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Zuřivec netušil, že buší do
vozidla, v němž sedí policistka
Ostrava – Smůlu měl naštvaný opilý muž, který si
chtěl v těchto dnech v Ostravě-Muglinově vybít zlost na vozidle značky Citroën. Několikrát do něj za neustálého nadávání udeřil. Netušil, že
uvnitř sedí policistka v civilu, která v té době nebyla ve
službě. Šestapadesátiletá žena vystoupila, prokázala se jako policistka a muži se snažila domluvit. Zároveň mu pohrozila, že pokud neposlechne, použije donucovací prostředky. Ani to však výtrž-

níka nepřivedlo k rozumu a
pokračoval v běsnění. Než se
nadál, ležel na zemi. Ani poté se však neuklidnil a stále
kolem sebe kopal. Ženě přispěchali na pomoc kolemjdoucí svědci. Policistka
mezitím zavolala své kolegy,
se kterými se chtěl agresor také prát. Muž nadýchal téměř
tři a půl promile alkoholu. Za
přestupky proti občanskému
soužití a proti veřejnému pořádku mu ve správním řízení hrozí několikatisícová pokuta.
(per)

Muž po hádce s kamarády
rozbil okno pivnice
Ostrava – Do zbytečných problémů se dostal jedenatřicetiletý muž z Ostravy. Po hádce se svými kamarády, kteří
jej údajně uráželi, rozbil okno pivnice v Ostravě-Zábřehu.
Poté odešel. Na místo dorazili přivolaní strážníci.
„Podle svědků měl okno
rozbít holýma rukama kolemjdoucí muž, který pak
klidně odešel. Strážníci měli
k dispozici popis onoho muže a přibližný směr, kterým se
vydal. Při kontrole okolí na
podezřelého muže záhy narazili. Že mají toho správného, dokazovaly řezné rá-

ny, které měl na zápěstích a
loktech,“
uvedla
tisková
mluvčí ostravské městské policie Vladimíra Zychová s tím,
že svědkové dotyčného poznali.
„Muž se k rozbití okna přiznal. Prý se pohádal s kamarády, kteří ho uráželi, a měl
na ně vztek. Strážníci přivolali sanitku. Zdravotníci
muže po prvotním ošetření
převezli do nemocnice,“ dodala Zychová. Vzhledem k tomu, že škoda nepřesáhla pět tisíc korun, jde pouze o přestupek, za který však hrozí až
patnáctitisícová pokuta. (per)

Viděli jste nehody, při kterých
byli zraněni chodci a cyklista?
Můžete pomoci
Ostrava – Policie žádá o pomoc při vyšetřování závažných nehod, při kterých došlo ke zranění chodců a cyklisty. V jednom případě řidič
ujel. Stalo se tak 28. srpna v
15.15 hodin v Ostravě-Porubě.
V ulici Mongolské ve směru
od ulice Ukrajinské k ulici
Sjízdné osobní vozidlo na přechodu u zastávky MHD Řecká srazilo chodkyni. Řidič z
místa ujel. Informace lze sdělit na telefonní číslo 974 725 575
nebo na bezplatné číslo 158.
Další vážná nehoda se stala 12. září ve 12.30 hodin v
Ostravě-Mariánských
Horách. V ulici Přemyslovců poblíž ulice Emila Filly vozidlo
Škoda Fabia oranžové barvy
zachytilo chodkyni, která utr-

pěla zranění. Svědkové mohou volat na telefonní číslo 974
725 587 nebo na bezplatnou linku 158.
K vážné nehodě došlo také
14. září ve 14.25 hodin v Ostravě-Hrabůvce. Na zastávce
Josefa Kotase poblíž kruhového objezdu tramvaj na lince č. 12 jedoucí směrem na Dubinu zachytila chodce, jenž
utrpěl těžká zranění. Informace lze sdělit na telefonní
číslo 974 725 573 nebo na bezplatnou linku 158.
Zraněním cyklisty skončila nehoda, která se stala 19. září v 16.15 hodin v ulici Na Makytůvkách u tenisových kurtů v Ostravě-Pustkovci. Za dosud neobjasněných okolností
zde na silnici spadl cyklista.
Svědkové mohou volat na telefonní číslo 974 725 518 nebo tísňovou linku 158. (per)

Jeli k bezmocnému seniorovi
a dopadli zdrogovaného
řidiče, který srazil chodce
Opilý motorista narazil do dvou stromů, sloupů veřejného osvětlení a značky. Poté najel
do člověka
Deník zaujalo
JAROSLAV PERDOCH

Ostrava – Zdrogovaného a
opilého řidiče, který v pátek
v noci po nárazu do stromu
zranil
pětadvacetiletého
chodce a z místa ujel, zadrželi ostravští policisté. Stalo se
tak i díky všímavosti svědků,
kteří poskytli důležité informace , četně registrační značky auta a směru, kterým havarované vozidlo po střetu pokračovalo.
Hlídka, která motoristu zatkla, původně vyjížděla k jinému případu. Přivolala je
obyvatelka domu v Ostravě-Zábřehu. Měla strach o svého souseda (67 let), jenž několik dnů nevycházel ven a
nereagoval na zvonění. Jak se
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později ukázalo, její obavy byly oprávněné. Po otevření bytu ho policisté našli ležícího a
dehydratovaného na zemi.
Sanitka jej převezla do nemocnice.
Hlídka vyslaná k domu si
prakticky ve stejné době na
své konto připsala i další
úspěch v podobě dopadení viníka těžké nehody.
Ochránce zákona kontaktoval muž s tím, že v přilehlé
ulici došlo k vážné nehodě, při
které osobní vozidlo srazilo
chodce a ujelo. Jeden z policistů se ihned vydal na místo, kde již bylo několik lidí. Od
nich se dozvěděl registrační
značku vozu a další důležité
informace.
„Policista zhruba po deseti
minutách od doby, kdy jej
kontaktoval první svědek,
nalezl nejen vůz značky Ško-

da Felicia, který byl poškozen v důsledku nehody, ale také identifikoval podezřelého.
Policista šestadvacetiletého
muže zadržel po dvaceti minutách od dopravní nehody,“
uvedla mluvčí krajské policie Gabriela Holčáková.

Nezvládl zatáčku
Orientační testy prokázaly, že
muž měl v sobě pervitin a
téměř promile alkoholu. Dotyčný se podrobil lékařskému vyšetření i odběru biologického materiálu. Také se
přiznal, že nevlastní řidičský
průkaz.
Vše nasvědčuje tomu, že na
mokré vozovce v důsledku nepřiměřené rychlosti nezvládl
průjezd levotočivou zatáčkou, vyjel ze silnice a postupně narazil do dvou

vzrostlých stromů, sloupu veřejného osvětlení a dopravní
značky. Na chodníku pak zachytil chodce, který utrpěl
zranění. „Doba léčení není
dosud specifikována, pravděpodobně však bude delší
než sedm dnů,“ dodala mluvčí.
Muž je obviněn z trestných
činů ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního
prostředku. Hrozí mu až pět
let vězení. Policie nevylučuje
změnu právní kvalifikace.
Záležet bude na závěrech
znalců.
„Kolem zraněného chodce
se nacházelo několik svědků.
S některými již policisté mluvili, další svědky nehody žádáme, aby nás kontaktovali
na lince 158,“ uzavřela mluvčí.

PĚT RAD aneb Činnost a oprávnění
zdravotnické záchranné služby
NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA
Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani
neuvědomujeme, že
konkrétní záležitost v sobě
skrývá mnohem více
právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.

Z

dravotnická záchranná
služba slouží k poskytování nezbytné a neodkladné přednemocniční péče, a to zejména v případech
náhlého ohrožení zdraví a života. Pro celé území České republiky platí jednotné bezplatné telefonní číslo pro zavolání zdravotní záchranné

Hrajte s regionálním Deníkem
o další skvělou knihu
od Vlastimila Vondrušky

Soutěžní otázka:
Ve kterém roce se narodil
Vlastimil Vondruška?
A) 1955
B) 1925
C) 1967

pondělí 29. září 2014

Několikadílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15.
století v Českém království. Historicky věrně popisované události
tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny
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služby, a to 155. Cílem tohoto
článku bude zaměřit se na organizaci a pravidla související s činností zdravotnické záchranné služby.

Rada první
Činnost zdravotnické záchranné služby je přesně
vymezena zákonem.
Zdravotnická záchranná
služba zahrnuje zejména
tyto činnosti:
• nepřetržitý kvalifikovaný
bezodkladný příjem volání na
národní číslo tísňového volání 155 a výzev předaných operačním střediskem jiné základní složky integrovaného
záchranného systému (tísňové volání) operátorem zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska
• vyhodnocování stupně
naléhavosti tísňového volání,
rozhodování o nejvhodnějším
okamžitém řešení tísňové
výzvy podle zdravotního
stavu pacienta, rozhodování
o vyslání výjezdové skupiny,
rozhodování o přesměrování
výjezdové skupiny a operační řízení výjezdových skupin
• řízení a organizaci přednemocniční neodkladné péče
na místě události a spolupráci
s velitelem zásahu složek integrovaného záchranného
systému, spolupráci s cílovým poskytovatelem akutní
lůžkové péče
• poskytování instrukcí
k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických komunikací v případě,
že je nezbytné poskytnout
první pomoc do příjezdu výjezdové skupiny na místo
události
• vyšetření pacienta a poskytnutí zdravotní péče, včetně případných neodkladných
výkonů k záchraně života,
provedené na místě události,
které směřují k obnovení nebo stabilizaci základních životních funkcí pacienta

Rada druhá
Výjezdovou skupinu zdravotnické záchranné služby
lze členit na několik typů.

Výjezdovou skupinu tvoří zdravotničtí pracovníci
a má nejméně dva členy,
z nichž určí poskytovatel
zdravotnické záchranné
služby jejího vedoucího.
Podle složení a povahy činnosti se výjezdové skupiny
člení na:
• výjezdové skupiny rychlé
lékařské pomoci, jejichž členem je lékař
• výjezdové skupiny rychlé
zdravotnické pomoci, jejichž
členy jsou zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání
Podle typu dopravních prostředků, které využívají ke
své činnosti, se výjezdové
skupiny člení na pozemní, letecké a vodní. Výjezdové skupiny mohou vykonávat činnost také v rámci setkávacího
systému, kdy operátor zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska vysílá na
místo události jednu nebo více výjezdových skupin rychlé
lékařské pomoci a jednu nebo
více výjezdových skupin
rychlé zdravotnické pomoci,
kde se setkají.

Rada třetí
Dojezdová doba zdravotnické záchranné služby je
stanovena na dvacet minut.
Dostupnost zdravotnické
záchranné služby je dána
zejména plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné
služby. Plán pokrytí území
kraje výjezdovými základnami stanoví počet a rozmístění
výjezdových základen v závislosti na demografických,
topografických a rizikových
parametrech území jednotlivých obcí a městských částí
hlavního města Prahy tak,
aby místo události na území
jednotlivých obcí a městských
částí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny
v dojezdové době do dvaceti
minut.

Rada čtvrtá
Členové výjezdové skupiny
jsou povinni plnit pokyny

operátora operačního střediska.
Členové výjezdové skupiny
jsou povinni splnit pokyn
operátora zdravotnického
operačního střediska nebo
pomocného operačního střediska k výjezdu, a to do dvou
minut od obdržení pokynu.
Členové výjezdové skupiny
však musí poskytnout přednemocniční neodkladnou péči
i bez tísňové výzvy. V tomto
případě je vedoucí výjezdové
skupiny povinen bezodkladně
nahlásit čas zahájení poskytování přednemocniční neodkladné péče a místo události
zdravotnickému operačnímu
středisku nebo pomocnému
operačnímu středisku.

Rada pátá
Členové výjezdových skupin mají specifická oprávnění.
Členové výjezdových skupin jsou oprávněni vstupovat
za účelem poskytnutí přednemocniční neodkladné péče do
cizích objektů, obydlí a na cizí
pozemky, pokud se tam podle
dostupných informací nachází osoba, které má být přednemocniční neodkladná péče
poskytnuta. Vyžaduje-li to
účinná ochrana lidského života a zdraví, jsou členové výjezdových skupin oprávněni
požadovat od fyzických osob,
které se zdržují na místě události nebo v jeho blízkosti,
osobní nebo věcnou pomoc
nezbytně a bezprostředně
nutnou k poskytnutí zdravotnické záchranné služby, a to
v nezbytné míře – a pokud tím
tyto nebo jiné osoby nebudou
vystaveny ohrožení života
nebo zdraví. Ke stejným účelům mohou členové výjezdových skupin požadovat od fyzických a právnických osob
informace nezbytné k poskytnutí zdravotnické záchranné
služby.
V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické
záchranné službě
Rubrika Pět rad zdarma je společným
projektem Deníku a internetové
právní poradny Právní linka –
www.pravnilinka.cz.

