka a graf.

Graf hodnocení zřizování organizací za
prospěšnou aktivitu společnosti

Tabulka
hodnocení
organizací
ano,

určitě

ne

o ano, určitě

.

ne O nevím

120

Četnost

81
4

nevím

29

Celkem

114

7.5.5.16 Názor respondentů na spolupráci nestátních
organizací s Policií ČR (resp. s ostatními členy IZS)
Na otázku , která zněla: "Myslíte si, že by měla Policie ČR spolupracovat
s nestátními organizacemi tohoto typu tak, aby byli jejich
přítomni

či

u

dopravních

nehod

psychosociální pomoci ?)"

(v

s potřebou

souvislosti

odpovědě l o

71 %

respondentů

dokládá i níže uvedená tabulka s grafem. Výsledky j sou
s předch ázející otázkou, což
na

so bě

naznačuje

členové bezpro s tředně

psychologické

překvapivě

jakousi závislost

urč itě",

"ano,

těchto

což

zcela shodné
dvou otázek

navzájem.

Graf týkající se případné spolupráce pomáhajících
organizací s Policií ČR

Tabulka
zřizování

o ano, určitě
• ne
o nevím

Četnost

organizací
ano, určitě
ne
nevím

29

Celkem

114

81
4

7.5.5.17 Hodnocení závažnosti důsledků DN na životy
jejich

účastníků

Jak vyplývá z níže uvedené tabulky a grafu, respondenti z nabídnutých
možností považují

při účas ti

na DN za

nejzávažněj š í

zejména psychické strádání

(v 57 %), ve 28 % uvedli respondenti více kategorií jako

nejzávaž něj š ích ( nejčas těji

kombinaci psychického strádání a právní problematiky s tím spojené nebo uvedení
všech uvedených možností), v kolonce "jiné" respondenti uvedli fyzické následky
z DN, ale k tomu se ještě dostaneme v kvalitativní části práce.86 Ostatní samostatně
uvedené možnosti

odpovědi

jsou

početně

zanedbatelné.

V tabulce je v celkovém poč tu uvede no čís l o I 17 . Nejde o chybný údaj , nýb rž o s kuteč n ost , že 3
respondenti ke svým odpovědí m od p ovědě li j eš tě na položku "jiné", tak že byli započ ítá ni do
tabulky za o bě skupin y.

86

12 1

Co považují respondenti za nejzávažnější při
účasti na dopravní nehodě

Co považují
respondenti
za nezávažnější
při účasti na DN
Psychické strádání

o Psychické strádání
• Časovou ztrátu

3%

1%

1%

66

Časovou ztrátu

1

Právní problematiku

1

O Nevím

Nevím

4

• Jiné - fyzické
následky na zdraví

Jiné - fyzické
následky na zdraví
Více kategorií

33

Celkem

117

o Právní problematiku
57%

četnost

O více kategorií

12

7.5.5.18 Zamyšlení respondentů nad DN
Následně

uvedená tabulka dokládá, zda respondenti

někdy

uvažovali nad

tím, že by se i jim mohla DN přihodit. Na tuto otázku odpovědělo 107 respondentů
(7

re spo ndentů

10 1 respondentů
re s pondentů ,

tedy

na

odpovědělo,

otázku

neodpovědě lo).

JSou

jasné:

že nad tímto tématem již uvažovalo , tj. 94 % ze 107

naznačuje určitou zodpovědnost

což

Odpovědi

zkoumaného vzorku ve vztahu

k výše uvedené otázce.
Četnost
101
2

Tabulka přemýšlení nad DN
ano
ne, není momentálně proč
nechci se vyjadřovat

4
107

Celkem

7.5.5.19 Pravděpodobné hledání pomoci v případě DN respondenta
Odpovědi

na tuto otázku jsou dost významné z hlediska kvalitativního

vyhodnocení, kterému se
s otázkou

číslo

budeme

věnovat, neboť

9. Respondenti uvedli , že v

pravděpodobností

ze 112

ještě

se dají

případě

dobře

porovnávat

DN by se s

největší

obrátili na své nejbližší a na profesionální pomoc (v 51 %

respondentů, kteří

na tuto otázku

odpověděli),

v 31 % pouze na svou rodinu

a nejbližší osoby, v 9 % by potom využily více možností (podle závažnosti DN
a podle

potřeb y).

Ostatní kategorie jsou uvedeny

122

nás ledně .

Graf

pravděpodobného
případě

hledání pomoci v
ON

Tabulka pravděpodobného
hledání pomoci v případě ON

O Na rodinu a nejbližší
• Na nejbližší v kombinaci
s profesionální pomocí
O Na profesionály
OSám

51 %

. Jiné (využití více
možností podle potřeby)

Četnost

Na rodinu a nejbližší

35

Na nejbližší v kombinaci
s profesionální pomocí

57

Na profesionály

4

Sám

6

Jiné (využití více možností
podle potřeby)

10
112

Celkem

7.5.5.20 Znalost oblastí sociálního zabezpečení
Za správnou

odpověď

bylo uznáno zaškl1nutí minimální mzdy a životního

mInima v dotazníku (životní minimum je totiž institut, který sám o
se zdravotními následky mnoho
se zdravotních

následků

vidíme, že správných
odpovědí

je 97, tedy

jednu nebo
z

dvě

špatné

na zdraví
odpovědí

většina.

společného

člověka

a minimální mzda sama o

(ve 32 a 30ti

odpovědí měli

respondenti
tři

nejčastěji

případech) ,

po té

odpovědí

provedeme v kvalitativní

atd., jak vyplývá

analýze.
Počet

špatných

jedna

odpověď

dvě odpovědi
tři odpovědi
čtyři odpovědi

pět odpověd í

Celkem

sobě

je velmi málo-pouhých 16, zatímco špatných

1. tabulky. Konkrétní rozbor špatných

odpovědí

nemá

také netýká) . Podle 2. uvedené tabulky

Ze špatných

odpovědi

sobě

Četnost

Tabulka znalosti
sociálního zabezpečení
Správné odpovědi
Špatné odpovědi

32
30
19
9
7
97

Celkem

123

Četnost

16
97
113

7.5.6 Kvalitativní část
V kvalitativní
některým jsme

části

probereme jednotlivé otázky

se již věnovali v kvantitativní části

výsledků

podrobněji,

z nichž

a jejich interpretaci.

7.5.6.1 Kvalitativní rozbor otázky č. 12
Začneme

uváděli

vyhodnocením kolonky "jiné" u otázky

svá hodnocení, pokud jde o chování

č.

policistů při

12, kde respondenti
DN. V 7

případech

respondenti uvedli jiná hodnocení, než která byla uvedena v nabídce dotazníku,
popřípadě

je doplňovala. 4 respondenti ve své výpovědi upozornili na dlouhé

na policisty (2 respondenti toto

čekání

obtěžující

hodnotili jako nežádoucí,

ponižující, 2 respondenti naopak hodnotili časový rozptyl

pozitivně, neboť

dobu uklidnili a vzpamatovali), 1 respondent uvedl, že neutrální postoj
DN odpovídal spíše nezájmu než

neutralitě,

čekání

až

se za tuto

policistů při

další respondent uvedl, že nemá policii

rád a 2 respondenti uvedli své obavy a strach z příchodu autority, což

ostatně

ve zkratce dokládá níže uvedená tabulka.

Hodnocení chování

příslušníků

Policie

Celkem "jiné" :
1) nemá rád Policii
2) neutralita až nezájem
3) 5 hod. čekání na chodbě - ponižující
4) obavy z příchodu autority, panika pak zklidnění - přijeli asi
po 4hod.
5) strach z toho, že neobstojí při výpovědi
6) přijeli dost pozdě, takže vzpamatování bylo umožněno
7) čekání 2/1/4 hod. v SC, hodnoceno jako stres a nezájem

Cetnos
t
7
1
1
1
1
1
1
1

7.5.6.2 Kvalitativní rozbor otázky č. 14
Z

výsledků odpovědí

na oto

č.

14 je patrno, že nejvíce

respondentů

z uvedených pomáhajících organizací uvedlo pouze 1 organizaci jako známou, o 4
respondenty

méně

byla minimální.

potom uvedlo znalost dvou organizací. Znalost 3-4 organizací
Celkem 41

respondentům

nebyla známá žádná organizace.

Možnost "jiné" uvedli pouze 4 respondenti. Jedna respondentka uvedla OP - Praha
a OP Třebíč, další respondentka uvedla Kruh Dětskou

Modřany. Třetí

respondentka uvedla

dopravní nadaci a poslední uvedla ABA, nadaci Truck Help a Rubl. Jak je

patrno, tak ve všech 4
vypovídat o jejich

větší

případech

se jednalo o ženy, což by teoreticky mohlo

znalosti pomáhajících organizací, než jakou mají muži

124

(neboť

žádný muž neuvedl jinou organizaci, než jaká byla nabízena v možnostech

odpovědí).

Po provedení

výpočtů

zjištěno,

však bylo

stejně

že pohlaví,

jako

věk

a vzdělání, nerozhoduje o znalosti pomáhajících organizací.

Rozsah znalosti s ohledem na pomáhající organizace
jedné
dvou

Četnost

32
27

třech

9
3

všech čtyřech
žádné
jiné

41

Celkem

116

4

7.5.6.3 Kvalitativní rozbor otázky č. 20
Dále proberme podíl chybných

odpovědí respondentů,

pokud jde o oblasti

sociálního zabezpečení!. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce a v grafu.
Nejvíce respondenti chybovali

uváděním důchodového pojištění,

oblasti, které se následky DN na zdraví člověka netýkají. Je dost
si respondenti vybavili pouze starobní
opomněli

nebo je

a vdovecký

vůbec

důchod).

důchod,

neznali (invalidní

Druhá nejvyšší

příčka,

např.

to, že sem spadá

a to v případě, že dojde

pohřebné,

při

které se

DN k úmrtí

důchodů

částečný či

-

že
již

sirotčí

úplný,

pokud jde o chybování v oblastech SZ,

náleží státní sociální podpoře (respondenti nejspíše
-

pravděpodobné,

ale ostatní druhy

důchod

jakožto

nevěděli,

důsledků

zúčastněné

co se sem

na zdraví

osoby),

vlastně člení

člověka

překvapivě

týká,

potom

3. nejvyšší podíl v chybování připadá na životní minimum.
Nejméně

pojištění
člověka

respondenti chybovali v nemocenském

a ve zvýšení důchodu pro bezmocnost, které má

pojištění

ostatně

a zdravotním

následek na zdraví

uveden v samotném názvu (a tím je bezmocnost). Vše vyplývá z následující

tabulky, kde jsou jednotlivé oblasti uvedeny
uvedených v dotazníku.

1 Dále jen

SZ
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číselně,

podle možností

odpovědí

Podíl chybných odpovědí v rámci
oblastí SZ
1) ne mocenské pojištění
2) zdravotní pojištění
3) důchodové pojištění
4) zvýšení důchodu pro
bezmocnost
5) sociální potřebnost
6) sociální péče a sociální služby
7) státní sociální podpora
8) minimální mzda
9) životní minimum

četnost

7
7
56
13
27
14
44
19
35

Celkem

97

Graf zaznamenávající podíl chybných
oblastí SZ
35
19,..-___

7

v rámci

7

27

14

o nemocenské pojištění
O důchodové pojištění
• sociální potřebnost
• státní sociální podpora
• ži\Qtní minimum

odpovědí

• zdra\Qtní pojištění
o zvýšení důchodu pro bezmocnost
o sociální péče a sociální služby
o minimální mzda

Další zajímavostí, která spadá do kvalitativní analýzy, je rozbor oblastí,
o kterých

neměli někteří

SZ uvedlo pouze 13
informace

(přičemž

tabulky\

respondenti žádnou

respondentů.

představu.

Neznalost

některé

Níže uvedená tabulka o tom uvádí

oblasti SZ jsou tentokrát uvedeny pouze

číslicí

oblasti

podrobněj š í

z výše uvedené

Jak je patrno z tabulky, nejméně známým pojmem byla pro respondenty

sociální potřebnost (uvedeno 9krát), dále zvýšení důchodu pro bezmocnost (uvedeno
6krát),
a

důchodové poji š tění

sociální

služby,

státní

(uvedeno 2krát), 1krát byla uvedena sociální
sociální

podpora

a životní

minimum.

Jednomu

respondentovi nebyl znám rozdíl mezi zdravotním a nemocenským pojištěním.

2

Např . nemocenské poji š tě ní uvedeno v tabulce pouze pod čís licí I, zdravotní pojiš tě ní 2,
3 atd .

důchodové pojištění
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péče

Ti, co neměli představu
o některé z oblastí SZ
rozdíl mezi oblastmi 1 a 2,
neznalost 5
5
4,5
3
3,4
1,4,5
4,5,6,7
9
Celkem

četnost

1
4
3
1
1
1
1
1
13

většina respondentů

Zajímavé však je, že
nenapsala, že by o některé z nich

neměla představu,

k dotazovaným oblastem
přitom jasně

ale

chybovala

v odpovědi. Následující tabulka o tom vypovídá podrobněji.
Těch respondentů, kteří

uvedli jednu

odpověď špatně,

ale

přitom

neuvedli

32).

Těch,

co uvedli

16 z 19ti, 4 chybné

odpovědi

svou neznalost k některé z oblastí, bylo 29 (z celkového
odpovědi

2 chybné

bylo 26 z 30ti, 3 chybné

odpovědi

počtu

dokonce všichni, tj. 9 z 9ti, 5 chybných odpovědí 6 ze 7mi.
Z toho vyplývá podobný jev jako u vyhodnocení právních
řidiče,

pokud jde o zjištění alkoholů v krvi (ot.

respondentů,

č.

důsledků

5), tedy jakési zvýšené

pro

sebevědomí

pokud jde o jejich znalost (resp. neznalost) oblastí sociálního

zabezpečení.

Z dotazovaných,

kteří odpověděli

97), pouhých 11 napsalo, že nemá o
pravděpodobné,

na zdraví

na

některou

některé

špatně

(tj. z počtu

představu.

Je vysoce

oblast

oblasti

že ostatní respondenti spíše tipovali podle názvu, co by se důsledků

člověka

z DN mohlo týkat, ale

nepřiznali,

že netuší, co

se pod

jednotlivými pojmy skrývá.
Tuto

domněnku

odpověděli dobře
představu

potvrzuje i náhled do

(celkem 16

respondentů), neboť

o 2 až 4 oblastech, a přitom odpověděli
Z chybných odpovědí uvedli znalost
všech oblastí sociálního

odpovědí respondentů,

i zde se našli 2,

dobře

Z celkového

1 chybná odpověď
2 chybné odpovědi
3 chybné odpovědi
4 chybné odpovědi
5 chybných odpovědí

29
26
16
9
6

32
30
19
9
7

Celkem

86

97

zabezpečení
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kteří neměli

(resp. otipovali dobře).

Četnost

počtu

kteří

7. 5. 6. 4 Porovnání otázky č. 9 a 19
Porovnání
Č.

těchto

dvou otázek je dost signifikantní. Respondenti na otázku

většině odpověděli

19 ve

(v 53 %), že by se obrátili na své nejbližší a na

profesionální pomoc. A přitom, jak ukazuje výsledek
využití profesionální pomoci ze strany
respondentů!

Týkalo se pouze 2
způsoben

účastníků

odpovědí

na otázku

Č.

9,

DN bylo naprosto minimální.

Tento rozpor ve výsledcích je

pravděpodobně

tím, že respondenti pouze odhadovali, hypoteticky uvažovali nad tím, kam

by se nejspíše obrátili v případě DN. Zvolili tedy i profesionální pomoc a uvedli ji
do svých

odpovědí.

zůstali

patrně

(a

Na druhou stranu však v praxi k realizaci nedošlo a respondenti

i v budoucnu

zůstanou)

pouze u využití své nejbližší sociální

sítě

a u svépomoci.

7.5.6.5 Vztahy mezi proměnnými
V této podkapitole se
proměnnými,

odpovědi

testů
či

se

podařilo

výpočty

pohlaví a doby

otázky. Pro tyto

jednotlivě

na

účely

a vztahy mezi jednotlivými

řidičské

byly provedeny

praxe s ohledem na
výpočty

- CHITEST"

sestavených tabulek hodnotu chí a test CHINV, na jehož

zjistit hodnotu kvantilu. Porovnáním výsledných hodnot

(přičemž větší

proměnnými

s největší

těchto

proměnných

lze vyhodnotit, zda se jednotlivé oblasti týkají výše uvedených

nikoli

činila

vzdělání, věku,

některé

na

zkoumající u
základě

tj.

zaměříme

hodnota chí nad kvantilem znamená, že mezi zkoumanými
pravděpodobností

není žádný vztah). Hladina významnosti

hodnotu 0,05 (což je 5 % směrodatná odchylka správnosti výpovědí).
Vztahy mezi

1 (používání

proměnnými

bezpečnostních pásů),

byly zkoumány zejména u otázek

č.:

3 (zachovávání nejvyšší povolené rychlosti

vobci), 7 (znalost IZS), 14 (znalost organizací) a 20 (znalost, resp.

povědomí

o oblastech SZ).
Ani u jedné z otázek nebyly potvrzeny žádné vztahy mezi zkoumanými
proměnnými veličinami.
bezpečnostních pásů
výpočty

a

základě výpočtů

nezávisí na

vzdělání,

bylo

pohlaví,

například zjištěno,
věku

ani na

že používání

době řidičské

praxe.

nepotvrdily vztahy mezi zachováváním nejvyšší povolené rychlosti v obci

věkem, vzděláním,

věku

Na

podle

výpočtů

pohlavím ani dobou

řidičské

praxe. Na

vzdělání,

pohlaví ani

nezávisí ani znalost IZS, znalost pomáhajících organizací,

ani znalost oblastí SZo
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Z tabulky
určitá

závislost

vytvořené

(např.

v počítačovém programu Excel je

může

být dáno tím, že jde o

respondentů,

k potvrzení

patrna

u zachovávání nejvyšší povolené rychlosti v obci a znalosti
výpočty

pomáhajících organizací na pohlaví), ovšem
To

zdánlivě

průzkum,

tedy o vzorek

proměnných

u

domněnku

poměrně

většího počtu respondentů

nikoli o výzkum. U
některých vztahů

tuto

by

došlo, ale to se

nepotvrzují.

malého

počtu

pravděpodobně
můžeme

pouze

domnívat.

Závěr průzkumu

Za hlavní metodologickou techniku k
Průzkumu předcházel, před jeho

otázkách.

Průzkumu

se

zúčastnilo

průzkumu

samotnou realizací, pilotní průzkum.

respondentů
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byl zvolen dotazník o 20ti

(osobní nebo elektronickou

cestou).
řidiči

Ze zkoumaného souboru vyplývá, že

mají nad chodci majoritní

zastoupení, pokud jde o jejich účast v silničním provozu. Řidičů bylo 97 (přičemž
doba jejich řidičské praxe

činila minimálně

1 rok a maximálně 49 let) a chodců bylo

pouze 17.
Ve zkoumaném souboru bylo 59 žen a 55
vzdělání

(67),

méně

bylo

vysokoškoláků

odborným (9) a základním

vzděláním

profesí jistě vliv i na výsledek
manuálně

(37) a velmi málo

(1), což

mělo společně

průzkumu (průzkumu

respondentů

s vyšším

s nejčastěji udávanou

např. účastnilo

velmi málo

z tohoto souboru byla

účastníkem

se

pracujících lidí).

Důležitým zjištěním

DN (82 lidí, tedy 71 % se
účastníkem

Z

je fakt, že

účastnilo

DN a 22 dotazovaných

nehodovost je velmi

častým jevem,

výsledků

vyplývá,

povědomí,

které

tvoří

nedílnou

hodno širšího rozboru v jiném,
vypovídá o vysokém
namístě.

většina

DN,

přičemž

60 dotazovaných bylo

nepřímým). Průzkum

preventivní

veřejnosti)

součást

tedy doložil, že dopravní

je

povědomí

dostačující,

širší

veřejnosti

ovšem nikoli represivní

prevence (toto tvrzení by však bylo

podrobnějším průzkumu). Průzkum

sebevědomí

přímých

v různé mífe závažnosti.

že

(resp. zkoumaného souboru laické

nebylo

mužů, většina středoškolského

v této oblasti

dotazovaných, které ovšem v daném

Odpovídali totiž až
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příliš často mylně, nepřesně

jistě

nebo

případě
vůbec.

Respondenti se tedy v mnoha

případech

domnívali, že

odpověď

na otázku

dobře

znají, ale nebylo tomu tak3 .
Poměrně

vysoké

povědomí

a informovanost respondenti

vykázali

4

u preventivních postupů jakými jsou: používání bezpečnostních pásů , pojištění
MOVO a řízení MOVO až poté, kdy získali ŘO spolu s řidičským průkazem.
U zachovávání nejvyšší povolené rychlosti v obci a řízení MOVO bez ŘO jsou
výsledky

ještě

uspokojivé, ale již vykazují nižší míru dodržování stávajících

preventivních postupů v rámci bezpečnosti
Povědomí

silničního

o intervenci, tj. znalost pojmu IZS a pomáhajících organizací

je ovšem minimální, i když názor

respondentů

účastníkům

zúčastněných).

potřebu

při

provozu.

DN je kladný (v 71 %

na vznik organizací pomáhajících
Totéž platí i o jejich názoru na

psychosociální pomoci při DN v podobě přítomnosti

práci

členů

členů těchto

IZS (též v 71 % respondenti souhlasí s jejich

organizací

přítomností

u DN).

V tom byla hypotéza potvrzena.
Za

nejzávažnější skutečnost při účasti

na DN považují dotazovaní zejména

psychické strádání a celkovou dezorganizaci dosavadního života, jakož i právní
následky DN.
Respondenti tvrdili, že

při účasti

na DN by se nejspíše obrátili na své

blízké a profesionální pomoc, ovšem faktická
pomoci
(z 80
To

přes nejrůznější

účastníků

může

být

úroveň

využívání psychosociální

neziskové organizace, spolky, nadace atd. byla velmi nízká

DN se na organizaci tohoto druhu obrátili pouze 2 dotazovaní).

způsobeno například

tím, že se respondenti ve

většině případů

s DN

vyrovnali sami, následky na psychický ani fyzický stav nebyly zvlášť závažné apod.
Výsledek průzkumu však

hovoří jasně:

94 %

respondentů

nevyužilo žádné

formy psychosociální či právní pomoci ze strany neziskových organizací, které jsou
zde k dispozici, což potvrzuje druhou stanovenou hypotézu. Z průzkumu vyplývá,
že využívání psychosociální a právní pomoci nemá v našich sociokulturních
podmínkách tradici, i když tuto pomoc a

zřizování

organizací, které ji poskytují,

naše veřejnost hodnotí pozitivně.

Zde je řeč zejména o otázce č 6.
Přičemž u této otázky nebylo rozlišováno používání bezpečnostních pásů na místě řidiče a na
místě spolujezdce na předních či na zadních sedadlech, což mohlo též významně ovlivnit výsledky
odpovědí. Dá se totiž předpokládat, že používání bezpečnostních pásů na místě spolujezdce,
zejména na zadních sedadlech, je mnohem nižší než na místě řidiče.

3

4
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Pokud jde o znalost oblastí SZ, z celkového
pěti odpovědích

mýlilo v jedné až
tipovala možnosti
neměli představu.

možností,

odpovědí,

97

i když mnohokrát neuvedli, že by o
odpovědělo správně

tak

ověřil

postupy laické

některé

se

pouze

z oblastí

(z 9 nabízených

jednotlivé oblasti SZ, uvedli pouze životní minimum

a minimální mzdu jako oblast, která se netýká
Průzkum

respondentů

114

respondentů. Většina respondentů

Pouze 16 dotazovaných

uvádějících

počtu

a potvrdil jen

veřejnosti

zčásti

následků

DN na zdraví

člověka).

první stanovenou hypotézu. Preventivní

jsou známy a jak se zdá,

pamatuje. Znalost represivní stránky v rámci

většina respondentů

bezpečnosti silničního

na

ně

provozu je však

minimální a nadhodnocená.
Ve znalosti

intervenčních

opodstatněná. Průzkumem

postupů

se však hypotéza ukázala jako

bylo potvrzeno, že znalost zkoumaného souboru, pokud

jde o intervenční postupy v rámci DN, je skutečně velmi nízká.
Doufejme, že v rámci tohoto

průzkumu

úlohy a potvrzen význam zkoumaného tématu.
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byly potvrzeny a

naplněny

jeho

Kasuistika - paní Dana

příběh

V následující kasuistice popisuji

paní Dany. S paní Danou jsem

se seznámila původně přes České sdružení obětí DN. Je i nadále jeho klientkou,
během

našeho setkávání ve sdružení jsem s paní Danou navázala

Rozhovor byl

uskutečněn

citlivé téma.

Kromě

vlastní fyzické i psychické újmy,
Vinařic

Mohanem. Jak uvádí paní Dana, šlo o milou,
celý život, jakož i slibnou kariéru teprve
téměř čtyři

a pokoj. Paní Dana je nyní,

před

času

a tomuto svému

nepředbíhejme. Příběh

úspěšnou

pozitivní dívku, která

sebou a která všude rozdávala

věci,

připravená

záměru

v souvislosti s DN

v německém Frankfurtu nad

nesmírně

roky po

zapojená do soudního projednávání celé
práv. Je však navíc

přišla

na Kladensku, o svoji mladou

dceru, která studovala vysokou školu, toho

prospěšná

vztah.

v bydlišti paní Dany, protože v jejím případě jde o velmi

patrového autobusu, k níž došlo u

občanských

osobnější

věnuje

nehodě

naději

a úmrtí své dcery, stále
plně

využívat svých

obětem

DN. Chce být

snaží se

pomáhat

měla

spoustu energie a

času.

Ale

paní Dany nejsnáze pochopíme z následujícího rozhovoru ...

1) Kolik Vám je let? 54 let
2) Stala jste se

obětí

DN nebo

pozůstalou

(eventuelně

v obé této

kombinaci)? Obojím.
3) Kdy se Vám DN
automobilů,

přihodila?

O jakou DN se jednalo (srážka osobních

autobusu, chodce a osobního automobilu apod.)?

25. 7. 2002, šlo o havárii zájezdového autobusu při návratu ze

zahraniční dovolené

s cestovní kanceláří.

4) Jak jste byla spokojena se zásahem integrovaného záchranného systému
(tedy Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR a Zdravotnické záchranné
služby)? Které složky byly u DN přítomny?
Nevěděla

jsem

vůbec

co to je.

Věděla

tu byl celý propojený systém, to jsem
přijeli

nevěděla .. Byla

tam záchranka, zdravotníci prý

do deseti minut, ale já si to přesně nepamatuju ... Po té havárii se tam objevil

jeden kluk a nějací další hoši,
byli i

jsem, že existují hasiči a záchranka, ale že by

hasiči,

kteří pomohli

Veroniku (dceru) vyprostit... MoŽná tam

ale v podstatě nevím .. .Pohybovala se tam spousta lidí - neznámo kdo.

Potom Veroniku naložili a odnášeli pryč, volala jsem na
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ně,

kam ji vezou, že pojedu

taky. Řekli, že ji vezou do nemocnice, ptala jsem se kam? "Kam ji vezete" ? Jen řekli:
Do

Kladna,

a pak odjeli .. .najednou

nejstrašnější... Nikdo

mi nic

bouchli

neřekl, chyběla

vlastně poskytovali jen pasažéři

dveře

a

odjeli!

To

bylo

jakákoli psychosociální pomoc!Tu si

navzájem ...

A policie tam nebyla?

Ty se k nim řadí taky? Jo byla, ta přijela jako první.
Můžete

5)

popsat svoje prožitky, pocity, emoce, cokoli Vás napadne, co se

Vám k samotné DN vybavuje?

Pamatuju si, že jsem byla v autobuse v uličce a
v tašce, Veronika
straně,

k levé

stupou,
tam

seděla

něco

jsem hledala

u okna. Najednou jsem cítila, jak s sebou autobus trhnul

slyšela jsem rány, a pak znovu .. Pamatuju si, jak jsem

nehybně,

byla jsem naprosto při

umřeme .. . Pak

střepů ... Vůbec

nahoře

vědomí a věděla

seděla

ve

jsem UŽ, že je to špatné, že
měla

se vysypalo to sklo (z oken),

jsem nemyslela na ostatní, ani na to, že vedle

jsem plnou pusu
mě

sedí Veronika

a najednou se to zastavilo.
Všechno tohle byl ale prý omyl. Uvedla jsem i na policii, že jsem byla
naprosto

při vědomí

a že autobus sebou škubnul na levou stranu. Podle protokolu

a celé události to ale tak prý být nemohlo, autobus byl převrácen na pravém boku.
Myslela jsem, že jsme nakonec
sedět,

v

protože jsem byla v té

sobě

mohla

zadržuje
přece

pláč,

do té

zadrží pláč a znovu

nikdy

nevysvětlil,

je

uličky

skončili

uličce.

značně

jakoby

U okénka

pohnuta),

vlastně nic

dyť

o strom. Taky jsem nemohla

přece seděla

pokračuje),

Veronika (paní Dana

jsem jí to místo uvolnila! Ach jo,

vypadnout taky ... (paní D. se

rozpláče,

chvíli se

odmlčí,

.. .musel to být nějaký spirituální zážitek, nikdo mi to

jak to, že já si to takto pamatuju, jako že jsem byla

to jsem ale nemohla být... a najednou to
se

opřeni

skončilo.

při vědomí,

Pomyslela jsem si: "Aha, tak ono

hrozného nestalo, jen jsme se nějak naklonili. "

Pak už si pamatuju, že jsem si

řekla:

"Zkusím vstát. " Ležela jsem

někde

venku, daleko od Veroniky. Vyhupla jsem nahoru, jakoby mě nic nebolelo (byla jsem
zraněná,

ale bolest jsem
Pak už jsem

vůbec

věděla,

necítila, to až potom ... ).
že je tam

někde

Verunka.

Uviděla

jsem první lidi

(myšleno ostatní pasažéry autobusu), zoufale jsem hledala Veroniku a volala ji.
Instinktivně

jsem

věděla,

nejhůř.ona,

že je na tom

že ji jde o život, volala jsem ji:

"Verunko, Verunko, kde jsi?" (chvíli odmlka, paní Dana bojuje s emocemi, je
že prožívá celou situaci znovu: tady a

teď).

133

vidět,

Pak jsem jí nakonec našla ... LeŽela pod

plechy (paní

Daně

se zlomil hlas, po chvíli dodává), snažila jsem se je (plechy)
hrozně těžké .. (zde

zvednout, ale nešlo to! Bylo to
a

začala

a

odpočinout

už to paní Dana nevydržela

plakat, podávám kapesník s dotazem, jestli nechce s rozhovorem
si, paní Dana

odvětí,

přestat

že nikoli, když už jsme se do toho pustili

a pokračuje dál) .. , mluvila jsem na ni, ale nereagovala,

viděla

úplně

bílá,

nějaká

paní

jsem, že je

má rozbitou hlavu - krvavou a z její bílé ruky jí vytéká krev. Byla tam

(myšleno jedna z pasažérek), byla to asi doktorka nebo zdravotní sestra (to se paní
Dana

dozvěděla

zůstala

až posléze, asi v nemocnici),

jsem tam u ní, (u dcery),

než někdo přijel. To už se mi honilo hlavou, že je to vážné, že asi umírá .. . (odmlka pláč).

Zde jsem se v rozhovoru

začala maximálně přizpůsobovat

Nebylo v tuto chvíli dle mého názoru eticky
výpovědi

v otázkách. Další
(a

přitom

padla celá

řada odpovědí

ně

pokračovala

abych

paní Dany jsem tedy nechala plynout

primární zajistit paní Daně pocit
nepadly, protože na

přijatelné,

na mé

připravené

bezpečí. Některé

paní Dana

později

sama

Daně.

paní

samovolně

otázky). V dané situaci bylo

další otázky tedy z mé strany ani

odpověděla.

Chronologické

pořadí

otázek jsem zde ponechala, aby měly strukturu a celý rozhovor byl přehledný.
6)
situaci?

Měla

Proběhlo

DN nějaké následky na Vaše zdraví? Jak prožíváte svoji zdravotní
ve Vašem případě

nějaké léčení

(ambulantní péče

či

hospitalizace)

anebo rehabilitace?
Ano,

měla

krční páteř... a

jsem narušenu bederní a

Z nemocnice si mě potom na revers odvezl přítel

domů.

taky kontuzi hlavy.

Dva a půl roku jsem chodila

a jezdila na rehabilitace, docházela jsem mezitím ambulantně k lékaři blokuje krk,

nemůžu otočit

v rámci rehabilitace. Od

občas

se mi

hlavou a bolí mě záda. Chodila jsem na plavání a cvičení
loňského

roku (od

května

2004) mám plný invalidní

důchod ...

Ptám se: "V souvislosti s fyzickými následky na Vaše zdraví?"
Paní Dana po chvíli váhání odpovídá... Mám psychiatrickou diagnózu následkem

otřesných

zážitků.

psychických

Jde o posttraumatickou stresovou

poruchu.
Podotýkám, že diagnóza
Dana v plném invalidním

mě poněkud překvapila. Věděla

důchodu,

ale domnívala jsem se

s fyzickými následky na její zdraví, nikoli psychické.
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právě,

jsem, že je paní
že v souvislosti

bezprostředně

7) Dostala jste

nehodě potřebné

po

se Vašich práv jako poškozených ve smyslu právního
se

nejrůznějších

řádu

informace týkající

nebo informace týkající

forem pomoci na psychosociální úrovni (krizové, psychologické,

morální atd.)?
Nikdo mi nic neřekl, od nikoho jsem se nic nedozvěděla.
případem

8) V souvislosti s Vaším

jste se jistě musela setkat s řadou lidí

a institucí. Které to byly (myslím tím např. Policii ČR, úřady, pojišťovnu, soud atd.)
(ať

a jak s Vámi bylo jednáno

bezprostředně

už

po

nehodě,

tak

později

-

např.

mě furt

dokola:

u soudu)?
Zažila jsem naprostý chaos a zmatek v nemocnici.. Ptali se
Co vám je ?jak se jmenujete?

Zmateně mě

co je s Veronikou a nikdo mi nic
dělal saniťáka

vozili po nemocnici. Já se

neřekl...Byla

pořád

ptala,

jsem zoufalá. Až jeden kluk, který

na civilce, ten mi moc pomohl. Zjistil, co se děje,

řekl

mi, že Verunku

operují.. .Řekla jsem si: "Tak oni ji operují, tak to třeba nebude tak vážné. " Sehnal
doktora, ten ke

mně přiběhl

a vyhrkl: "Co je?" Ptala jsem se ho na dceru,

"To víte pani, když se převrátil autobus!" a zase

odběhl.. vůbec mě

nic. Pak se teda omlouvali, že je to malá nemocnice, že
Potom už si nic nepamatuju. Prý u

mě seděla nějaká

měli

řekl:

neuklidnili, nic,

velký nápor a tak.

mladá žena a držela

mě

za

ruku, asi ta doktorka nebo sestra.
Po té paní Dana chvíli mluví o tom, kdo to asi byl, a pak pokračuje ...
.. .Až

večer přišla

ale nepomohli... byla jsem
zraněné

doktorka .. .přišlo mi, že se mi vyhýbají, utlumovali

úplně

izolovaná. Na pokoji se mnou ležely

dívky. Sestry za nimi pořád

si jedna z těch dívek

zapomněla

vzít

běhaly

a

řešily

tři

mě,

mladé lehce

s nimi takové nesmysly, jako že

antikoncepční pilulku!

A

mě

si nikdo nevšímal,

nikdo mi nic neřeklo mém dítěti! (paní Dana neskrývá svoje rozhořčení).
Po 22hod. se
v čele s

lékařem,

Přetáhla

otevřely dveře

co se mnou

před

řekl:

přicházeli

k mojí posteli,

tím mluvil. Už podle výrazu mi to bylo jasné!

jsem si peřinu přes hlavu a

2 metry od mojí postele a

asi 3 nebo 4 lidi

říkala

jsem: Ne, ne, ne! Doktor si stoupl asi

Bohužel se mi

nepodařilo

vaši dceru zachránit"

a obrátil se na podpatku a odešel ...
Nevím ani, jestli se s ní někdo
jsem jí chtěla
tohle

vůbec

vidět,

ale on

(lékař)

rozloučil,

to už se nedozvím

mi to neumožnil ... To mi ale

nepamatuju ...
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řekl

(pláč). Okamžitě

až doktor, já už si

Nejhorší je, že
pohřeb

okolo,

Z toho

nebyla žádná

lékařská

zpráva ... řešilo se pak vše

a tak, ale nikdo nereagoval na moje zoufalé otázky, nikdo na

ně

nebral zřetel.
Na

prokuratuře

mi

např.

nikdo

neřekl,

že jsou tam

nepoučená,

havárii, po operaci, z pitevny... byla jsem

Verunčiny

fotky po

vyklepaná, sama, protože

přítele vyloučili z místnosti. Řekli mi, že žádnou zprávu z nemocnice mi dát

nemohou, že můžu jen požádat o rozmluvu s lékařem - operatérem.
Po té paní Dana ještě mluvila o tom, jak jela do nemocnice, aby zjistila
nějaké

informace

ohledně

dcery Veroniky a aby

poděkovala.

V nemocnici se bavila

s lékařem, který se ji nakonec omluvil a řekl, že Veronika byla jeho první pacientka,
zemřela

která

hovořila

a že byl sám "naprosto mimo". Paní Dana o tomto tématu
důvodů

notnou chvíli, z úsporných

tuto pasáž vynecháme. Vzhledem

k tomu, že byl pro paní Danu rozhovor velmi
na

oběd

a po této pauze byla již

náročný,

klidnější, vyrovnanější,

pokračovala

psychickém stavu. Dále

ještě

šla si

udělat přestávku

zkrátka v mnohem lepším

v odpovědi na výše uvedenou otázku, jakož

i na další otázky:
Jinak na policii jsem zažila neosobní, strohé chování,
činných

v trestním

řízení.

Nikdo nerespektoval mou újmu,

duši! Na státním zastupitelství, i na
chtěl

soudě,

rejstříku,
zapřeli!

jsme

nevěděli,

zakázali mi, abych si

Vše jsem musela

už na zdraví, tak na

větším

člověk

soucitem.

co se stalo. Zakázali nám ofotit výpis z trestního
dělala

výpisky, na což mám právo, a pak to ještě

řešit přes právníka.

No a pak jsem byla na
vesměs

na orgánech

místy až arogantní chování, když

víc informací. A na viníka mi přišlo, že se dívali s
Pořád

ať

hlavně

úřadu

práce a na sociálce. Tam jsem se setkala

s pochopením a citlivým přístupem.

9) Jak byste zhodnotili Váš psychický stav, ve kterém se

právě

nacházíte

(nebo jste se nacházeli, záleží na časovém úseku v němž se nehoda stala ... )?
Můj

psychický stav je špatný .. .První

tři

týdny jsem

měla těžkou

depresi,

byla jsem u psychiatra a ten mi předepsal léky. Dodnes mám poruchy koncentrace,
šla bych do práce, ale bojím se lidí. Když jsem sama, jdu radši krajem města, jezdím
raději

vlakem... no je toho hodně.
10) Jak byste zhodnotili kvalitu života

Spatřujete

velký rozdíl?
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před

nehodou a po

nehodě.

Mám pocit, že jsem přišla o minulost i budoucnost. Dnes jsem v souvislosti
důchodu,

s nehodou, kterou jsem nezavinila, v plném invalidním
můj

v sociální izolaci a

život se v poslední

době

ocitla jsem se

snad ani životem nazvat nedá.

Je to spíš přežívání.
11) Měla DN nějaký dopad na Vaší finanční situaci?
měla.

Dala jsem do toho všechno, co jsem

Asi 40 tisíc plus asi 30 tisíc za

stížnosti a za právnl'ky. Ted'jen doufám, že taky nějaký soud dobře dopadne pro mě.
12) Kdo Vám pomáhal v době kdy Vám bylo
takový,

např.

pohřbu),

a pak

Našel se

někdo

posedět

(prvnl'ch 14 dnl'

z Vašeho nejbližšího okolí?

Můj

po

nejhůř?

druh

úplně

nejvíc, pak lidé, kteN přišli jen

kteN chápali, co dtl'm, protože se jim také

korespondenčnl'

kontakty, telefonáty s lidmi, to mi

přítele) někdo

(paní Danu a jejího

jednou za

něco

podobného stalo, no

hodně

pomohlo ... Nebo nás

čas někam

pozval, za to jsem moc

vděčná ...

Po chvíli přemýšlení paní Dana ještě dodává ...
... A taky nesml'm zapomenout na pomoc mladých lidl' prvnl' týdny až měsíce
po smrti Verunky. MysUm ttm jej{ spolužáky z VŠ, z domova i ze zahraničl'. Někteří
za mnou přijeli na krátký pobyt nebo mne navštívili v lázních. To bylo úžasné..
No a pak panl' Kubíčková mi moc pomohla
jejich smrtt
hovoří

nekončí,

představuje,

" Vztah s našimi drahými

ale trvá dál." Toto mi velmi pomohlo .. . (chvíli paní Dana

o svých prožitcích, když najde

a jak si

větou:

třeba něco

v přírodě nebo jinde

že je to dárek od Veroniky - jako "malý

z nebe", a pak pokračuje). Dr.

Kub{čková

lásky poslaný

také obrátila moji pozornost ke

mně

strašně uvědomila,

něžném

doteku ... K srdci jsem si vzala slova o tom, že se mám každý den za

toužl'm po

odpočinku,

hezkého

a já si

jak

strašně

baUček

něco

relaxaci,

samé

nějakém
něco

pochválit a odměnit. A to také dělám. Čas od času.

nějakou přeměnu

13) Sledujete
přáteli či

známými?
Ti (rodina -

Veroniky a
ve

zranění

společnosti

pomoc

ve Vašich nejbližších vztazích s rodinou,

těch,

hlavně

syn a bývalý manžel)

paní Dany), ale známl'

řešili
řešili

je to nastaveno tak, že se truchU po

co

přežili.

tu ránu
mě.

dvojnásobně

(smrt

MysUm, že u nás

zemřelém,

ale nemysU se na

V rodině se už neshodneme. Máme se rádi, dtím to, ale

neuml'me spolu komunikovat.

Můj

syn i
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můj

manžel,

přenášeli

na

mě

svou zlobu,

vzbudili ve

mně těžké

tahat, že jsem
rozvádět

pocit viny

měla sedět

(začlo

u okna já a ne ona a

končilo

neměla Verču

to až tím, že jsem se
řekla,

s manželem, že by se to jinak nestalo), až jsem si

pravdu, že za to

třeba

můžu

opravdu

myslí své tety a strýce, protože
nemám co
jsou

to tou nehodou, že jsem

říci,

neměla

jestli nemají

já! S celou svou původní rodinou (paní Dana

rodiče

už

zemřeli)

jsem se rozešla. Už si s nimi

neumíme spolu komunikovat. No a vztahy s přáteli? Ty

proměněny ...jsou

nikam

zůstaly,

jen formální, ze zvyku, není to sdílení. Musím se

tvářit,

ale
že

se nic neděje, a pak se se mnou baví i oni, ale někdy to strašně bolí...
14) Sledujete

nějaký

dopad na Váš pracovní život? Jaké

zrněny

Vám DN

agenturu, pracovala jsem 12 hodin

denně,

šlo mi to.

v tomto ohledu přinesla?
Měla

Byla jsem

jsem

vzdělávací

úspěšná, prostě

uživila jsem se, nebyla jsem ve ztrátě a v tom se to stalo ...

15) Jak jste se Vy

osobně

s prodělanou událostí vyrovnával/a? Hrála

ve Vašem životě významnou úlohu víra

(ať

už Vaše osobní - víra v osud atd., nebo

v křesťanském slova smyslu)?
Víra se pro mne rovná

naděje ... pomáhá

mi sdílení v křesťanském slova

smyslu. Čím více však v tomto prostředí jsem, tím více se vzdaluju rodině. Jezdím
na exercícia (duchovní

cvičení),

chci, aby po Verunce

Jak se chovala, jaká byla, to plynulo z křesťanství,
mě

Napadlo

poselství. Po chvilce

se zeptat, zda
přemýšlení

něco zůstalo

pořád dokázala

můžeme říci,

a to je ta víra.

dávat naději.

že paní Dana

přejala Verčino

ano,

přejala

kteří společně

s Vámi

pak paní Dana dodává: No

vlastně

jsem její poselství.

16) Pozorovala jste na

sobě

nebo svých blízkých,

prožívali tuto tragickou událost některý z následujících příznaků?
Opakování tragické události ve snech či v bdělém stavu Určitě,

po

nehodě. Mě

samé odporné

u

mě

se zdály
věci,

i u syna ... hlavně sny. U manžela také, asi 2-3
děsivé

sny, o autobuse, pak jsem

budila jsem se vlastními

výkřiky

všechno ...pořád se mi opakuje jedno téma v různých
tomto

světě,

nemůžu

je malá, asi desetiletá,

něco

k ní...
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viděla

mrtvoly na stolech,

ze spánku, a to ještě
obměnách.

měsíce

neříkám

Verunka je tady na

se jí stalo a já za ní nemůžu. Umírá a já

NespavostHodně,

asi 3

mi nezabíral,

měsíce

jsem bez prášků

hodně jsem

Somatické

vůbec

nespala. Brala jsem Protamin, Stylnox

brala Lexaurin.

příznaky

-

např. žaludeční

nevolnost

či

zvracení, nechutenství,

dušnost apod. průjmy,

Zvracení ne, ale hrozné

(po

nehodě).

těsně

Ale

v krvi. Odvezli

mě

po té

neměla

nehodě

jsem

vůbec potřebu

předtím

do nemocnice na gynekologii do Prahy.

charakteru)
ale já si to

běhala

vůbec

(myslí se
nahá po

před

měsíc

jsem se jednou ráno vzbudila a ležela jsem

pustit, báli se abych nespáchala sebevraždu, nakonec
prý ještě

jíst: asi

mě

Nechtěli mě

odtamtud

ale propustili. A to jsem

fyzickým kolapsem paní Dany gynekologického

balkóně.

Sousedi si mysleli, že se před nimi předvádím,

nepamatuju.

Neschopnost koncentrace a pozornostiTo mám pořád, i unavitelnost. Jeden den

nějakého

výkonu pro

mě

znamená dva dny

vzpamatovávání.

Zvýšená bdělost až lekavost To jo: Lekavá jsem i z lidí, i ze svých nejbližších, cítím se strašně osamělá. Táhnul
to se mnou vlastně jen sám partner, on mě přijímá takovou jaká jsem.
Podrážděnost,

labilita -

To taky, jsem mnohem plačtivější,

zranitelnější než dřív.

Úzkostné stavy - pocity sevřeného hrdla a hrudníku To jsem měla

hodně.

Pocity beznaděje, apatie, rezignovanosti aj.Ano, pocity

beznaděje

jen ze

začátku.

Jak budu žít bez Veroniky, bylo to pro

naprosto nepřijatelné, že nemám už dítě. Asi po
v pokoji při

modlitbě

pod

křížem

třech

mě

týdnech po smrti Verunky jsem

pocítila jakýsi obrat, obrovskou pokoru. Nebyl to

strach, byl to úžas a pokora .. (chvíli paní Dana mluví o svých spirituálních

prožitcích a o tom, jak následkem tohoto prožitku zavrhla pomyšlení na
sebevraždu) ... krátce
svůj úděl,

řečeno

jsem se přes

ale přijmout ho, a to i jako

nechuť

určitou

a zoufalství rozhodla

nenaříkat

na

výzvu, šanci, nevím ...

Chvíli mluvíme o tom, co tento prožitek pro paní Danu znamenal, a pak
pokračuje.
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... ale prakticky po 2 letech jsem začala
chtěla
měla

zase vzdát, ale

okamžitě

nějakfungovat.

se tomu snažím

čelit.

Asi

Nedávno už jsem to

před dvěma měsíci

jsem

velkou krizi, tak jsem si zavolala na linku důvěry ...
17) Použili jste

některý

z následujících svépomocných

způsobů,

jak se

zbavit stresu a napětí?
Farmaka - antidepresiva, anxyolitika, hypnotika

(pokud ano, popište

prosím jejich účinek na Váš psychický stav)Bezprostředně

po

nehodě

jenom ty prášky na spaní, byla jsem po nich

otupělá,

neschopná akce, taková tupá.
Užívání až zneužívání alkoholických nápojů-

Užívání ano, zneužívání ne, místo prášků si dám

občas skleničku

s přítelem.

Únik do práce až workoholismus (přepracovanost) - to vůbec, to dělá můj

syn a manžel (resp. bývalý manžel, povšimla jsem si
větu

určitého

despektu s jakým tuto

paní Dana řekla).
Snaha vyhledat někoho, komu se přihodila podobná situace -

To ano a hned,

věděla jsem

o některých lidech ze dřívějška a pak nově...

Sledování TV a dalších médií, zejména tragických událostí (vážných DN
apod.) nebo naopak -

Dva roky jsem se

vůbec

nedívala na televizi ani rádio, až od

jsme přijeli s přítelem z dovolené a v televizi bylo o
to fascinovalo .. ta psychosociální pomoc

mě

vlně

loňských

tsunami .. musím

zaujala. Vcítila jsem se do

cítila jsem z toho takový pocit sounáležitosti, že ten

svět

Nějak

vánoc.
říct,

těch

že

mě

emocí,

není tak špatný, více

optimismu, že tady ta pomoc byla ... Ale např. na Nažidla jsem se nedívala. Tam jsem
jela a měla jsem fakt pocit, že v tom nejsem tak sama. Pomáhalo mi to sdílení s těmi
lidmi, kterým se stalo něco podobného.
Vyhýbání se dopravním
tragickou událost
přestávka

Přestala

(např.

prostředkům

až neschopnost

řídit

situacím, které

motorové vozidlo

připomínají

či určitá časová

ve Vaší řidičské praxi apod.) -

jsem

někdy řídila.

úplně řídit,

jsem úzkostná,

vůbec nepřemýšlím

nad tím, že bych ještě

Taky už špatně vidím.

Relaxační

metody či cvičení -

Nic takového, nikdo mi ani nic nenabídl ani
(přítele),

či

aby se mnou

něco

nedoporučil,

prosila jsem Honzu

zkusil, ale on nechce (v hlase paní Dany je patrná

lítost).
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určitá

Sport přírodě

Spíš procházky v

v

mě

rámci procedur (rehabilitace), nebaví

to

v Chomutově, spíš na horách nebo u vody v létě, taky chůze a plavání...
Četba knih (jakého druhu?), počítačové hry (jakého druhu?)-

Knihy

hodně,

to

mě

pomohlo nejvíc,

Bible-hlavně

svatých,

literatura.

osiřelé rodiče

sdružující pozůstalé rodiče po
V stup do

literatura (životopisy
odborně

žalmy), potom taky psychologická literatura a

zaměřená, zdravotně zaměřená

webové stránky

výlučně křesťanská

některého

z náboženského hnutí (sekty) -

Počítačové

hry

a tak... to jo (jde o

obětech

vůbec

ne, ale internet -

německé občanské

spolky

DN).

náboženského hnutí nebo jen setkávání se s lidmi
vůbec

Magické praktiky kartářky,

Byla jsem u

hltala jsem každé její slovo ... (paní Dana obrací

oči

v sloup

a mluví chvíli o tom, co jí kartářka říkala, jak se pokoušela napojit s druhým břehem
- tedy se
(razantně

zemřelou

dcerou Veronikou, a pak

dodává s ironickým

úsměvem) ... Teď

pokračuje)

...jak jsem byla blbá!

bych to odmítla. Sice to neodsuzuji,

ale už vím, že je to úchylka od víry.
Větší

zájem o život v církevním společenství -

To jo, nejsem ale

naplněná,

furt hledám a

nemůžu

najít. Na duchovních

ano, mám odtamtud kontakty, napíšeme si tak 3- 4krát do roka,
můžeme

cvičeních

nezatěžujeme

se, ale

si zavolat, když to potřebujeme. To jsou kontakty z poslední doby.
Napadá Vás

třeba něco

jiného, co Vám pomáhalo?

Malování - chodila jsem před tím

půl

roku do kurzu, klavír, fyzická práce -

na chalupě, sbírání hub. Miluju les ve všech
Natálka. Vzchopila jsem se

vlastně kvůli

musela jsem se o ní starat, chodit jí

ročních

obdobích, a potom můj pejsekněkoho,

ní, hledala jsem

venčit

sečení

kdo

mě potřebuje,

a tak, a to mi moc pomohlo se z toho

dostat.
18) Jaký vztah zaujímáte k viníkovi DN (byl-li

Nemám dodnes
situaci došlo,

vyjasněného

těch aktérů

viníkovi a tím je

řidič,

viník)?

viníka. Hledám všechny souvislosti,

bylo víc (dopravce, nejen

necítím

nějaký

vůbec

řidič

při

kterých k té

a tak). K bezprostřednímu

nic, myslím tím jakékoli emoce. Emoce jsem si

srovnala dopisem, který jsem mu napsala - v křesťanském slova smyslu. Tam jsem
mu odpustila jeho selhání, ale pak to bylo ještě proti mně použito u soudu.
Teď užjsem

bez emocí...
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Na

soudě

jsem se mu dokázala dívat do

očí,

jsem přesvědčená, že to zavinil, v tom

dopise jsem ho prosila, aby už nikdy nesedal za volant, ale on jen
dojem, že on je ta

vytvářel

oběť!

19) Zamyslel/a jste se už

někdy upřímně

nad tím (což

notnou dávku sebereflexe), zda není Váš názor na celou
Nejsem zaujatá, ani nenávistná, snažím se jen

věc příliš

osvětlit

jistě

řidič

je jen

člověk,

vyžaduje

jednostranný?

všechny okolnosti,

jsem proto všechno, co jsem mohla, aby to bylo už uzavřené. Snažím se
více subjektech,

u soudu

vidět

udělala

vinu ve

který selhal. Ale na druhou stranu, koho by to

zajímalo?
20) Jak se cítíte nyní, když se takto vracíme k tomu, co jste prožil/a?
Je to

hodně zátěŽ... unavená, vyčerpaná,

smutná, ale ozývá se i pocit obdivu, jak

jsem to všechno zvládla.
21) A

teď

takovou jednoduchou,

odlehčující

otázku: Kdo nebo co Vám

v současné chvíli nejvíce pomáhá?
To

vůbec

není jednoduchá otázka (chvíle

mě přijímá,

od

něj

cítím lásku a

přijetí,

přemýšlení). Určitě přítel

Honza, tím, že

čím

dál tím víc mi

pak Natálka - pejsek

pomáhá, a potom mám vizi do budoucna - rekonstrukci chaty (chvíli paní Dana
mluví o tom, jak strašné bylo
pochovaná,

představuju

vyřizovat

po svém

si, že do toho investuju a

Zázemí, stmelení, aby tam

třeba

mohl jezdit

dítěti dědictví),
udělám

vnouček

Veronika je tam

takovou oázu pro rodinu.

na prázdniny a tak (paní Dana

se trochu usmívá).
22) Jak byste zhodnotila Vaše možnosti a schopnosti zvládat

svůj

život

v současnosti?
To jsou otázky ... no ... věci na výkon už ne,

hodně

se snažím ze sebe vydat

pro to, co vidím jako smysluplné, pomáhat lidem, práce ve sdružení a tak (myslí se
pro ČSODN).
23) Kdyby Vám

teď někdo řekl,

že máte 3

přání,

která se Vám vyplní,

která by to byla?
Aby tady Verunka byla a nikdy se to nestalo, aby mi

někdo řekl,

že

si to neuvědomovala, že už nevěděla nic a nic ji nebolelo a aby se mi upořádal život,
hlavně

vztahy v rodině.
Na závěrečnou otázku:

"Chtěla

byste ještě na závěr našeho rozhovoru

dodat?" paní Dana pouze podotkla, že je ráda, že jsme se seznámily a že si
aby práce, kterou píšu někomu pomohla.
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něco

přeje,

Daně

Paní

poděkovala

jsem mnohokrát

podstoupila i za její závěrečné

ocenění

za

náročný

rozhovor, který

a popřála do dalšího života hodně sil.

Komentář

Jak vidíme, DN v případě paní Dany
život. Samotnou

mě překvapilo,

nějakou

podrobně

jak moc

každý detail, který se k události

nějak

úplně

dezorganizovala její dosavadní

a s jakým úsilím vzpomínala na

vztahoval, což bylo

dobu známe. Nezanedbatelnou úlohu hrálo

probíhal u paní Dany doma, kde se cítí
působit

mohly z rozhovoru

i tím, že se už

i to, že celý rozhovor

bezpečně. Některé výpovědi

útržkovitě,

trochu

patrně

jistě

proto se zde pokusím

paní Dany
příběh

paní

věděla,

"že

Dany blíže popsat.
Paní Dana

neměla

existuje záchranka,
a

hasiči"

předpokládala péči

personálu a

lékařů,

pravděpodobně

zdravotníků,

základní

povědomí

apod., a jak je patrno z rozhovoru,

(i psychosociálního charakteru)

hlavně

říci

z vlastních obav a dalo by se

které ji ponechávalo v nejistotě bezpečí, důvěry

osobě

způsobilo

v tento

svět.

vyvěrající

až neprofesionálního

paní Dany, ono

v jejím

očekávala

od zdravotnického

která se však nedostavila. Necitlivé chování

projevující se ignorancí vůči

pocitu jistoty a

o existenci IZS, ale

případě

přístupu

"dělání jakoby

nic",

životní deziluzi, ztrátu

V praxi se setkala s nepochopením

a necitlivým přístupem i v orgánech činných v trestním řízení, na Policii ČR, na
státním zastupitelství apod., byla ponechána svému
můžeme

dodává. Tento dlouhý odstavec

nepoučení

a bezmoci, jak sama

pojmenovat jednotným pojmem,

častým

pro terminologii kriminální či forenzní psychologie, a tím je sekundární viktimizace
oběti,

tedy druhotné poškozování lidí, kteří si prošli traumatickou zkušeností.
Další

nepřehlédnutelnou věcí,

druhotným poškozováním
nikdo

nevysvětlil

psychické,

(ani

(zejména

oběti

dodatečně),
emoční),

psychosomatickou reakci ve
předtím

a která

která úzce souvisí s výše jmenovaným

mě

zaujala v případě paní Dany, je to, že jí

co se s ní

vlastně dělo

tak na fyzické

formě

jak uvedla).

Chyběla

nehodě,

(např.

onu

jak na
těžkou

akutních gynekologických obtíží nebo

stresovou reakci - v případě paní Dany v

oblečení,

úrovni

po

podobě "běhání

po

ještě

balkóně"

bez

tedy jakákoli snaha o informovanost paní Dany,

nejen ze strany členů IZS.

143

I když

čtenář může

namítnout, že jde pouze o jednostranný pohled

traumatizované ženy, z rozhovoru je patrno, že
pravděpodobností

značná část výpovědi

se s největší

zakládá na skutečnosti.

Řeč byla však hodně o pocitech paní Dany v souvislosti s DN a o tom, do

jaké míry ovlivnila tato událost její život. I když je

vidět

velká snaha, odvaha

a odhodlání, s jakou se snaží se smrtí dcery vyrovnat, i s vlastními následky, které
DN

měla

na ni

osobně,

klidu (pokud se to

stále je ve

vůbec

značném

střídá

dá tak nazvat)

napětí.

psychickém
pocit

těžké

Období relativního

deprese a bezsmyslnosti,

což se ostatně pojí k posttraumatické stresové poruše, kterou trpí.
Situaci navíc komplikují neuspokojivé rodinné vztahy. Smrt dcery
v souvislosti

s

DN

téměř

narušila

všechny

její

dosavadní

vztahy,

a to nejen příbuzenské, rodinné (zejména vztahy se synem a bývalým manželem otcem

zemřelé

dcery), ale i

přátelské

a pracovní, které se velmi

proměnily

a jejichž

kvalita se v porovnání s dřívějším fungováním nedá srovnat, jak paní Dana popisuje.
Z rozhovoru vyplývá, že paní Dana v plné
pocity

ukřivděnosti,

sebelítosti, zaujatosti

míře

vůči

prožívala a prožívá i dosud
osobě

své

ze strany

okolí

a nepřiměřeného jednání. Paní D~ma zaujala plně postoj poškozeného člověka, mohli
bychom až říci, že se do

značné

míry identifikovala s rolí oběti.

Tento fakt jen prohlubuje pocity

neporozumění

a izolace, které paní Dana

prožívá. Jak vyplynulo z rozhovoru, jediný člověk, který je paní Daně stále nablízku
je její

přítel,

zatěžovat,

druh. Jak

později naznačila,

ani jeho svými prožitky už nechce
Daně

takže se snaží vyrovnávat se se svými pocity sama. Paní

příliš

pomáhá

v domácím prostředí hodně péče o psa - N atálku.
DN

tak

v případě

paní

Dany

i ekonomickou krizi, se kterou se vyrovnává

způsobila
hlavně

těžkou

psychosociální

za pomoci své víry v Boha,

která je pro ni nyní alfou a omegou jejího dalšího směřování. Paní Dana je
konvertitka. Až po smrti dcery u ní nastal duchovní obrat a od té doby žije
intenzivním duchovním životem, nejen

prostřednictvím

církevního

společenství.

Nehodlám zde nijak psychologizovat spirituální prožitky paní Dany, ale je
poselství, které

předávala

dcera Veronika

v Boha tedy pro paní Danu

pokračuje

to nejdražší, co

pravdou, že víra v Boha, je pro ni
ještě

za svého života. Ve

víře

přijetím

jistě

v životě tak postrádá, a to je dcera Veronika.
Své další aktivity hodlá vzhledem ke svému
potenciálu rozvíjet pouze pro pomoc

obětem
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DN a

vzdělání

pozůstalým.

a osobnímu

Je tedy

vidět,

že

smysluplnost v jiné
zaměstnání
přátele

činnosti,

než v pomoci

v budoucnosti apod.), v současné chvíli

považuje ty, se kterými

může

s traumatickou zkušeností. Ti totiž
důvěrně

Dana tak

obětem

DN (nástup do

nespatřuje.

Za svoje

sdílet svou bolest, a to jsou

rozumějí prožitkům

zná a prožívá, takže i její

potřeba

nějakého
skutečné

hlavně

lidé

bolesti a žalu, které paní

seberealizace se ubírá tímto

směrem.

Celý tento

příběh

je jen potvrzením toho, jak

člověk

celý život budoval. Rodinu, profesi,

přátelské

změněno,

transformováno, bohužel i v tomto

případě,

co

Doufejme, že se i na paní Danu
svých přání a

snů,

které v

usměje štěstí,

současnosti

má ...
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může

DN narušit všechno,

vztahy. To vše je najednou

v negativním slova smyslu.

které bude moci realizovat v podobě

Závěr
říci závěrem?

Co

podrobnějšímu

výzvou a apelem k
zakončena

na

Diplomová práce má nejen informovat, ale též být

příběhem

osobním

celospolečenský

zkoumání této závažné problematiky. Práce je
kasuistikou
hlavně

dopad DN, ale

s

cílem

poukázat

důsledků

na závažnost

nejen

DN na život

člověka jakožto jedince.

I

přes

mnohá preventivní a represivní

opatření

dopravní nehodovost se svými následky bohužel
civilizace.

Jistě

patřit

ze strany státu bude
mezi trvalé

daně

se ne vždy setkáváme s vážnými DN, které mají za následek

ublížení na zdraví,

popř.

s následkem smrti, ale

přesto

je

roční průměrná

naší
těžké

hranice

úmrtí z DN stále vysoká a vzhledem k tomu, že se týká i blízkého okruhu osob,
pozůstalých

po

obětech

často

DN, na které se

v důsledcích DN pozapomíná,

nepovažuji tedy za zanedbatelné se tímto tématem dále zabývat.
Podle provedeného

průzkumu

podobě

psychosociální a právní pomoc (v
a

občanských

v praktické

části

práce

nejrůznějších

můžeme

odvodit, že

organizací, nadací

sdružení a též právní povědomí týkající se zákonných

nároků

v rámci

systému sociálního zabezpečení v ČR), není využívána, resp. nemá tak silnou
může

tradici. To

být dáno

nejrůznějšími

příčinami,

např.

sociokulturními

podmínkami, jakousi introverzí, nejistotou a patrně i nedůvěrou občanů ČR žádat
o pomoc (i když na pomoc jako takovou je

občany

vážné DN respondenti hypoteticky uvažují ve

pohlíženo

většině případů

pozitivně

a v případě

o tom, že by návazné

profesionální pomoci využili).
Práce má být tedy též propagací a výzvou širší
těchto

oběti

společnosti

návazných odborných služeb, které jsou zde k dispozici pro

DN. V nespolední

DN v celé

šíři

řadě

účastníky,

je též impulzem pro státní orgány k řešení

resp.

následků

problematiky, nejen v preventivních, ale zejména pak v intervenčních

krocích, které jsou podle
východiskem a
spolupráce

k využívání

členů

změnou

závěrů

mého zkoumání

Možným

stávajícího postupu by mohla být úzká a efektivní

základních složek IZS se

z psychosociálních

nedostatečné.

intervenčních

i v případech individuálních

týmů,

neštěstích,

které nabízejí kvalifikovanou pomoc
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kteří

druhého sledu -

aktuálně

začínají

hlavně

zasahovat

jakož i s návaznými odbornými službami,

obětem

která však dosud neexistuje.

záchranáři

DN, za podpory platné právní úpravy,

Členové neziskových organizací a dalších pomáhajících složek, včetně
záchranářů

národního

druhého sledu, by na základě vlastního
povědomí

působení měli

usilovat o zvýšení

o následcích DN. Zpracovávat i nadále a ve

letáky, brožury a jiné

stručně

přehledně

a

větším

množství

zpracované publikace, ve kterých by se

každý mohl seznámit s praktickými radami, s možnými riziky, která mohou po DN
nastat, jakož i s příslušnými kontakty na návazné psychosociální, právní a praktické
formy pomoci v rámci zásahu
místě

zásahu

při

členů

DN, ale i na

základních složek IZS, a rozdávat je nejen na

veřejných

místech

(např.

na obecních

úřadech,

poliklinikách, v nemocnicích, v kostelech, v pohřebních ústavech), jakož i
veřejně

přístupné

semináře

za spolupráce dostupných mediálních

(internetu, rozhlasu, televize, lokálních

časopisů měst

na

pořádat

prostředků

a obcí atd.).

Bylo by tak zachováno svobodné rozhodování občana ČR, ale přitom by
bylo

přihlédnuto

k jeho možné

potřebě

určitý

zvolit

typ další, návazné formy

pomoci, která by se týkala jeho konkrétní situace.
Ze

zmíněného

návrhu je tedy patrno, že znalost

v rámci dopravní nehodovosti
povědomí

o DN a že by

osobně

měla

být

shledávám jako

společně

intervenčních postupů

nesmírně důležitou součást

s prevencí hodnocena jako základ

národního povědomí, pokud jde o oblast bezpečnosti

silničního

Diplomová práce je nahlížena zejména v teoretické
úhlu pohledu, a to z pohledu

oběti

provozu.

části

pouze z jednoho

DN. Viníkem DN jsme se zde nezabývali, ale

podle mého názoru by šlo též o velmi zajímavé téma, které by bylo hodno hlubšího
rozboru.

Stejně

tak byla opomenuta oblast

kterou jsem se zde

železničních,

vůbec nezmiňovala, čímž

závažnost.
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lodních a leteckých DN,

ovšem nijak

nezpochybňuji

jejich

Shrnutí
Teoretická část práce "Psychosociální a právní pomoc obětem DN" začíná
klíčové

pojednáním popisujícím
nehodovosti a jejích
z dopravně

následků.

bezpečnostního

nehodovost

ovlivňují.

pojmy vztahující se k problematice dopravní

Ve druhé kapitole se

hlediska a

věnuje

nejrůznějším faktorům,

které u nás dopravní

Dále se zabývá preventivními, represivními a

z hlediska zásahu

českého

při

státu

intervenčními

skutečnost,

postupy v rámci dopravní nehodovosti, s poukázáním na
intervenční náplň

dopravní nehodovosti

že zejména

dopravních nehodách není

dostačující. Čtvrtá kapitola práce pojednává o možných psychických následcích
obětí

z dopravních nehod na psychiku

kapitola o psychosociálních formách pomoci
část

textu je

světle

uzavřena

pozůstalých,

dopravních nehod a
obětem

pátá

dopravních nehod a teoretická

šestou, obsáhlou kapitolou týkající se dopravních nehod ve

sociálního zabezpečení, která má být jakýmsi úvodem do právních nároků pro

účastníky

dopravních nehod i pozůstalé.

Praktická
veřejnosti

část

práce byla

zaměřena hlavně

zjištění povědomí

na

širší

o prevenci a intervenci v rámci dopravní nehodovosti, jakož i znalosti

možných forem pomoci z hlediska neziskového sektoru a znalosti oblastí sociálního
zabezpečení,
povědomí

nezbytných pro znalost právních

říci

postupů

je

poměrně

Praktická
účastníka

zjištění,

že

uspokojivé, ovšem totéž

o znalosti psychosociálních a právních forem pomoci pro

Povědomí respondentů

může

Výsledkem bylo

o prevenci v rámci dopravní nehodovosti a respektování stávajících

státních preventivních a represivních
nelze

nároků.

DN a

tohoto druhu je nedostatečné,

část

zakončena

je

pozůstalého,

často

účastníky

DN.

i nadhodnocené.

kasuistikou, osobním

příběhem člověka,

která má být dokladem toho, jak závažným

způsobem

DN ovlivnit život jednotlivce a jeho nejbližší sociální okolí.
Práce jako celek apeluje na další rozebírání problematiky dopravních

nehod z nejrůznějších
informovat, a

rozšířit

pohledů

tak

a

úhlů

zkoumání. Jejím

účelem

je dále nejen

společenské povědomí

o tomto tématu, které si svou

celospolečenský

zájem, ale i apelovat na státní

závažností a významem zaslouží

orgány, aby věnovaly tomuto tématu více pozornosti.
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Summary
The diploma thesis with the title "Psychosocial and Legal Aid to the
Victims of the Traffic Accidents" introduces the theme of the road traffic
accidents and their consequences. The theoretical part of the diploma thesis
begins with a treatise giving an account of the key words, terms referring to the
problems of the road traffic accidents and their consequences to wider intents and
purposes. The second chapter is dedicated to the road traffic accidents from the
point of view of the traffic safety and variety of the factors which influence the
situation of the traffic accidents in the Czech Republic. Then the thesis deals with
preventive, some repressive and intervening acts in the area of the traffic road
accidents with an accent to the fact, that especially the content of the interventi on
of the Czech Republic at the traffic accidents is not sufficient. The fourth chapter
treats of the possible consequences of the traffic accidents to the psychic
condition of the victims of the traffic accidents and survivors; the fifth chapter
concerns about the psychosocial forms of aid for the victims of the traffic
accidents, and the theoretical part is finally concluded by an extensive chapter
concerned about social security system in the Czech Republic which is, as
a matter of fact, the introduction of the legal claims to the participants, victims of
the traffic accidents and survivors.
The

practical

part

focuses

especially

on

the

foundation

of consciousness of the general public of the Czech Republic about prevention
and interventi on within the framework of the road traffic accidents, know-how
about the possible forms of aid in the point of view of the non-governmental
organizations and also knowledge in the areas of the social security system which
are essential for the knowledge of the legal claims. The outcome of the
investigation was the foundation that know-how about prevention within the
framework of the road traffic accident and respect of the responders to the actual
preventive and some restrictive acts of the state is relative satisfying, but we
cannot say the same about the knowledge of the procedures of the interventi on
and about psychosocial and legal forms of aid for the participants of the traffic
road accidents. The consciousness of responders about the psychosocial and legal
forms of aid is very low, we can say insufficient and in addition, often very upvalued.
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The practical part is conc1uded by the case work - the casuistic, personal story of
a women, participant of the road traffic accident and survivor which should be
a support of the fact, how traffic accident can have an enormous influence to the
whole life of individual and his proximate social environment.
The thesis appeals to the next analyze of this points at issue in the different kinds
of views and variety of the angles of investigation. To this purpose the thesis
should not only inform, but also propagate or extend the consciousness of the
Czech society about this theme which deserve social interest because of its
importance and momentousness and also appeals to the state organs and
authorities to be dedicate more of their attention to this theme.
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Tab. 1: Počty nehod a jejich následků (1986 - 2002)

Graf 2: Usmrcení a těžce zranění v provozu na pozemních komunikacích
(1980 - 2002)
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NEHODY A JEJICH NÁSLEDKY ZA POSLEDNíCH 10 LET
Počet

Rok

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

nehod

175520
201 697
198431
210138
225690
211 516
185664
190718
195851
196484

Usmrceno

1 384
1 386
1 411
1 204
1 322
1 336
1 219
1 314
1 319
1215

Těžce

Lehce

zraněno

zraněno

6298
6621
6632
6152
6093
5525
5493
5492
5253
4878

30866
31 296
30155
29225
28747
27063
28297
29013
30312
29543

Hmotná
škoda v mil.

4877,20
6054,40
5981,60
6834,00
7148,80
7095,80
8243,90
8891,20
9334,27
9687,39

NEHODY A JEJICH NÁSLEDKY, porovnání 1. pololetí za posledních 10 let
1. Pololetí
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

POČET

NEHOD USMRCENO

95312
93202
94174
105350
104257
85521
87517
93097
96500
96286

559
616
561
537
607
516
565
604
512
465

TĚŽCE
ZRANĚNO

ZRANĚNO

2804
2964
2740
2693
2487
2483
2450
2382
2130
1 983

13758
13671
13109
12690
12551
12723
12992
13809
13302
12964

LEHCE

Počet

nehod
5002
36645
28994
21233
35585
48820
20205

272
187
121
85
27

Kč

Graf 7: Srovnání počtu usmrcených ČR, Nizozemsko, Švédsko, Rakousko
(1960 - 2002)
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Graf 8: Usmrcení v provozu na pozemních komunikacích na mld. vozokm
(2001) - mezinárodní srovnání s vybranými evropskými státy
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Tab. 2:

Počet

Počty

nehod v obci a mimo obec (1986 - 2002)

usmrcených osob v obci a mimo obec, vývoj za posledních 10 let
počet

usmrcených osob

Rok

v obci

mimo obec

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

612
600
583
464
507
520
455
501
486

772
786
828

438

740

815
816
764
813
833
777

3raf 4: Usmrcení chodci na pozemních komunikacích v obci a mimo obec
:1980 - 2002)
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Graf 10: Usmrcení a těžce zranění při dopravních nehodách následkem požití
alkoholu (1980 - 2002)
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Graf 3: Usmrcení v provozu na pozemních komunikacích podle typu účastníka
(1980 - 2002)
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Graf 6: Socioekonomické ztráty z nehodovosti na pozemních komunikacích
(1993 - 2002), v mld. Kč

Přiloha

Přehled
předpisy

č.

k zákonu

361/2000 Sb.

jednáni spočivajicich v porušeni vybraných povinnosti stanovených
o provozu na pozemnich komunikacich a počet bodů za tato jednáni

Porušeni

předpisů

o provozu na pozemnich komunikacich

Počet

bodů
řizeni motorového vozidla bez drženi
podskupiny řidičského oprávněni

přislušné

skupiny nebo
7

řízení

vozidla ve stavu vylučujicim způsobilost, kterou si řidič
užitim alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky
při zjištěni obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0,3
nebo užitím jiné návykové látky
přivodil

...

odmítnuti

řidiče

zjištění,

není-li

podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke
ovlivněn alko!!olem

7

7

řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke
neni-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová
zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečim
pro jeho zdravi

odmítnutí
zjištění,

řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému
ke zjištění, neni-li ovlivněn jinou návykovou látkou,
to nebylo spojeno s nebezpečim pro jeho zdraví

7

odmítnutí
vyšetřeni
ačkoli

způsobeni dopravní nehody porušením povinnosti řidiče:
došlo k usmrceni nebo k těžké újmě na zdraví

při

které

dopravní nehodě, při které došlo k usmrceni nebo zranění
osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze
zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věci nebo na jiných
I věcech částku 50 000 Kč,
neprodlené nezastaveni vozidla nebo
neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění
mista dopravni nehody nebo neprodlené nevráceni se na misto
dopravni nehody po poskytnuti nebo přivoláni pomoci nebo po
ohlášeni dopravni nehody

7

7

při

7

._řizeni vozidla bezprostředně po požiti alkoholického nápoje nebo
po užiti jiné návykové látky nebo v takové době po požiti
alkoholického nápoje nebo po užiti jiné návykové látky, po
kterou je řidič ještě pod jejich vlivem
Předjiždění

vozidla v

připadech,

ve kterých je to zákonem

6
.-

6

zakázáno
jizdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčeni
se nebo jízda v protisměru nebo couváni v mistě, kde to neni
dovoleno

při

vjížděni

na

železnični přejezd

v

připadech,

ve kterých je to

6

6

zakázáno
řizeni

průkaz

motorového vozidla

řidičem,

kterému byl zadržen

řidičský

6

řízení vozidla, které je .technicky nezpůsobilé k provozu na
pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak
závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích
řízení

motorového vozidla bez držení platného

způsobilosti

osvědčení

5

profesní

řidiče 4 )

5

řízení

motorového vozidla bez držení platného posudku o
zdravotní způsobilosti

5

překročení

5

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit
vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn "stůj" daný při řízení
provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení
tohoto provozu

5

při

4

nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo
dopravní značkou o 40 km. h- 1 a více v obci nebo o 50 km. h- 1 a více
mimo obec

řízení

nerušené a

vozidla

neumožnění

bezpečné přejití

chodci na
vozovky

přechodu

pro chodce

řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní
komunikaci, na kterou řidič odbočuje

4

ohrožení chodce při
pozemní komunikaci,
otáčení a couvání

4

při

odbočování

pří

s vozidlem na místo ležící mimo
na pozemní komunikaci nebo při

vjíždění

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je
povinen dát přednost v jízdě
překročení

nejdelší přípustné doby
stanovené bezpečnostní přestávky v
č. 475/2001 Sb.

řízení
řízení

řidi9

nebo nedodržení
vozidla podle zákona

řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních
vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního
předpisu 2 ) podléhá
řízení vozidla, které užívá jinou
byla vozidlu přidělena

při

registrační

značku,

4

4

4

než která
4

dopravní

nehodě, při které byla způsobena na některém ze
vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných
věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení
vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o
vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo
nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené
nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo
přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

zúčastněných

3

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo
záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsob~ při řízení
vozidla

3

překročení

3

nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo
dopravní značkou o 20 km. h- 1 a více v obci nebo o 30 km. h- 1 a více
mimo obec
L . . . . - -....
-

-_._0.

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v
je řidič povinen tak učinit
ohrožení jiného řidiče pří
jízdního pruhu do druhého

přejíždění

případech,

kdy
3

s vozidlem z jednoho

řízení

vozidel ve stavu vylučujicím způsobilost, kterou si
užitím alkoholického nápoje při zjištěném obsahu
alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ~

3
řidič

3

přivodil

překročení

povolených hodnot stanovených zvláštním právním
kontrolním vážení vozidla podle zvláštního

3

předpisem při

právního

předpisu

Nedovolená jízda po tramvajovém pásu
porušení povinnosti být za jízdy
nebo užít ochrannou přílbu

přípoután bezpečnostním

porušení povinnosti použít dětskou
pás při přepravě dětí podle § 6
neoznačení

řidič

překážky

2

pásem
2

autosedačku

nebo

bezpečnostní

provozu na pozemních komunikacích, kterou

2

2

způsobil

porušení ustanovení o omezení jízdy

některých

vozidel

2

překročení

2

nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla
nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce
nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 60
km. h- 1

1

nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo
I
dopravní značkou o méně než 20 km. h- 1 v obci nebo o méně nez
30
km. h- 1 mimo obec

neoprávněné

užití vyhrazeného jízdního pruhu

porušení ustanovení § 32 zákona o
porušení povinnosti vyplývající ze
omezením", "Obytná zóna"nebo

"pěší

osvětlení

značky

1

vozidla

"Zóna s dopravním

zóna"

1

porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové
značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší
dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu
předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazové značky B 29zákaz stání)
neoprávněné
popřípadě

1

užití zvláštního výstražného světla modré barvy,
zvláštním zvukovým výstražným znamením

1

1

doplněného

neoprávněné

užití zvláštního výstražného

světla

oranžové barvy

1

Asociace občanských poraden (AOP)
adresa: Tachovské náměstí 3, 13000, Praha 3
kontakt: +420 222 780 599, +420 222 781 149, +420 222 780 322,
mobilní číslo: 777257521
Bílý kruh bezpečí (BKB) - pomoc obětem trestné činnosti:
adresa: Duškova 5, 150 Ol, Smíchov - Praha 5
kontakt.: +420 257 317100
e-mailováadresa:bkb@bkb.cz

České sdružení obětí dopravních nehod (ČSODN) - pomoc obětem dopravních
nehod a pozůstalým
adresa: Počátecká 2/1020, 14000, Praha 4,
kontakt: 737 859 819
e-mailováadresa:miluse.vondruskova@seznam.cz
Dětská dopravní nadace (DDN)
Pomoc sirotkům po obětech dopravních nehod
adresa: Střelničná 1680/8, 18200, Praha 8,
kontakt: +420 266193260
fax: 266193262
e-mail adresa:ddn@aba.cz
Městské

centrum sociálních služeb a prevence (MCSSP)
adresa: Chelčického 39, 13000, Praha 3 - Žižkov

Služby MCSSP:
Krizové centrum RlAPS - Linka důvěry,
kontakt: +420222586768, +420222582 151,
e-mailováadresa:riaps@mcssp.cz.
lnfocentrum sociálnípomoci KONTAKT,
kontakt: +420222646151,
e-mailováadresa:infokontakt@volny.cz.
Sociálně-právní poradna,
kontakt: +420 222 592 022
Občanské sdružení Rafae
Psychosociální pomoc obětem hromadných i individuálních neštěstí
adresa: Rybalkova 59, Praha 10
e-mailováadresa:rafae@rafae.cz

Poradna DON
Psychosociální poradenství pro oběti dopravních nehod
adresa: A Tragera 44,37010 České Budějovice
kontakt: 606410052
e-mailováadresa:poradna.don@centrum.cz
Nadace Truck Help - pomoc sirotkům po profesionálních řidičích
Žirovnická 3133/6, 106 00, Praha 10
kontakt: +420 234 090 300, e-mailováadresa:info@nadacetruckhelp.cz

Zdravotní postižení odůvodňující poskytování mimořádných výhod 1.
stupně se přiznávají zejména

stupně.

MV 1.

v těchto případech postižení dle odst 1. 1. pň10hy Č. 2.

V 182/91):

a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné funkční omezení horní

končetiny) např.

na podkladě anatomické ztráty, ochrnutí, mízního edému),
b) anatomická ztráta jedné dolní
c) podstatné

funkční

ko~četiny

od kloubu Lisfrankova výše,

omezení jedné dolní končetiny

(např.

na podkladě těžké parézy),

d) zkrácení jedné končetiny přesahující 5 cm,
e) pakloub kosti holenní,
f) ztuhlost kolenního nebo

kyčelního

kloubu,

g) stav po implantaci endoprézy kyčelního nebo kolenního kloubu s dobrou nebo
mírně

porušenou funkcí operované končetiny,

h) postižení cév dolní

končetiny

s těŽkými trofickými

změnami

a se závažnou

poruchou krevního oběhu, příp. varikózní komplex obou dolních končetin
s obdobným postižením,
i) záchvatová onemocnění spojený se ztrátou vědomí dostavující se alespoň
J

několikrát měsíčně.

Zdravotní postižení odůvodňující poskytování mimořádných výhod II
přiznávají zejména

stupně se

v těchto případech postižení podle odst 2 pň10hy Č. 2 V 182/91:

stavům

a) vrozené nebo získané defekty odpovídající

po amputaci v obou bércích

nebo (u jednostranného postižení) v kloubu kolenním a výše,
b)

funkční

ztráta jedné dolní

končetiny, např.

na podkladě úplného ochrnutí této

končetiny,

c)

současné amputační

d)

těžší funkčně

ztráty podstatných částí jedné dolní a horní

významné parézy dvou

končetiny,

končetin,

e) pakloub stehenní kosti,
f) stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu s výrazně

porušenou funkcí operované končetiny,
g) . stavy po úrazech nebo nemocích páteře s následnými těžkými poruchami hybnosti,
h)

těžké

obl iterace cév dolních

s výrazným

funkčním

končetin

s výrazným trofickým postižením a

postižením hybnosti,

i)

těžké

kyfoskoliózy spojené s kardiopulmonální

nedostatečností,

j) vady a nemoci srdce s prokázanou chronickou oběhovou nedostatečností trvající i
při

zavedené léčbě,

k) objektivně prokázaná dechová nedostatečnost těžkého stupně,
1)

pokročilá

stadia Bechtěrevovy nemoci

(počínaje

lY. stadiem),

m) úplná nebo praktická hluchota,
n) chronické vady a nemoci interního charakteru trvale

značně ztěžující

pohybovou

schopnost.

Zdravotní postižení odůvodňující poskytování MV III.

III

stupně se přiznávají zejména

a) anatomická nebo
b)

současné

funkční

ztuhnutí

páteře

stupně. Mimořádné výhody

v těchto případech postižení:

končetin,

ztráta dvou

i velkých kloubů v konečném stadiu Bechtěrevovy

nemocI,
c) závažné mentální postižení

stupně

imbecility nebo idiocie,

d) úplná nebo praktická slepota obou očí,
e) úplná nebo praktická hluchota u

dětí

do

skončení

docházky do základní školy,

f) trvalé nebo dlouhodobé těžké multiorgánové selhávání, pokud

pohybové nebo

orientační

schopnosti

U nemocí a vad neuvedených v
orientační

příloze,

podstatně

omezuje

občana.

pokud se podstatně omezují pohybovou nebo

schopnost, se funkční postižení porovnává s indikacemi uvedenými výše.

Anketa:
Jmenuji se Jana Běhanová, studuji pátým rokem na Husitské teologické fakultě
University Karlovy obor Husitské teologie a Psychosociálních studií a dotazník,
který právě čtete slouží pouze a výlučně pro

účely

diplomové práce s názvem

"Psychosociální a právní pomoc obětem dopravních nehod".
Na základě této ankety se snažím zmapovat povědomí širší veřejnosti o prevenci

v rámci dopravní nehodovosti, jakož i následném zásahu (tj. intervenci) v podobě
služeb, ať už státního či nestátního charakteru, které jsou v ČR k dispozici pro
účastníky,

resp.

oběti

dopravních nehod.

Vzhledem k tomu, že je dotazník anonymní, odpovídejte prosím na níže uvedené
otázky podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Zajímá mě Váš názor.

Jedině tak

budu schopna dotazník vyhodnotit, aby měl skutečně vypovídající hodnotu. Tento
dotazník s informacemi, které zde uvedete, nebude postoupen

třetí osobě a

získaná

data nebudou dále využívána pro jiné účely. Odpovídejte prosím pouze na otázky,
které se Vás bezprostředně týkají a vtnujte při vyplňování pozornost též
poznámkám pod čarou.
Mnohokrát Vám

Uveďte prosím

Vzdělání: (eventuálně

Věk:

děkuji.

následující údaje:

O základní O střední O vyšší odborné O vysokoškolské

Vaší profesi): ........................................................ .

.................. .

Pohlaví: ................. .
Dobu Vaší řidičské praxe (pokud vůbec neřídíte motorové vozidlo, uveďte
písmeno CH (chodeci): ........... .

1 Jestliže nemáte řidičský průkaz a motorové vozidlo vůbec neřídíte a nikdy jste neřídili,
odpovídejte prosím pouze na otázky, které se Vás týkají např. jako spolujezdce, na některé otázky
není třeba odpovídat vůbec.

1) Používáte bezpečnostní pásy?

o většinou

o ano, vždy

o občas

Dne

2) Máte pojištěné motorové vozidlo (povinné ručeni - (zkratka PR), havarijní
pojištěni - (zkratka HP) apod.)?

O ano (uveďte druh pojištění viz. výše, eventuelně jiné):

Dne
3) Zachováváte nejvyšší povolenou rychlost v obci?

O ano, vždy

O většinou

D občas

Dne

4) Řídili jste někdy motorové vozidlo ještě předtím, než jste získali řidičské oprávnění
spolu s řidičským průkazem? (samozřejmě se nepočítá období praktických zácviků
v autoškole)

O ano, často

O občas

5) Kolikrát do měsíce, popřípadě do roka,
alkoholu nebo jiných omamných látek 2?

Asi:

krát do měsíce

aSI:

O jen výjimečně
řídíte

O nikdy

motorové vozidlo pod vlivem

krát do roka

Onikdy

6) Víte jaké důsledky má pro řidiče zjištění urč. promile alkoholu v krvi?

O ano, uveďte jaké:

Dne
7) Máte jasnou představu o tom, co je to Integrovaný záchranný systém (lZS)?

O ano, jistě

2

O něco mi to říká

Odpovídejte prosím jen na jednu z uvedených možností.

O nevím

8) Stallajste se už někdy účastníkem dopravní nehody 3?

D ano, přímým (tj. viníkem, poškozeným)

D při DN bez poranění /
D s poraněním

D ano, nepřímým (tj. svědkem)

D při DN bez poranění /
D s poraněním

Dne
9) Pokudjste se účastníkem dopravní nehody stalla, obrátillajste se na některou
instituci, nadaci apod., která se zabývá touto problematikou 4?

Dano

D ne, ale příště bych to jistě udělal/a

Dne

10) Pakliže jste se obráti/la na některou organizaci, uveďte prosím její název
a popište,jakjste bylla sjejich službami spokojen/a.

Navštívil/a jsem:
D velmi mi pomohli

Eventuelně doplňte jiné

D mám spíše rozporuplné dojmy

D nebyl/ajsem
spokojenla

hodnocení:

11) Jestliže jste byli účastníkem dopravní nehody, pakjistě nechyběl kontakt s Policií
ČR.
Jak byste charakterizovali chování přísl~šrzíků Policie ČR ve vztahu k Vaší osobě? .

D neutrální

D slušné
hrubé

D velmi netaktní až

12) Měl Váš styk s Policií ČR nějaký vliv na Vaše prožívání, účinky na psychiku?

Dano, zklidnil/a jsem se

Dano, pocítil/a jsem značný stres až ponížení

Dne, nic jsem nepozoroval/a
Eventuelně doplňte jiné

hodnocení:

13) Přišellpřišlajste Vy osobně o svého blízkého (rodinného příslušníka,
partnera/partnerku či přítele apod.) v souvislosti s dopravní nehodou?

Dano

Dne

Pro dopravní nehodu je v možnostech použita zkratka DN, v následujícím textu již použita není
Následující čtyři otázky (ot. č. 9- 12) se týkají pouze těch z Vás, kteří jste byli účastníky vážné
. dopravní nehody. V opačném případě tyto otázky přeskočte a věnujte se dalším.
3

4

14) Znáte

některou

z následujících organizací?

Bílý kruh bezpečí (BKB)

Dano

Dne

České sdružení obětí dopravních nehod (ČSODN)

Dano

Dne

Krizové centrum -RIAPS Gakékoli v ČR)

Dano

Dne

Občanská poradna - Gakákoli v ČR)

Dano

Dne

V případě, že znáte jinou organizaci či instituci zabývající se pomocí jedincům
v krizové situaci (obzvláště týkající se dopravních nehod), uveďte prosím její
název:

15) Považujete zřizování organizací, věnující se účastníkům dopravních nehod, zejm.
potom obětem dopravním nehod a pozůstalým, za účelnou a potřebnou aktivitu naší
společnosti?

D ano, určitě

Dne

Dnevím

16) Myslíte si, že by měla Policie ČR spolupracovat s nestátními organizacemi tohoto
typu tak, aby byli jejich členové bezprostředně přítomni u dopravních nehod
(v souvislosti s potřebou psychologické či psychosociální pomoci)?
. D ano, určitě
jistla

D ne, nemají tam, co dělat

D nevím, nejsem si

17) Co považujete při účasti na dopravní nehodě (s poraněním) za nejzávažnější?
D Psychické strádání a celkovou dezorganizaci dosavadního života
D

Časovou ztrátu spojenou s administrativními záležitostmi

D Finanční újmu
D Právní problematiku s tím spojenou (správní řízení, soud)
D Problémy s pojišťovnami
D Nevím
D Jiné:

18) Každý den slýcháme o stoupajících případech dopravních nehod na našich
silnicích. Přemýšlel/ajste už někdy nad tím, že by se Vám mohla dopravní nehoda
přihodit (samozřejmě pokud se Vámjiž nepřihodila)?

D ne, není momentálně proč

Dano

D nechci se vyjadřovat

19) Na koho byste se snejvětÚ prav~ěpbdobností obrátili, pokud by se Vám nebo
někomu z Vašich blízkých stala vážnější dopravnínehoda (tj. s újmou na zdraví)?

20)

D

Na svou rodinu, přátele, zkrátka na své nejbližší

D

Na své nejbližší a na profesionální pomoc

D

Na profesionální pomoc

D

Snažilla bych si poradit sám/sama

D

Jiné:

Zaškrtněte prosím

z následujících možností ty oblasti sociálního zabezpečení,
které se dle Vašeho názoru přímo netýkají následků dopravních nehod, resp.
následků na zdraví člověka.
Dl) nemocenské pojištění a dávky nemocenského pojištění,

[j

2) zdravotní pojištění,

D 3)

důchodové pojištění a dávky důchodového pojištění,

D 4)

zvýšení důchodu pro bezmocnost

D 5)

sociální potřebnost

D 6)

sociální péče a sociální služby

D 7)

státní sociální podpora

D 8)

minimální mzda

D 9)

životní minimum

V případě, že o některém z výše uvedených pojmů nemáte žádnou představu,
vypište prosím v bodech (1) - 9», o které se jedná:

Seznam literatury:
ARNOLDOVÁ, A: Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení, I.část. Praha:
Nakladatelství Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0728-X.
ARNOLDOVÁ, A: Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení, II.část. Praha:
Nakladatelství Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0875-8.
BAŠTECKÁ, B. a kol.: Terénní krizová práce: Psychosociální intervenční týmy. Praha:
Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0708-X.
BAŠTECKÁ, B. a HUČÍN, J.: Každý pomáhá, jak umí: Psychologická terénní práce
při živelných katastrofách. Rozhovor s B. Bašteckou. Psychologie dnes, 8, 2002, 12, s. 1-3
BESIP Ministerstvo dopravy ČR: Praha. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu analytická část. 2004 (17 stran)
BESIP Ministerstvo dopravy ČR: Praha. Národní strategie bezpečnosti silničního provozuanalytická část. 2002. III. část (34 stran)
BISSON, J. I. et al.: Early cognitive-behavioural therapy for post-traumatic stress symptoms
after physical injury. British Joumal oj Psychiatry. Cardiff: 2004, Vol. 184, p. 63 - 69 (6 pp.)
ČÍRTKOVÁ, L.: Kriminální psychologie. Praha: Eurounion, s. r. o, 1998.
ISBN 80-85858-70-3.
České sdružení obětí dopravních nehod. Stanovy občanského sdružení České sdružení obětí
dopravních nehod. Praha. 2004 (6 stran)
EMMERIK, A Van a. P. et al.: Single session debriefing after psychological trauma: A metaanalysis. The Lancet. London:2002. Vol. 360, Iss. 9335, p. 766-71
Féderation Européen Des Victimes de la Route. Následky úmrtí a zranění při dopravních
nehodách v silničním provozu. Závěrečná zpráva. Návrhy ke zlepšení situace. Studie ve
spolupráci s komisí Evropské unie. Přel.Tisovská, D., Ženeva. Únor 1995 (9 stran)
GERLOV Á, E.: Posttraumatická stresová porucha. Osobní lékařství, 3, 2003, 1, s. 38 - 40
GOENJIAN, A K. et al.: Outcome of psychotherapy among early adolescents after trauma.
The American Joumal oj Psychiatry. Washington: 1997. Vol. 154, Iss. 4, p. 536-542 (7 pp.)
HARTL, P. a HARTLOVÁ, H.: Psychologický slovník. Praha:Portál, 2004.
ISBN 80-7178-303-X.
HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo: Obecná část, 4. změněné a doplněné vydání. Praha:
Nakladatelství c.H. Beck, 1994. ISBN 80-7179-470-8.
KUBíČKOVÁ, N.: Zármutek a pomoc pozůstalým. Praha: ISV nakladatelství, 2001.
ISBN 80-85866-82-X.
LAMOTHE, R.: Freuďs Unfortunates: Reflections on haunted beings who know the disaster
of severe trauma. American Joumal oj Psychotherapy. New York: 2001. Vol. 55, Iss. 4, p.
543-563 (21 pp.)
LANGE, J. T. et al.: Primary care treatment of post-traumatic stress disorder. American
Family Physician. Kansas City: 2000. Vol. 62, Iss. 5, p. 1035-1040
MATOUŠEK, O.: Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-549-0.
PAVLÍČEK, M.: Policejně dopravně bezpečnostní činnost z teoretického a vývojového
hlediska. Praha. Policejní akademie České republiky - Katedra bezpečnostních služeb, 2003.
ISBN 80-7251-140-8.
PAVLÍČEK, K., KOPECKÝ, Z., HOŘÍN, J.: Vybrané kapitoly z dopravně bezpečnostní
činnosti. Skripta. Praha: Policejní akademie ČR - Katedra bezpečnostních služeb, 2003.
ISBN 80-7251-137-8.
POOLEYOVÁ, N.: Šiacu- Japonská masáž v kostce. Praha: Nakladatelství Slovart, 2000.
ISBN 80-7209-151-4.

PORADA, V. a kol.: Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi. Praha: Linde Praha, a. S.Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka,
2000. ISBN 80-7201-212-6.
PRAŠKO, J. a kol.: Stop traumatickým vzpomínkám. Praha: Portál, 2003.
ISBN 80-7178-811-2.
ROTHBAUM, B. O. et SCHWARZ, A. c.: Exposure therapy for posttraumatic stress
disorder. American Journal od Psychotherapy New York:2002. Vol. 56, Iss. 1, p. 59-75
(17 pp.)
SCHMIDBAUER, W.: Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000.
ISBN 80-7178-312-9.
SCHREIBER, D.V.: Uzdravení bez léků: Cesta ze stresu, úzkosti a deprese. Praha: Portál,
2005. ISBN 80-7178-901-1.
SNYE, R. A.: Vliv dopravních nehod na psychiku.UPDATE, 2, 2001, 6, s. 43- 47
ŠPATENKOVÁ a kol.: Krizová intervence. Praha: Grada Publishing, 2004.
ISBN 80-247-0586-9.
TISOvsKÁ, D. a BĚHANOVÁ, J.: Rozluč se, ale neříkej sbohem. Tábor: Občanské sdružení
Hospicové hnutí Tábor - HHT, 2006 (sbírka textů)
VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese: Variabilita a patologie lidské
psychiky. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-678-0.
VODÁČKOVÁ, D. a kol.: Krizová intervence. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-696-9.
VOJTÍŠEK, Z.: Encyklopedie náboženských směrů v České republice: Náboženství, církve,
sekty, duchovní společenství. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-798-1.

Právní předpisy:
Zákon Č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Č. 141/1960 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Č. 43512004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Č. 411/2005 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů
(novelizovaná verze stejnojmenného zákona Č. 361/2000 Sb.).
Zákon Č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví zdravotní postižení a způsob jejich posuzování
pro účely dávek SSP, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.

Vyhláška Č. 44012001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenské uplatnění, ve znění
pozdějších předpisů.

Vyhláška

Č.

182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění

pozdějších předpisů.

Vládní návrh zákona o životním a existenčním minimu, ze dne 20.

července

roku 2005.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi ze dne 20. července roku 2005.
Internetové zdroje:

http://www.aba.czl?cat=116 ..... ?art=nadace [cit. 7.12.2005]
http://www.aba.czl?art=254dcat=104 [cit. 7. 12.2005]
http://www.asociace-poskozenych.cz [cit. 7.12.2005]
http://www.bkb.cz[cit.l0.11.2005]
http://www.icok.csodn.cz/proc.htm[cit.22.11.2005]
http://www.csodn.cz [cit. 12. 12.2005]
http://www.dan-Ianda.wz/nadacemalina.html [cit. 28.12.2005]
http://ibesip.cz/cs/kdo+jsme, ze dne 30.3. 2005 [cit. 6. 12.2005]
http://www.ibesip.cz/cs/Rada_vlady_pro_BESIP, ze dne 21.3.2005 [cit. 5.12.2005]
http://www.ibesip.cz/cs/RychlostlPříčiny+negati vních+statistik, ze dne 28.2.2005
[cit.25.12.2005]
http://www.ibesip.cz/cs/bezpecnostni_pasy/Používání+pásů+v+Čechách. ze dne 28.2.2005
[cit. 7.12.2005]
http://www.ibesip.cz/cs/bezpecnostni_pasy/Mate+airbagy/Připoutejte+se, ze dne 28.2.2005
[cit. 15.12.2005]
http://www.ibesip.cz/NRlrdonlyres/E3EDA36C-0607-43E4-86379A129155FE88/0/Strategie-final-050526.pdf, ze dne 21.3.2005 [cit. 22.11.2005]
Havlík, J.:http://www.zsf.jcu.cz/Members/havlik/news_item.2006-0130.60053817 50/view?searchterm=Don [cit. 12.3 .2006]
http://www.mcssp.cz [cit. 15.12.2005]
http://www.mcssp.cz/RIAPS.htm [cit. 15.12.2005]
http://www.mcssp.cz/infokontakt.htm [cit. 15.12.2005]
http://www.mvcr.cz/doprava/nehody/2003/rok2003.doc.zedne30.3.2005[cit.1O.11.2005]
http://www.mvcr.cz/doprava/nehody/2004/rok2004.doc.zedne30.3.2005[cit.10.11.2005]
http://www.mvcr.cz/doprava/nehody/2005/6_2005.doc.zedne30.3.2005[cit.1O.11.2005]
http://www.nadacetruckhelp.cz[cit.22.11.2005]
http://www.obcanske-poradny.cz [cit. 13 .1.2006]
http://www. pmatky.ecu.cz/bcinf.html. [cit. 16.12.2005]
http://www.rubl.cz[cit.22.11. 2005]
http://www.uamk-cr.cz/infoservis/prispevek.asp?id=435. s. 1, ze dne 13.12.2004
[cit. 20.12.2004]
http://www.uamk-cr.cz/infoservis/prispevek.asp?id=435. s. 2, ze dne 13.12.2004
[cit. 20.12.2004]
http://www.uamk-cr.cz/infoservis/prospevek.asp?id=457, s. 3, ze dne 13.12.2004
[cit. 20.12.2004]

Školení, přednášky, konzultace:
GRUBEROVÁ, 1., PhDr. Psycholog, oddělení psychologie a sociologie - Odbor personální
na Ministerstvu vnitra České republiky. Konzultace k diplomové práci. Praha. 20. 2. 2006.
HRUŠE, R. Národní koordinátor Psychosociálních intervenčních týmů. Přednáška
Občanského sdružení Rafae na téma: Psychosociální intervenční týmy v ČR. Praha. 24. 2.
2006
KOBRLE, L., PhDr. Psycholog. Školení Českého sdružení obětí dopravních nehod Práce s traumatem: Pomoc lidem v krizi pro aktivní poradce. I. část: Praha, prosinec 2004
LUCKÁ, Y., PhDr. Psychoterapeut. Školení Českého sdružení obětí dopravních nehod na
téma: Práce s traumatem. Pomoc lidem v krizi pro aktivní poradce II. část. Praha, březen 2005
PALAS, JUDr. Advokát. Školení Českého sdružení obětí dopravních nehod s názvem: Právní
minimum pro České sdružení obětí dopravních nehod. Praha, říjen 2005
PAVLÍČEK, K., PhDr., CSc., Katedra bezpečnostních služeb na Policejní akademii České
republiky. Konzultace k diplomové práci. Praha, duben 2005
VYMĚTAL, Š., PhDr. Centrum pro biotiku při ÚHSL 1. LF UK. Společnost lékařské etiky
ČLS JEP. 13. Symposium o lékařské etice, téma: Etika a krize, přednáška: Psychologická
a sociální pomoc při mimořádných událostech. Praha, červen 2005
VYMĚTAL, Š., PhDr. Psycholog, Vedoucí oddělení psychologie a sociologie-Odbor
personální na Ministerstvu vnitra České republiky. Konzultace k diplomové práci. Praha.
18.2.2006

