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Psychologická služba HZS ČR
Fungování od r. 2003

• generální ředitelství HZS ČR

– vedoucí psycholog + 1 psycholog + asistent

+ 1 psycholog na zkrácený úvazek

• 15 krajských psychologů + 1 psycholog ZÚ HZS ČR (Hlučín)

• celkem 19 psychologů + 5 asistentů



Základní oblasti činnosti psychologické 
služby HZS ČR

1) Zabezpečování podkladů pro personální práci a výkon služby 

2) Poskytování péče o příslušníky a zaměstnance HZS ČR 

3) Poskytování psychosociální pomoci osobám zasaženým mimořádnou událostí

4) + Vzdělávání 



Poskytování péče o příslušníky a zaměstnance 
HZS ČR 



Poskytování péče o příslušníky a 
zaměstnance HZS ČR 
Dvě hlavní oblasti:

- poskytování posttraumatické péče v souvislosti s traumatizující událostí při výkonu služby (krizová 
intervence, kolegiální psychická pomoc, následná péče)

- zajišťování dalších odborných služeb v pracovní i osobní problematice (např. poradenství, terapie, 
podpora či mediace při řešení konfliktů na pracovišti apod.)

hlavní témata: rodinné a finanční problémy (partnerské neshody, problémy s dětmi), úzkostné stavy, 
které ale nesouvisejí s výkonem profese, náhlé úmrtí blízké osoby či dlouhodobá péče o umírající 
blízkou osobu a v neposlední řadě organizační stres (práce na 24hodinové směny, přílišné zatížení 
administrativou, špatné manažerské vedení apod.), naprosto výjimečně přicházejí s problémy 
s nadužíváním alkoholu či gamblerstvím (spíše řeší nadřízení pracovníci chování svých podřízených)

šíře zaměření klade specifické nároky na odbornou přípravu psychologa i jeho asistenta (supervize, 
další odborné vzdělávání, …)



Posttraumatická péče poskytnutá
psychologem/asistentem – vývoj od roku 2003
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Poskytnuté poradenské služby psychologem 
(včetně terapie a KI) – vývoj od roku 2003
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Týmy posttraumatické péče (TPP) u HZS 
ČR
Systém psychologické péče je zakotven v zákoně o služebním poměru příslušníků BS.

V rámci HZS ČR existují interní normy týkající se poskytování psychologické péče –pokyn GŘ 
č. 43/2014 (připravuje se jeho aktualizace).

- 16 týmů posttraumatické péče – celkem 276 členů 

- regionálním koordinátorem je příslušný psycholog

- centrálním koordinátorem je vedoucí psycholog HZS ČR

- peerem se může stát jakýkoliv příslušník nebo zaměstnanec, který primárně vykonává činnosti 
vyplývající z jeho služebního nebo pracovního zařazení, dobrovolně projevil zájem o činnost 
v TPP a absolvoval příslušnou odbornou přípravu



Peeři = dobrovolníci
S každým kandidátem do týmu je před jeho přijetím dělán pohovor, jehož cílem je:

1. Odkrýt motivaci

2. Zjistit jeho povědomí o systému posttraumatické péče

3. Odhalit „soft skills“ – sebereflexi

- emocionální stabilitu

- komunikační dovednosti

- schopnost řešit problémy

- schopnost navázat kontakt s druhými lidmi

 Kvalitní osobnostní předpoklady každého peera jsou základním předpokladem pro trénink 
dovedností, znalostí a jeho další rozvoj. 



Peeři jsou cvičeni v:
Odborná příprava v „Systému řízení stresu při kritických událostech u HZS ČR“ - CISM (40 hodin)

Odborná příprava v poskytování „První psychické pomoci I a II“ (min. 20 hodin + min. 16 hodin) 

+ každoroční 3 denní odborná příprava (teorie, modelové situace, kazuistiky)



Počet peerů
Aktuální počet - 276 peerů

Probíhá průběžný trénink dalších hasičů

Ideální počet– 1 peer na každé stanici/směně, stanic 245 – optimálně 735 členů



Činnosti členů TPP

Kolegiální pomoc

Psychosociální 
pomoc lidem 

zasaženým MU

Odborné přípravy, 
lektorování

TPP



Pomůcky

a další …



Komunikační karty při MU

Pro dospělé Pro děti



Výukové DVD „První psychická pomoc I a II“ 
– projekt HZS Zlínského kraje
Sedm typických situací u zásahu :

1. Dopravní nehoda.

2. Komunikace se „sebevrahem“.

3. Viník nehody.

4. Doprovázení k mrtvému.

5. Požár – agresivní majitel.

6. Matka zraněného dítěte.

7. komunikace s dítětem při vyprošťování.

dostupné na www.hasici-vzdelavani.cz



Aplikace První psychická pomoc
= pomůcka při stabilizaci člověka v náročné životní situaci

Aplikace je primárně určena těm, kteří prošli odbornou 
přípravou a chtějí si připomenout základní kroky první 
psychické pomoci, anebo některá specifika, se kterými se 
běžně nesetkávají (např. komunikace s lidmi se zdravotním 
postižením, s kulturní odlišností apod.), užitečné jsou také 
kontakty na další navazující odborné služby a informační 
weby.

Věříme však, že svým obsahem může být aplikace užitečná 
všem, kdo mají  zájem pomoci lidem v těžké životní situaci a 
hledají informace, jak na to.

Vývoj aplikace:

pracovní skupina v rámci Sekce pro psychologii, krizí, 
katastrof a traumatu ČMPS – tvorba obsahu

členy této pracovní skupiny byli i psychologové HZS ČR

software vytvořen ve spolupráci se společností CZ.NIC



Aplikace První psychická pomoc
Obsah aplikace: 
Co je PPP
Základní postupy PPP
Další aktivity při PPP
Specifické skupiny zasažených osob
Co nedělat
Stresové reakce – dle věku
Obranné mechanismy
Skupinová PPP – pro záchranáře
Jak se postarat po zásahu o sebe
Kontakty – na další odborné služby

Volně stažitelná aplikace pro Android/ iOS
Dostupná od 24. června 2019 na Google play 





Odborné přípravy pro příslušníky a 
zaměstnance HZS ČR 
• Odborná příprava „Systém řízení stresu při kritických událostech u HZS ČR“ (CISM)

• Odborná příprava s názvem „První psychická pomoc I a II“ 

• Odborná příprava pro příslušníky zařazené na TCTV 112 a KOPIS

• Odborná příprava určená pro management HZS ČR se nazývá „Psychologické aspekty řízení 
lidských zdrojů“

• Odborná příprava pro strojníky 

• Odborná příprava pro vyšetřovatele požárů 

• Odborná příprava pro vedení malých týmů

• Výuka psychologie při vzdělávání hasičů-zdravotníků v kurzu „Neodkladná zdravotnická 
pomoc“

- realizace různých odborných příprav v jednotlivých krajích se liší dle aktuálních požadavků a potřeb, a to i v souladu s 
kompetencemi a zkušenostmi psychologů (v rámci jednotlivých problematik mohou psychologové mezi kraji vzájemně 
spolupracovat)



Lektorská činnost vedená psychologem/asistentem 
– vývoj od roku 2003
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MV-GŘ HZS ČR

plk. Mgr. Martina Wolf Čapková

950 819 808

martina.capkova@grh.izscr.cz

Děkuji za pozornost.

mailto:martina.capkova@grh.izscr.cz

