
eský ervený k íž 

P íru ka pro organizátory sout ží K  
v první pomoci 

Anna Altrichterová 
Bc. Lukáš Pochylý 

Karel Žabka

Ú ad K Praha, 2004. 



2 

Obsah 

1. Slovo úvodem 
2. Cíl sout ží první pomoci 
2.1. Sout že Hlídek mladých zdravotník

(HMZ) 
2.2. Sout že Zdravotnických družstev 

Humanitárních jednotek K (ZD HJ) 
3. Rozpo et sout že 
3.1. Smlouva o zajišt ní reklamy – vzor 
3.2. Darovací smlouva – vzor 
3.3. Stravování ú astník  sout že a 

zajišt ní stravy 
4. Organiza ní štáb sout že ( editelství 

sout že) 
4.1. Porady organiza ního štábu sout že 
4.2. editel sout že 
4.3. Hlavní rozhod í 
4.4. Zástupce pro v ci organiza ní 
4.5. Propagace a tiskový mluv í 
5. Propozice 
5.1. Záštita 
5.2. Zvací dopis a záštita – vzor 
5.3. Zvací dopis – vzor 
6. Trasa sout že 
6.1. Popis trasy sout že – vzor 
6.2. Plánek trasy sout že – vzor 
6.3. Obsazení stanoviš  – vzor 
7. Tvorba modelové situace 
7.1. Popisové karty (paré) 
7.2. Popisová karta (paré) – vzor 
8. asový harmonogram sout že 
8.1. Velký asový harmonogram – vzor 
8.2. Malý asový harmonogram – vzor 
9. Telefonní seznam 
10. Rozhod í 
10.1. Pokyny pro rozhod í – vzor 
10.2. Rozhod í stanovišt
10.3. Rozhod í poran ní 
11. Sout žící 
11.1. Doprovod družstva (hlídky mladých 

zdravotník ) 
11.2. Pokyny pro doprovody – vzor 
11.3. Maskot družstva 
11.4. P ihláška do sout že HMZ – vzor 
11.5. Prohlášení o bezinfek nosti – vzor 
11.6. P ihláška do sout že ZD HJ – vzor 
11.7. Doprovodný program sout že 
12. Hostesky 
12.1. Pokyny pro hostesky – vzor 
12.2. Hosteska 
13. Maské i a maskování 
13.1. Maskování na stanovišti 
14. Figuranti 
15. Porada rozhod ích stanoviš
15.1. Porada velitel  a doprovod  družstev 
15.2. Porada doprovod
16. Zahájení sout že 
16.1. Zahájení sout že ve venkovním 

prost edí 
16.2. Losování sout žních ísel 
16.3. Slib sout žících – vzor 
16.4. Slib rozhod ích – vzor 

17. Nulté kolo 
18. Základní pravidla hodnocení 
18.1. Celkový dojem družstva (d íve 

zdravotnická taktika) 
18.1.1. P íchod družstva na stanovišt
18.2. Stanovišt  Doprava postižených HMZ 
18.3. Stanovišt  Obvazová technika HMZ 
18.4. Hodnoticí tabulka poran ní HMZ – vzor 
18.5. Hodnoticí tabulka ZD HJ – vzor 
18.6. Oddechové stanovišt
19. Protest 
19.1. Formulá  protestu – vzor 
20. Výpo etní st edisko 
20.1. Snos tabulek 
20.2. Výsledková tabulka sout že HMZ – vzor 
21. Vyhlášení výsledk
21.1. Vyhlašování výsledk  sout že 
21.2. Pohár pro vít ze 
21.3. Diplomy 
21.4. Výsledková listina HMZ – vzor 
21.5. Výsledková listina ZD HJ – vzor 
21.6. Pod kování dalším ú astník m sout že 
22. Diskvalifikace družstva 
23. Stížnost 
24. Použitá a doporu ená literatura 

P íloha 1. Registr rozhod ích 
P íloha 2. Obsahová norma vstupního 

školení Registru rozhod ích 
K 



3 

1. Slovo úvodem 

Kolektiv autor  této publikace si p i její tvorb  kladl za cíl p iblížit a objasnit všem ú astník m sout ží jejich 
pr b h a nelehkou p ípravu, jednotlivá práva a povinnosti ú astník . 

Z vlastních zkušeností víme, že úrove  a kvalita jednotlivých sout ží je r zná, mnohde se setkáte se 
sout ží, která je p ipravena „nadstandardn “, naopak jinde dokonce odrazuje sout žící od další innosti.  

Po více než 14 letech vydáváme publikaci, které chce být rukov tí každému „ ervenok ižákovi“, který se 
jakoukoli prací nebo inností podílí na sout žích první pomoci. 

Naší snahou bylo objasnit jednotlivé postupy p i p ípravách všech typ  a kol sout ží. Jednotlivé kapitoly jsou 
napsány vždy se zam ením na po ádání nejvyššího, tedy republikového kola. V íme, že si vždy vyberete 
ty postupy, které se pro vámi po ádanou sout ž budou nejlépe hodit. 
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2. Cíl sout ží první pomoci  

Cílem sout ží první pomoci je prov it odborné znalosti, praktickou p ipravenost, dovednost zejména 
v poskytování první pomoci, umožnit vým nu zkušeností, zdokonalit innost sout žících p i p íprav  na 
záchranu života a zdraví spoluob an  a napl ovat a realizovat principy K. U ZD HJ K navíc prov it 
jejich p ipravenost zapojit se v krizových situacích jako druhosledové jednotky do Integrovaného 
záchranného systému R. 

eský ervený k íž organizuje sout ž Hlídek mladých zdravotník  (HMZ), jako postupovou sout ž ur enou 
pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, len nou podle v ku sout žících do dvou kategorií. Dále 
organizuje sout ž Zdravotnických družstev Humanitárních jednotek K (ZD HJ K), jako postupovou 
sout ž pro leny zdravotnických družstev a družstev junior  Humanitárních jednotek K. Republikové kolo 
této sout že (Kubín v memoriál) je zárove  kvalifikací pro Evropskou sout ž první pomoci (FACE).  

Postupové sout že mohou být organizovány od základních (d íve místních) kol. Jedná se o kola „výb rová“, 
když je nutné stanovit kvalifikaci na oblastní (d íve okresní) kolo. Po ádá je zpravidla Místní skupina ve 
spolupráci s Oblastním spolkem K. Oblastní kola po ádá OS K jako postupové na regionální (d íve 
krajská) kola sout že. Regionální kola po ádá Ú adem K vybraný OS K. Vzhledem 
k nerovnom rnému rozložení OS ve stávajících krajích bylo p istoupeno ke spojení kraj  a vytvo ení 
následujících region : Praha, St edo eský kraj, Jiho eský kraj + Vyso ina, Plze ský + Karlovarský kraj, 
Ústecký + Liberecký kraj, Královéhradecký + Pardubický kraj, Jihomoravský + Zlínský kraj, Moravskoslezský 
+ Olomoucký kraj. Republikové kolo po ádá Ú adem K pov ený OS. Republikové kolo je nejvyšší 
sout ží K v eské republice. Je zárove  prezentací innosti eského erveného k íže. Vít zné družstvo 
daného kola má právo postoupit do vyššího kola sout že. 

Výkonná rada K vydává Sm rnice sout ží první pomoci a ur uje podmínky, za kterých se v daném roce 
sout že po ádají. 

(zdroj: Sm rnice sout ží první pomoci K . 3/2003) 

2.1. Sout že Hlídek mladých zdravotník  (HMZ) 

Základní (d íve místní) kola sout že organizuje Místní skupina K ve spolupráci s u itelkou-zdravotnicí na 
základní škole a ve spolupráci s OS K. Oblastní (d íve okresní) kola organizuje p íslušný OS K se 
svými dobrovolnými spolupracovníky. Výkonná rada K schválí každoro n  na návrh Ú adu K 
po adatele republikového kola a regionálních kol sout ží HMZ. Republikové kolo organizuje Ú ad K 
s pov eným OS K a jeho dobrovolnými spolupracovníky. 

Sout že se mohou zú astnit p ti lenné hlídky (ve složení velitel a 4 lenové) vyslané základními školami, 
Místními skupinami K, skupinami Mládeže K, p ípadn  jinými d tskými organizacemi. Hlídky jsou 
složeny ze žák  základních škol nebo víceletých gymnázií ve dvou v kových kategoriích:  

- I. stupe  žáci ze 3. - 5. ro ník  ZŠ, 
- II. stupe  žáci ze 6. - 9. ro ník  ZŠ nebo žáci z v kov  odpovídajících ro ník  víceletých gymnázií. 

Sout žní hlídku musí doprovázet osoba starší 18 let. 

(zdroj: Sm rnice sout ží první pomoci K . 3/2003) 

2.2. Sout že Zdravotnických družstev Humanitárních jednotek K (ZD HJ) 

O po adatelích regionálních (d íve krajských) kol a republikového kola sout ží Zdravotnických družstev 
humanitárních jednotek K rozhodne na návrh Ú adu K Výkonná rada K. Republiková sout ž ZD  
HJ – Kubín v memoriál je vícedenním cvi ením len  ZD HJ, které má prov it jejich p ipravenost zapojit se 
v krizových situacích jako druhosledové jednotky do Integrovaného záchranného systému R. Sou ástí 
tohoto cvi ení je sout ž v poskytování první pomoci, jejíž vít z má právo postoupit do Evropské sout že 
první pomoci (FACE), pokud spl uje podmínky pro ú ast v ní (viz dále).  

Sout žní družstvo tvo í velitel a ty i lenové. leny sout žního družstva nemohou být profesionálové 
pracující v záchranných službách a léka i. Podmínkou je, aby všichni lenové družstva byli leny K. 
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Sout že se mohou zú astnit pouze osoby starší 16 let. Horní hranice není omezena, je ale nutné p ihlédnout 
k fyzické náro nosti sout že.  

OS K má právo vyslat dalšího ú astníka sout že jako doprovod. Tento ú astník musí být starší 18 let a 
m že po dohod  p sobit jako rozhod í, jestliže si to organizátor sout že vyžádá a má-li odpovídající 
kvalifikaci (DOS, ZI, léka , sestra).  

Vít z republikového kola je nominován do Evropské sout že první pomoci, pokud družstvo spl uje podmínky 
mezinárodního sout žního ádu. Dále musí spl ovat p ípadné další podmínky stanovené P ípravným 
výborem Evropské sout že první pomoci (FACE) zasílané spolu s pozvánkou a p ihláškou na danou sout ž, 
pokud je vít zné družstvo nespl uje, postupuje další družstvo v po adí, které daným podmínkám vyhovuje. 

(zdroj: Sm rnice sout ží první pomoci K . 3/2003) 
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3. Rozpo et sout že 

Rozpo et je základním stavebním kamenem každé sout že K od nejnižších až po nejvyšší kola. 

Každý rozpo et má nejen stránku p íjm , ale také výdaj . P i jeho tvorb  tedy velmi dob e zvažujeme 
možnosti získávání finan ních prost edk  na realizaci sout že, ale zejména všechny výdaje na její kvalitní 
zajišt ní. 

P íjmy – skládají se z dota ních prost edk  získaných od Ú K formou státních dotací. Na regionálních a 
republikových sout žích však tato ástka tvo í jen zhruba polovinu skute ných náklad . Dalšími vhodnými 
zdroji jsou p ísp vky m st a obcí, grantové programy vypsané neziskovými organizacemi a nadacemi, 
získané sponzorské dary finan ní, materiálové nebo formou zabezpe ení n kterých služeb. Materiální dary 
využijeme jako ceny pro sout žící, ú astnické ceny. Kancelá ské pot eby jako materiál na sout ž, apod. Dar 
ve form  bezúplatné služby (kopírování, zajišt ní stravování, dopravy, tisku propozic…) také velmi sníží 
naše náklady. Dalším zdrojem p íjm  mohou být p íjmy za reklamu na základ  sepsané Smlouvy o zajišt ní 
reklamy. 

P i sout žích, v tšinou regionálních a republikových, je možné vybírat ú astnický poplatek od dalších 
ú astník  sout že. Pat í sem fanoušci tým , doprovody nad stanovený po et, idi i apod. 

K áste nému pokrytí náklad  m žeme využít i zisky z prodeje drobných upomínkových p edm t
vztahujících se k sout ži a v neposlední ad  i vlastních finan ních prost edk  OS K. 

Výdaje – po se tení všech p edpokládaných p íjm  vytvo íme výdajovou stránku rozpo tu. K tomu musíme 
znát v dostate ném asovém p edstihu (n kolika m síc ) co nejp esn jší po ty všech ú astník  sout že, 
v etn  všech doprovod  tým  a dalších osob, pro které je t eba zajistit stravování a ubytování. Prost edky 
za ubytování a stravování tvo í nejv tší výdajovou položku.  

Pokud se vlastní sout ž koná mimo místo ubytování, m li bychom znát p edb žnou cenu dopravy do místa 
konání sout že a zp t. Zahrneme sem i dopravu materiálu na sout ž a hlavn  p edpokládané cestovní 
náhrady rozhod ím, maskér m, figurant m a len m organiza ního štábu. 

Pom rn  velkou ást finan ních prost edk  na p ípravu sout že p edstavují náklady na materiál. Na každou 
sout ž pot ebujeme velké množství tiskopis  (pozvánky, propozice, pokyny, hodnoticí tabulky, popisové 
karty, výsledkové listiny, protestní formulá e aj.), kancelá ské pot eby, maskovací materiál pro všechny 
maskéry, zdravotnický materiál a pom cky a ostatní materiál. Velmi d ležité jsou ceny pro sout žící a 
drobné dárkové p edm ty pro ostatní ú astníky podílející se na zajišt ní sout že jako pod kování za jejich 
práci. 

Protože celou adu organiza ních v cí za izujeme pomocí telekomunika ních prost edk  nebo e-mailu i 
poštou, nezapomeneme po ítat v rozpo tu na sout ž i s ástkou na poštovné a spoje. 

Nezbytné je i pojišt ní všech ú astník  sout že. Výši financí, které zaplatíme za pojišt ní, zjistíme p edem 
v pojiš ovn , kde budeme ú astníky nebo celou sout ž pojiš ovat. ( lenové HMZ jsou po dobu sout že 
pojišt ni Ú adem K, viz Sm rnice 3/2003.) 

Na záv r p idáme do náklad  i prost edky pot ebné k údržb  pom cek a materiálu použitých p i sout ži 
(vy išt ní p ikrývek, vyprání od v  apod.) 

Finan ní zabezpe ení celé sout že je velmi náro né. P íjmová a výdajová stránka rozpo tu by m ly být vždy 
vyrovnané. Proto již p i jeho tvorb  ve zna ném asovém p edstihu pe liv  zvážíme veškeré možnosti 
financování sout že, požádáme o p ísp vek m sto i obec, zpracujeme grantový projekt a využijeme 
p ípadné sponzory. Zárove  co nejp esn ji stanovíme výdaje, nejlépe s ur itou rezervou pro mimo ádné 
výdaje. 

Pokud budeme v novat p íprav  rozpo tu dostate nou pozornost, pak se nám jist  poda í uspo ádat 
zajímavou, dob e p ipravenou sout ž. 
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3.1. Smlouva o zajišt ní reklamy – vzor 

Smlouva o zajišt ní reklamy 

kterou uzavírají 

Název organizace: .................................................... 
zastoupená: (jméno, p íjmení, funkce) .................................................... 
Adresa organizace: .................................................... 
I O: ....................................................  DI : .................................................... 
Bankovní spojení: .................................................... 
jako zadavatel 

a 

Oblastní spolek eského erveného k íže .................................................... 
zastoupený: .................................................... 
Adresa: .................................................... 
I O: ....................................................  DI : .................................................... 
Bankovní spojení: .................................................... 
jako zhotovitel 

takto: 

I. 
Oblastní spolek K organizuje celou adu akcí (možno vyjmenovat), jeho innost je v oblasti známá a 
akce, které po ádá, jsou sledovány širokou ve ejností. 

II. 
Oblastní spolek K se zavazuje podle této smlouvy zajistit reklamu na akcích ........................................., 
které bude po ádat v roce ……. . 
Reklama bude spo ívat v: ...................................................... (nap . umíst ní reklamních pouta  s logem, 
distribuci reklamních materiál  b hem akce, zve ejn ní na webu, umíst ním loga v materiálech o sout ži, 
slovním uvedením p i zahájení a ukon ení sout že atp.).  
Logo a informace, které si p ejete zve ejnit o vaší firm , p edá Oblastnímu spolku K pan (paní) ............... . 
P ed vytišt ním informa ního letáku bude návrh grafické podoby konzultován s panem (paní) .................... . 
Provedení tisku zajistí OS K v odpovídající kvalit  a na odpovídající úrovni. 

III. 
Cena za pln ní byla dohodnuta jako smluvní v kone né výši .................... K . Smluvní cena bude zaplacena 
na základ  faktur zhotovitele s dohodnutou splatností .......... dn . Faktura bude mít náležitosti podle Zákona 
o ú etnictví . 563/91 Sb. Faktura bude doložena fotografiemi a dalšími doklady jako informa ními letáky, 
plakáty dokládajícími realizaci reklamy 

IV. 
Oblastní spolek se zavazuje, že p i porušení ustanovení této smlouvy zaplatí smluvní pokutu ve výši  
.................... K  do 20 dn  od zjišt ní tohoto porušení. 

V. 
Obsah smlouvy m že být zm n n po vzájemné dohod  na základ  písemného dodatku k této smlouv . 
Smlouva je platná a ú inná dnem podpisu smluvními stranami. 
Smlouva se po izuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 

V  .................................................... dne  .................................................... . 

....................................................    .................................................... 
za zadavatele       za Oblastní spolek K 
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3.2. Darovací smlouva – vzor 

Darovací smlouva 

uzav ená mezi: 

Název organizace: .................................................... 
zastoupená: (jméno, p íjmení, funkce) .................................................... 
Adresa organizace: .................................................... 
I O: ....................................................  DI : .................................................... 
Bankovní spojení: .................................................... 
jako dárce 

a 

Oblastní spolek eského erveného k íže .................................................... 
zastoupený: .................................................... 
Adresa: .................................................... 
I O: ....................................................  DI : .................................................... 
Bankovní spojení: .................................................... 
jako obdarovaný 

I. 
V souladu s ustanovením § 628 až 630 Ob anského zákoníku se dárce rozhodl poskytnout Oblastnímu 
spolku K .................................................... finan ní ástku ve výši ............... K , slovy 
.................................................... jako sponzorský dar na .................................................... . 

II. 
Oblastní spolek K tento dar p ijímá a zavazuje se jej použít k výše uvedeným ú el m. 

III. 
Dárce p evede ástku ze svého ú tu na ú et obdarovaného, uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 15 dn
po uzav ení této smlouvy. Tento dar je ve smyslu ustanovení zákona o dani z p íjmu a zákona o dani 
d dické, darovací a z p evodu nemovitostí osvobozen od dan  darovací. 

V .................................................... dne .................................................... . 

....................................................    .................................................... 
dárce        obdarovaný 
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3.3. Stravování ú astník  sout že a zajišt ní stravy 

Od oblastních kol sout ží výše je nutné zajistit stravování všem ú astník m sout že.  

Na oblastních kolech zpravidla posta uje sva ina. Regionální kola bývají asov  náro n jší, proto 
doporu ujeme za ínat stravování dopolední sva inou, pokra ovat ob dem a kon it odpolední sva inou. 
Republiková kola bývají t ídenní (zpravidla víkendová). Stravování za íná zpravidla ve e í v den p íjezdu, 
pokra uje snídaní, ob dem a ve e í v den sout že a kon í snídaní v poslední den. Není vyžadováno, aby 
ú astníci sout že byli vybavováni balí kem na cestu. 

Pamatujte na pozvané hosty, noviná e a další významné osoby (VIP). Pro n  je vhodné p ipravit 
v samostatné místnosti malé ob erstvením formou bufetového stolu (obložené mísy, chlebí ky, chu ovky 
apod., studené a teplé nápoje). Jedná se o spole enskou záležitost, kdy dochází k vým n  informací, 
nezávazné konverzaci, poskytují se zde rozhovory pro média, není tedy ú elem VIP osoby „nakrmit“, ale 
zdvo ile je pohostit.  

Pokud vám pozvaná osoba potvrdí, že se zú astní v tší ásti sout že nebo celého sout žního dne, pak je 
namíst  zvážit pozvání na ob d eventuáln  na ve e i.   

Zp soby zajišt ní stravy: 
- vlastními zdroji, 
- dovozem stravy, 
- využitím stravovacích kapacit školních jídelen nebo obdobných za ízení, 
- v sítí provozoven ve ejného stravování (restaurace), 
- jiným zp sobem. 

Vlastními zdroji – Disponuje-li OS zázemím spl ujícím hygienické požadavky pro p ípravu stravy, je ú elné 
jej využít. Doporu ujeme p ipravovat pokrmy studené kuchyn  (obložené housky, bagety apod.). Všichni 
pracovníci p ipravující stravu musí mít pr kaz pracovníka v potraviná ství. Tento zp sob stravování je 
finan n  nejmén  náro ný. Je možné zapojit nap íklad kucha e a další leny HJ. Vezm te však v úvahu 
po et osob, které se budou p ípravou stravy zam stnávat, dále po ízení jednotlivých surovin, dodržení 
hygieny a správného technologického postupu, uchování hotových výrobk  (v chladni kách) p ed jejich 
expedicí (podrobn ji viz vyhláška .137/2004 Sb. MZ R). M jte na pam ti, že p íprav  stravy vlastními 
zdroji p edchází vypracování p esné kalkulace v etn  technologického postupu, rozpo et množství 
jednotlivých surovin a v neposlední ad  vyú tování vydaných výrobk  nebo porcí v návaznosti na prezen ní 
listiny. 

Dovozem stravy – Ve výva ovn , výrobn  lah dek nebo podobném za ízení objednáte v dostate ném 
asovém p edstihu požadovaný po et porcí nebo výrobk . Sjednáte též zp sob dopravy (dodavatelem nebo 

vlastní), úhrady a as p evzetí zakázky. Pracovník vydávající stravu ú astník m sout že musí být držitelem 
pr kazu pracovníka v potraviná ství. Výhoda uvedeného zp sobu je v relativn  nízké finan ní náro nosti, 
odpadá složité ú tování a v neposlední ad  je personáln  nenáro ný. 

Využitím stravovacích kapacit školních jídelen nebo obdobných za ízení a V síti provozoven 
ve ejného stravování (restaurace) – Oba zp soby jsou finan n  náro n jší, odpadají však požadavky na 
personál, složité ú tování, nákup surovin, skladování, expedici apod. Doporu ujeme p i prezenci vydávat 
ú astník m sout že „stravenky“. 

Jiným zp sobem – P i zajišt ní stravování jsme s úsp chem vícekrát využili vojenských polních kuchyní 
nebo za ízení vojenských objekt , objekt  ochrany obyvatel (Hasi ský záchranný sbor, cvi išt , školicí 
za ízení apod.). 

Všechny uvedené zp soby je samoz ejm  možné vhodn  kombinovat. 
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4. Organiza ní štáb sout že ( editelství sout že) 

4.1. Porady organiza ního štábu sout že 

P íprava každé sout že je proces asov  náro ný. ím vyšší stupe  sout že po ádáte, tím delší as na 
p ípravu budete pot ebovat. Nejnáro n jší na p ípravu je samoz ejm  republikové kolo, s jehož p ípravou je 
nejlépe za ít i rok dop edu. Krajské kolo vyžaduje p ípravu i 6 m síc  p ed jeho konáním. 

Porady vede editel sout že, zápisy z nich po izuje zástupce pro v ci organiza ní. Na jednotlivé porady jsou 
podle pot eby zvány i další osoby zainteresované na p íprav  sout že (hlavní rozhod í, tiskový mluv í, 
hlavní maskér nebo zástupce maskér , osoba pov ená zajišt ním stravování, ubytování apod.). editel 
sout že kontroluje stav pln ní úkol  z minulé porady, projednávají se další skute nosti a ukládají nové úkoly 
jednotlivým funkcioná m sout že. 

Níže uvedené úkoly jsme se snažili zobecnit a za lenit je do ur ité asové posloupnosti: 
- editel sout že jmenuje další funkcioná e sout že (zástupce pro v ci organiza ní, hlavního maskéra, 

tiskového mluv ího ad.), 
- rozhodnutí o míst  a termínu konání sout že, 
- navrhnout rozpo et sout že a p edložit na v domí (ke schválení) OVR po ádajícího OS, 
- za ít realizovat rozpo et, zejména zajistit jeho p íjmovou stránku (shán t sponzory, pronajímat 

reklamní plochy, jednat s orgány státní správy o možných p ísp vcích, o slev  nebo prominutí 
nájemného za prostory i prostranství atp.), 

- projednat zajišt ní prostor pot ebných ke konání sout že (sál, kancelá , t ídy, zábory prostranství, 
t locvi ny aj.), 

- oznámit definitivní místo a termín konání Ú K, 
- rozhodnout o po tu stanoviš  (v závislosti na po tu/odhadu ú astnících se družstev) a o modelových 

situacích na nich, o disciplinách na volných stanovištích, 
- rozhodnout o figurantech a hosteskách a v p ípad  pot eby zajistit jejich uvoln ní ze zam stnání i 

školy, 
- vhodným zp sobem (osobn  nebo písemnou formou) oslovit instituce a organizace v p sobnosti OS 

K, 
- po dohod  s Ú K oslovit krajské a republikové orgány státní správy, 
- požádat vhodnou významnou osobnost o p evzetí záštity nad sout ží, 
- vejít ve styk s noviná i a postupn  za ít vydávat tiskové zprávy, 
- vytvo it propozice sout že se všemi pot ebnými údaji, 
- pozvat hosty vhodnou formou textu dopisu, 
- zvážit uzav ení jednorázové pojistky na akci, 
- zpracovat p ihlášky sout žících a organiza ní pokyny sout že, 
- navrhnout obsazení stanoviš  rozhod ími, maskéry a figuranty, 
- objednat stravování a ubytování všech ú astník  sout že, 
- projednat podobu diplom  a pam tních list , 
- zajistit ceny a poháry pro družstva, drobné upomínkové p edm ty pro ostatní ú astníky sout že, 
- projednat možnosti dopravy ú astník  sout že s ohledem na minimalizaci náklad , 
- rozhodnout o pot ebné dokumentaci sout že (velký asový harmonogram, malý asový 

harmonogram, výsledková listina, hodnoticí tabulky, formulá e protestu ad.), 
- vypracovat popisové karty poran ní dle modelových situací a soupis poran ní pro maskéry, 
- hlavní rozhod í ur í, komu a kdy budou p edána paré, 
- rozhodnout o disciplinách na volných stanovištích, 
- zajistit utajení sout žních stanoviš , 
- zkontrolujte, zda máte p ihlášky všech sout žících a zda spl ují p edepsaná kritéria, 
- pr b žn  kontrolujte, zda všichni ú astníci (sout žící i personál) sout že potvrdili svoji ú ast, 
- zajist te propaga ní materiály, které se týkají místa konání sout že, tyto pak vhodnou formou 

p edáváte sout žícím, rozhod ím, maskér m a dalším ú astník m, 
- zpracujte pokyny pro hostesky, seznamte je s trasou sout že, prove te jejich instruktáž, 
- p ipravte informace, které je nutné p edat na porad  rozhod ích stanoviš  a na porad  velitel  a 

doprovod  družstev, 
- v p edve er sout že nebo v její den realizujte ob  porady. 
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Práce organiza ního štábu sout že nekon í vyhlášením výsledk  sout že, ale pokra uje ješt  i po skon ení 
sout že. Na další porad  ( i poradách) je nutné zajistit zejména: 

- všem sout žním družstv m zaslat výsledkovou listinu sout že ov enou a podepsanou editelem 
sout že a hlavním rozhod ím, 

- vydat tiskovou zprávu o pr b hu sout že s jednotlivými výsledky (ve er po sout ži nebo následující 
den ráno), 

- zhodnotit celou sout ž, zkontrolovat dodržení plánovaného rozpo tu, p ípadn  zd vodnit jeho 
nesrovnalosti, 

- vyjád it se k p ípadným stížnostem, 
- informovat OVR po ádajícího OS, 
- zpracovat zprávu o pr b hu a výsledcích sout že, zaslat ji na Ú K, zpráva musí obsahovat: 

• datum a místo konání sout že, 
• seznam družstev (sout žících, omluvených, diskvalifikovaných),  
• seznam rozhod ích s adresami,  
• výsledkovou listinu se z eteln  vyzna eným družstvem postupujícím do vyššího kola 

sout že,  
• krátkou zprávu o zajišt ní a pr b hu sout že,  
• zhodnocení klad  a zápor ,  
• návrhy na další zlepšení p ípravy družstev a organizace sout že, 

- zajistit archivaci doklad  podle archiva ního ádu. 

P i p íprav  sout že a vedení porad nepodléhejte momentálním náladám, nenechte se unášet emocemi, vše 
ešte s nadhledem a chladnou hlavou, vyvarujte se používání vulgárních až sprostých slov. 

4.2. editel sout že 

Je jmenován Oblastní výkonnou radou po ádajícího OS K nebo VR K (dle platných Sm rnic). editele 
oblastních kol jmenují OVR OS K, editele regionálních a republikových kol sout ží jmenuje VR K na 
návrh OVR po ádajícího OS K.  

editel sout že zejména: 
- vede jednání organiza ního štábu sout že,  
- ukládá úkoly jednotlivým pracovník m,  
- navrhuje obsah sout že, 
- bdí nad dodržováním asového harmonogramu p ípravy sout že a nad jejím ádným pr b hem,  
- pr b žn  kontroluje pln ní zadaných úkol , 
- zahajuje sout ž,  
- vítá hosty,  
- p ijímá slib rozhod ích a sout žících,  
- rozhoduje o diskvalifikaci sout žního družstva,  
- dohlíží nad dodržováním asového harmonogramu sout že,  
- vyhlašuje výsledky sout že,  
- odpovídá za vypracování zprávy o pr b hu a výsledcích sout že. 

editel sout že není funkcí estnou, ale výkonnou! Není žádoucí, aby do této funkce byl jmenován lov k, 
který nemá s inností K mnoho spole ného, avšak s ohledem na jeho postavení se vám jeví jako vhodná 
osoba. M jte na pam ti všechny úkoly, které jsou mu sv eny, a ptejte se sami sebe, zda je m že zvládnout 
(pro své asové zaneprázdn ní, své znalosti o K, jaká má školení apod.). Do této funkce má být 
jmenován len K, nap . editel/ka OS, aktivní len výkonné rady, zdravotnický instruktor, len Otev ené 
databáze expert , len Registru rozhod ích atp. 

Je vhodné, aby editel za svou práci byl finan n  ohodnocen. 
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4.3. Hlavní rozhod í 

Funkce hlavního rozhod ího není funkcí „za odm nu“, ale je velmi odpov dná a asov  náro ná.  

Hlavní rozhod í oblastního kola má být zdravotnický instruktor, nejlépe len Registru rozhod ích. Na 
regionálních kolech sout ží vykonávají funkce hlavních rozhod ích výhradn lenové Registru rozhod ích 

K. Hlavního rozhod ího na návrh OVR K schvaluje VR K. Rozhod í stanoviš  schvaluje OVR, 
p edevším z ad len  Registru rozhod ích K. Rozhod í poran ní schvaluje OVR K po ádajícího OS 

K. 

Na republikovém kole sout že vykonávají funkce hlavního rozhod ího a rozhod ích stanoviš  výhradn
lenové Registru rozhod ích K. Hlavního rozhod ího na návrh OVR K schvaluje VR K, rozhod í 

stanoviš  a rozhod í poran ní schvaluje OVR K po ádajícího OS K.  

Hlavní rozhod í se pravideln  zú ast uje jednání organiza ního štábu sout že, plní sv ené úkoly. Do jeho 
p sobnosti pat í zejména: 

- ur ení (vyty ení) trasy sout že a umíst ní stanoviš , 
- vytvo ení modelových situací a nápln  nesout žních (p íp. volných, oddychových) stanoviš , 
- p íprava popisových karet (paré), hodnoticích tabulek a formulá  protestu, 
- vytvo ení „scéná e“ sout že, 
- návrhy na obsazení funkce hlavního maskéra a maskér ,  
- vybírá, jmenuje a p edkládá ke schválení rozhod í stanoviš  a rozhod í poran ní,  
- schvaluje figuranty a vhodn  jim p id luje poran ní (v úzké spolupráci s hlavním maskérem),  
- zajiš uje personální obsazení výpo etního st ediska a volí nejvhodn jší zp sob po ítání výsledk , 
- podílí se na p íprav  porad doprovod  a velitel  družstev, rozhod ích stanoviš , event. na dalších 

poradách, 
- vede poradu rozhod ích stanoviš , kde je seznamuje s modelovými situacemi, s jejich technickým 

provedením, s požadavky na stanovišt  a p edává jim jmenný seznam s obsazením jejich 
stanovišt . 

V den sout že se hlavní rozhod í podílí na kone ných p ípravách sout že, na slavnostním zahájení skládá 
do rukou editele sout že slib rozhod ích. Absolvuje nulté kolo. V pr b hu vlastní sout že dbá nad správnou 
prací stanoviš . Ve výpo etním st edisku dohlíží na správnost s ítání díl ích výsledk . P ijímá protesty a po 
skon ení vlastní sout že je eší. 

Ú astní se vyhlášení výsledk , p edává ocen ní a nezapomene pod kovat všem ú astník m sout že. 

Funkci hlavního rozhod ího je vhodné finan n  odm nit. 

4.4. Zástupce pro v ci organiza ní 

Jedná se o jednu z nejnáro n jších funkcí, a to jak asov , tak organiza n  a manažersky. Zástupce pro 
v ci organiza ní je obvykle pracovník Ú adu po ádajícího OS K pov ený oblastní výkonnou radou K. 
Je výhodou, je-li to zárove  ekonom Ú OS K.  

Svolává porady editelství sout že, po izuje zápisy z jejich jednání, odpovídá za administrativní zajišt ní 
sout že. Podílí se na sestavování rozpo tu sout že. Spolu s ostatními pracovníky Ú OS K zajiš uje 
ubytování, stravování a dopravu ú astník  sout že, rozesílá pozvánky, zpracovává asový harmonogram 
sout že a bdí nad jeho dodržováním, na základ  požadavk  hlavního rozhod ího odpovídá za p ípravu 
materiálního vybavení stanoviš , odpovídá za zajišt ní a oslovení rozhod ích, maskér , figurant  a 
hostesek. Vede ekonomickou agendu sout že, zabezpe uje ceny, diplomy a upomínkové p edm ty pro 
ú astníky sout že. 

Zárove  p ipravuje v dostate ném množství veškeré tiskopisy nutné k zajišt ní ádného pr b hu sout že. 

Pro lepší zvládnutí organizace sout že m že OVR OS K jmenovat další leny organiza ního štábu 
sout že a n které innosti zástupce pro v ci organiza ní p evést na tyto pracovníky. Bývá to materiálové 
zajišt ní sout že, stravování b hem sout žního dne, zajišt ní figurant  a hostesek a pé e o n  apod. 
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4.5. Propagace a tiskový mluv í 

Tiskový mluv í je funkcí, kterou je vhodné obsadit na vyšších kolech sout ží. Stará se o propagaci akce, 
oslovení médií a komunikaci s noviná i, rozesílá jim pozvánky, informace o akci a výsledky sout že. 
Konzultuje propaga ní a informa ní materiály, plakáty, letáky atp. Jeho p ítomnost velmi uleh uje práci 
editeli sout že, hlavnímu rozhod ímu i zástupci pro v ci organiza ní. Podmínkou kvalitní práce tiskového 

mluv ího je, že má k dispozici všechny informace o sout ži a okamžit  se dozvídá o všech zm nách. 
Zodpovídá za jejich zve ejn ní a p ípadn  zprost edkování kontaktu noviná  s funkcioná i a ú astníky 
sout že. Je d ležité, aby s ním všichni funkcioná i spolupracovali a zárove  mu ponechali dostate n  volnou 
ruku pro jeho práci. 

K práci tiskového mluv ího, ale i obecn  k propagaci inností K platí n kolik zásad. Víme asi všichni, že 
naše eská média se ervenému k íži a jeho aktivitám nev nují ani zdaleka tak, jak by se zasluhovalo. 
Velké komer ní televize nenacházejí v b žné innosti nic fantastického, nevšedního. Není to „trhák“ ani 
„nete e krev“. Bohužel stejný p ístup má i ve ejnoprávní eská televize. Ani u ostatních celoplošných médií 
se nesetkáváme s v tší snahou aktivity K propagovat. Výjimku samoz ejm  tvo í t ch pár stru ných 
zprávi ek z období povodní. Ale tam nešlo ani tak o pomoc organizovanou K, jako spíše o povodn  samé. 
Ptáme se proto sami sebe: „Pro  tomu tak je? A máme v bec šanci se v médiích prosadit a ukázat ve ejnosti 
p ínos K pro spole nost a aktivity jednotlivých spolk  i celé národní spole nosti?“ 

Jak už jsme p edeslali, celoplošná média mají v tšinou jiné starosti a zcela jiné zájmy, než je d ní kolem K. 
To však neznamená, že jsme „odsouzeni do temnot utajení“. Našimi spojenci se mohou stát a také asto 
stávají regionální a lokální média. Noviny, místní rádia, informa ní zpravodaje obecních ú ad , radnic nebo 
kraj  a také regionální studia eského rozhlasu. Práv  malá místní komer ní rádia jsou asto velmi vd ná 
za zajímavou zprávu o akci konané v dosahu jejich vysílání. 

Prvním p edpokladem úsp šné propagace je precizní p íprava akce, ze které musejí vzejít jasné informace o 
druhu akce, asu a míst  konání, ale také o možném p ínosu pro okolí, ob any a ve ejnost. M li byste 
p edem znát nebo alespo  odhadnout po et ú astník . Média uve ejní informaci o vaší akci jen v p ípad , 
pokud budou p esv d ena, že o takovou akci bude u ve ejnosti zájem, a tedy že i o informaci v daném 
médiu budou lidé stát. ím v tší akce a barvit jší popis, tím v tší šance na zve ejn ní. 

Druhým krokem je vytvo ení seznamu médií, kterým nabídnete ke zve ejn ní informace o vaší akci. M lo by 
se jednat o všechna média, která pokrývají území, na n mž se akce koná. Tedy místní redakce novin 
(zejména Deníky Bohemia a Moravia, Mladá fronta Dnes, Právo, zpravodaje radnic ad.), místní rádia, 
regionální redakce T a Ro, zkusit m žete i místní televizní studia vyráb jící internetové zpravodajství 
nebo dodávající p ísp vky pro kabelové televize i celoplošná média. Nezapome te ani na místní pobo ky 
Syndikátu noviná i Klubu noviná . Ty asto mívají dobré kontakty na ostatní noviná e. D ležitá je také 
zpráva pro eskou tiskovou kancelá  ( TK), odkud mohou informace získat ostatní média. Nikdy však 
nespoléhejte na to, že zpráva pro TK sta í. ada menších médií k ní z finan ních d vod  ani nemá 
p ístup. Noviná m je n kdy t eba informaci alespo áste n  zpracovat a takzvan  „p inést na st íbrném 
podnosu“. 

Všechny informace zasílejte emailem a také komunikujte telefonicky. Ostatní zp soby komunikace (pošta, 
fax) nevyužívejte, v tšinou nemají šanci na odezvu. Je-li to možné, adresujte vše na konkrétní osobu. 
Všechny zprávy by m l posílat stejný lov k (nap . tiskový mluv í akce). Jedin  tak si udrží p ehled o tom, 
co a komu již posílal, a dopisy si udrží jednotnou formu. Tatáž osoba by pak m la být kontaktní osobou pro 
p ípadné dotazy a nejasnosti noviná . Vždy proto uvád jte kontakt na tohoto tiskového mluv ího, nejlépe 
mobilní telefon, na kterém ho noviná i zastihnou. Není snad t eba p ipomínat, že tiskový mluv í musí mít 
bezpodmíne n  stále ty nej erstv jší informace a musí v d t o všech zm nách. 

Prvotní informaci o po ádání akce je dobré odeslat p ibližn  m síc až 3 týdny p ed dnem konání. Tady sta í 
jen pár ádk  – název akce, její stru ný popis, termín konání a kontaktní osoba. P ibližn  14 dní p edem 
odesílejte další, již podrobn jší zprávu. Zopakujte p edešlé a p ipojte význam akce pro ve ejnost, 
o ekávanou návšt vnost, tradici po ádané akce, její historii, smysl, p edešlé úsp chy u ve ejnosti. Snažte se 
zaujmout (pozor na vhodný a zajímavý nadpis). Týden p edem pošlete podrobnosti o akci, up esn te 
program, asový harmonogram.  

Pokuste se p im t média ke zp tné vazb . Nabídn te podrobnosti telefonicky, informace p ed akcí nebo 
z jejího pr b hu apod. Pokud nad akcí p ejímá záštitu významná osobnost, nezapome te to zd raznit. Den 
nebo dva p ed akcí je ješt  možné odeslat poslední podrobnosti a up esn ní, pop ípad  zm ny. 
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Pokud vaše akce média zaujme, jist  se sami ozvou a budou chtít v d t víc. asto mají zájem nahrát 
telefonicky krátký rozhovor o akci. V tšinou jde o to, íci vlastními slovy a vlastním hlasem to samé, co jste 
posílali v p edešlých pozvánkách. Rozhovoru nebo nahrávaného telefonátu se nebojte.  

P ítomnost tiskového mluv ího na akci samotné je nutností. Pokud p ijdou noviná i, m l by se jich vždy 
n kdo ujmout, p átelsky vysv tlit, o co jde, kde a kdy nejlépe uvidí a uslyší, kdy mohou fotografovat, natá et 
a kdo jim m že poskytnout další informace nebo rozhovor. Pokud se jedná o sout ž, sbírku apod., budou se 
s vámi noviná i pot ebovat domluvit na zaslání výsledk  akce. Ty byste ostatn  m li poslat všem 
v záv re né zpráv  o pr b hu akce. 

Není snad t eba dodávat, že tiskový mluv í má být osoba p íjemného vzhledu i vystupování, nesmí mít vadu 
e i, musí být komunikativní a musí mít pat i ný vhled nejen do problematiky akce samotné, ale i do dalších 

aktivit K. 

Nezapome te! 
- na každou v tší akci si stanovte funkci tiskového mluv ího, 
- kontakt s noviná i je nejlepší osobní ( i telefonický), všechny informace posílejte emailem, 
- všichni noviná i mají špatnou pam , opakováním proto nic nezkazíte, 
- každá následující zpráva musí obsahovat n co navíc, zaujmout musí už nadpisem, 
- informace dávkujte po kapkách, postupn  je gradujte, p idávejte podrobnosti, 
- snažte se zaujmout, vyzdvihn te, ím je akce zajímavá a p ínosná pro ve ejnost, 
- vyzdvihn te tradici akce, p edešlé úsp chy u ve ejnosti, 
- pokud má nad akcí záštitu známá osobnost, zd razn te to, 
- redakce ob as vybírají z n kolika akcí, kterých se zú astní, ast ji ale „nemají do eho píchnout“, 
- ím více noviná m jejich práci zjednodušíte, tím mén  toho popletou a tím rad ji budou o vaší akci 

informovat, 
- snažte se nepoužívat zkratky, všechny použité zkratky vysv tlete, 
- nebojte se noviná , jsou to taky lidé (ob as). 
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5. Propozice 

Propozice k sout ži je vhodné vydat v podob  brožury. P ípadn  je možné vytisknout propozice jako soubor 
list . V každém p ípad  by propozice m ly obsahovat následující informace: 

- úvodní strana (obsahuje ro ník a plný název sout že, dále místo konání a termín, znak K a 
p ípadn  další loga nebo tematickou fotografii), 

- po ádající spolek, pop . pov ení, ze kterého spolek sout ž po ádá (nap . z pov ení Ú adu K…), 
záštita, 

- je možno uvést stru nou historii sout ží a jejich význam pro spole nost, 
- je možné uvést stru nou historii místa (m sta), kde je sout ž po ádána, 
- organiza ní štáb s telefonními ísly, na kterých budou lenové organiza ního štábu b hem celé 

sout že k zastižení ( editel sout že, hlavní rozhod í, zástupce pro v ci organiza ní, tiskový mluv í, 
hlavní maskér, vedoucí hostesek, dále už bez kontaktního telefonu ekonom sout že, vedoucí 
výpo etního st ediska, adresa po ádajícího spolku atp.), 

- úplný program sout že v etn asového plánu, je-li sout ž vícedenní, pak program všech dní (uvést 
i místa sraz , porad, stravování apod.), 

- propozice vlastní sout že obsahující informace (vyjma tajných) o: 
• podmínkách ú asti (systém kvalifikace, pro koho je sout ž ur ena, kdo naopak sout žit 

nesmí atd.), 
• doprovodech (požadavky na doprovod, v k, kdo hradí jeho ú ast atp.), 
• pravidlech sout že (s odkazem na sm rnice), 
• d ležitá upozorn ní, zákazy (nap . telefonování aj.), upozorn ní na jednotná pravidla pro 

ur itou v c (nap . asté sporné v ci atp.), 
• hosteskách, 
• rozhod ích, 
• trase a charakteristice stanoviš  (terén, délka trasy ad.), 
• ubytování (nap . i náhrady škod), 
• stravování, 
• doprav , 
• možnosti ú asti dalších osob (nap . i po et a výše poplatku), 
• podávání a ešení protest  a stížností, 
• innost po ádajícího spolku (aktivity, kurzy atp.), 
• innost národní spole nosti K (obecn innost, cíle, poslání, aktivity), 
• informace o sponzorech (možnost umíst ní loga, plošné inzerce apod.), 
• pod kování (funkcioná m, host m, sponzor m, médiím i všem organizátor m a 

ú astník m), 
• další informace, které považujete za d ležité (nap . i termín a místo vyššího postupového 

kola atp.). 

Nezapome te, že takováto brožura je ve ejným informa ním materiálem, který je ur en nejen sout žícím, 
ale skute n  široké ve ejnosti, partner m, sponzor m, médiím. K dispozici by m la být všem ú astník m 
sout že, doprovod m, host m, zástupc m státní správy a samosprávy, je ale dobré jí poskytnout i „civilním“ 
osobám, které projeví o sout ž nebo innost K zájem. 

5.1. Záštita 

Zde jen velmi stru n . O p evzetí záštity nad sout ží žádáme vždy významné osobnosti místní ve ejné 
správy, významné osobnosti ve ejného, kulturního i sportovního života nebo jiné známé osobnosti, a to 
vždy s ohledem na p sobnost akce (oblastní, regionální, republiková). Žádost zasíláme písemným dopisem 
v dostate ném asovém p edstihu, n kolik m síc , p ed konáním sout že. Cílem je nejen zviditelnit naši 
akci, ale i dodat jí váhu a vážnost. P evezme-li záštitu nap . p edstavitel m sta, m že akci podpo it i 
finan n , není to však automatické. Proto je dobré žádat nejen o p evzetí záštity, ale zárove  i o spolupráci 
(pomoci) p i p ípravách akce. 

Osobu (nebo osoby), která p evzala záštitu, pak samoz ejm  nesmíme zapomenout na sout ž pozvat! Kdo 
p evzal záštitu, uvádíme v informacích pro média, p i zahájení sout že i v dalších materiálech k sout ži 
(brožura, web, plakáty aj.). 
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5.2. Záštita a zvací dopis – vzor 

ESKÝ ERVENÝ K ÍŽ 
OBLASTNÍ SPOLEK K KOŠOVICE 
123 45  KOŠOVICE, MRAMOROVÁ 789/2

  ____________________________________________________________________ 

          Ing. Josef Zelený 
          starosta 
          M stský ú ad  
          Hradec nad Labem 

      

        V Hradci nad Labem dne 8. února 2003. 

Žádost o p evzetí záštity nad akcí a pozvánka 

Vážený pane starosto, 

dovolujeme si Vás požádat o laskavé p evzetí záštity nad konáním 8. ro níku Republikové sout že 
zdravotnických družstev Humanitárních jednotek K a zárove  Vás požádat o spolupráci p i p ípravách 
této náro né akce.  

Jedná se o sout ž, která má u nás letitou tradici a stala se jednou z nejvýznamn jších akcí, p i kterých 
dobrovolníci školení v poskytování první pomoci prokazují své nabyté v domosti a zkušenosti.  

Vznikem Humanitárních jednotek K reaguje na celosv tový trend, který v souvislosti s aktuálními 
pot ebami ve ejnosti klade d raz nejen na osv tu v poskytování první pomoci, ale také na aktivity v oblasti 
p ípravy na ešení mimo ádných událostí, ochrany obyvatel i v oblasti humanitární a sociální. Dobrovolníci 

K se školí nejen v poskytování první pomoci, ale stávají se i významným podp rným sborem pro 
prvosledové jednotky Integrovaného záchranného systému.  

Letošní ro ník Republikové sout že zdravotnických družstev Humanitárních jednotek eského erveného 
k íže se uskute ní v sobotu 29. b ezna. Z dalších vážených host  jsou zváni premiér Jan Nudle, hejtman Jan 

ervený, senátor Antonín Vezekmín, minist i zainteresovaných resort  a zástupci Integrovaného 
záchranného systému. Sout ž je otev ena široké divácké ve ejnosti.  

V íme, že konání podobné sout že s národní ú astí zvýší prestiž našeho m sta i kraje. Bude nám ctí, 
pokud nad sout ží p evezmete svou záštitu a srde n  Vás zveme k osobní ú asti. Zárove  Vám chceme 
pod kovat za Vaši pomoc a spolupráci. 

Jindra Vostrý      ing. Zorka Horká 
editel sout že      editelka Ú adu Oblastního spolku K 

        Hradec nad Labem 

web: www.cckhnl.cz, email: hradecnadlabem@cervenykriz.eu, tel.: +420 123 456 789, I : 98765432 
Bankovní spojení: SuperBank, a. s.; .ú. 1122334455 / 9999 
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5.3. Zvací dopis – vzor  

ESKÝ ERVENÝ K ÍŽ 
OBLASTNÍ SPOLEK K KOŠOVICE 
123 45  KOŠOVICE, MRAMOROVÁ 789/2

  ____________________________________________________________________ 

         MVDr. Jan ervený 
         hejtman Velkodolního kraje 
         Krajský ú ad 
         Zátopová 12  
        987 65 Hradec nad Labem 

      

        V Hradci nad Labem dne 8. února 2003. 

Pozvánka na akci 

Vážený pane hejtmane, 

dovolujeme si Vás pozvat na 8. ro ník Republikové sout že zdravotnických družstev Humanitárních 
jednotek K a zárove  Vás požádat o spolupráci p i p ípravách této náro né akce.  

Jedná se o sout ž, která má u nás letitou tradici a stala se jednou z nejvýznamn jších akcí, p i kterých 
dobrovolníci školení v poskytování první pomoci prokazují své nabyté v domosti a zkušenosti.  

Vznikem Humanitárních jednotek K reaguje na celosv tový trend, který v souvislosti s aktuálními 
pot ebami ve ejnosti klade d raz nejen na osv tu v poskytování první pomoci, ale také na aktivity v oblasti 
p ípravy na ešení mimo ádných událostí, ochrany obyvatel i v oblasti humanitární a sociální. Dobrovolníci 

K se školí nejen v poskytování první pomoci, ale stávají se i významným podp rným sborem pro 
prvosledové jednotky Integrovaného záchranného systému.  

Letošní ro ník Republikové sout že zdravotnických družstev Humanitárních jednotek eského erveného 
k íže se uskute ní v sobotu 29. b ezna. Z dalších vážených host  jsou zváni premiér Jan Nudle, starosta 
m sta Hradec nad Labem Josef Zelený, senátor Antonín Vezekmín, minist i zainteresovaných resort  a 
zástupci Integrovaného záchranného systému. Sout ž je otev ena široké divácké ve ejnosti.  

V íme, že konání podobné sout že s národní ú astí zvýší prestiž našeho m sta i kraje. Bude nám ctí, 
pokud se sout že zú astníte i Vy. Zárove  Vám chceme pod kovat za Vaši pomoc a spolupráci. 

Jindra Vostrý      ing. Zorka Horká 
editel sout že      editelka Ú adu Oblastního spolku K 

        Hradec nad Labem 

web: www.cckhnl.cz, email: hradecnadlabem@cervenykriz.eu, tel.: +420 123 456 789, I : 98765432 
Bankovní spojení: SuperBank, a. s.; .ú. 1122334455 / 9999 
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6. Trasa sout že 

Trasa sout že tvo í nej ast ji uzav ený okruh s po tem stanoviš  shodným s po tem sout žících družstev a 
jedním stanovišt m navíc (neboli: po et stanoviš  = po et družstev + 1). Toto „p ebývající“ (volné, prázdné) 
stanovišt  slouží k dorovnání vzniklých asových posun  b hem sout že a vytvá í asový prostor pro 
úpravu stanovišt , ob erstvení jeho osazenstva apod.  

Do trasy sout že se vkládají také nesout žní stanovišt  (nap . se samostatnou disciplínou – dopravní 
znalosti, ukázka práce hasi  atp.), jejichž výsledky se nikdy nezapo ítávají do celkového hodnocení vlastní 
sout že. 

Trasu sout že umístíme vhodn  do terénu ve volné p írod  nebo v m stském prost edí, což bývá velkou 
výhodou v p ípad  regionálních a republikových kol sout ží. Sout žící, další ú astníci sout že a pozvaní 
hosté poznají vaše m sto a vám se bude lépe da it získávat finan ní p ísp vky na uspo ádání sout že od 
m stského ú adu, sponzor  nebo z reklamy. 

P i sestavování trasy sout že dbáme vždy na to, aby p esuny mezi jednotlivými stanovišti nebyly p íliš 
dlouhé, ale zárove , aby nebylo možné sledovat d ní na sousedním stanovišti. Pamatujme si, že družstvo 
má na p esun obvykle 5 minut. 

Každé stanovišt  by m lo být alespo áste n  kryté, vzhledem k možnosti náhlého zhoršení po así. P i 
sout žích ZD HJ K m žeme p ipravit alespo  u vybraných stanoviš  mokrou variantu, p i sout žích 
Hlídek mladých zdravotník asto zajiš ujeme jako mokrou variantu celou náhradní trasu sout že. Pokud 
nep ipravujeme mokrou variantu, upozorníme na to p edem v propozicích a informacích pro ú astníky. 

P i vlastní p íprav  sout že celou trasu n kolikrát projdeme, up esníme asy p esun  mezi jednotlivými 
stanovišti. Hlavní rozhod í sout že p ipraví a vhodn  umístí do daného terénu modelové situace tak, aby 
byly co nejreáln jší. Je nezbytné v dostate ném asovém p edstihu domluvit pronájmy a zábory 
vytipovaných míst s majiteli objekt , m stskými ú ady, správci m stské zelen  apod. podle místních 
podmínek a zvyklostí. Pokud požadujeme omezení i zastavení provozu na místních komunikacích, 
nesmíme zapomenout na žádost sm ovanou odboru dopravy m stského ú adu a dopravní policii. 

Když máme za ízena veškerá povolení k zábor m, pronájmy a všechna další nezbytná povolení, projdeme 
celou trasu se všemi hosteskami a nosi i výsledkových tabulek (snos tabulek) tak, aby si ji všichni dob e 
zapamatovali. Vždy jdeme stejnou cestou, po které budou provázet svá družstva, p ípadn  hosty, nikdy 
nevyužíváme zkratky mezi stanovišti ani nejdeme v protism ru. 

Velmi vhodné je zakreslit jednotlivá stanovišt  do plánku m sta s jejich íselným ozna ením ímskými 
íslicemi. Zvolíme-li trasu v p írodním prost edí, m li bychom vytvo it alespo  jednoduchý plánek trasy 

sout že, op t s íselným ozna ením stanoviš . V obou p ípadech doplníme plánek slovním popisem trasy a 
místa stanovišt .  

Plánek a popis trasy obdrží hostesky (doprovody), snos tabulek, editel sout že, hlavní rozhod í, tiskový 
mluv í a lenové organiza ního týmu. Tyto plánky a popisy mohou obdržet i noviná i a fotografové, pokud 
tak p edem rozhodne editel sout že. 
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6.1. Popis trasy sout že – vzor  

Popis trasy sout že

Stanovišt . I.  U obchodního domu Káles 
P es Masarykovo nám stí 

Stanovišt . II.  Po chodníku od cukrárny U myšáka okolo  
Modrého v žáku 
U v žáku ozna ení stanovišt , vlastní stanovišt
V zahrad  vedle t locvi ny školy 

Odtud okolo školy na Palackého p es most k divadlu 

Stanovišt . III. Za divadlem na trávníku, v p ípad  dešt  p ed divadlem u obchodních dom

Odtud po náb eží okolo kostela na Kate in  dále 
Po náb eží k ozna ení dalšího stanovišt

Stanovišt . IV. Na Náb eží p ed v žákem u mostu 
P ejít most, pokra ovat k letnímu stadionu 

Stanovišt . V.  P ed letním stadionem – ekat u ozna ení stanovišt

Stanovišt . VI. Krytý plavecký bazén – ekat v hale 

Stanovišt . VII. Kopec u plovárny – ekat dole pod kopcem na znamení rozhod ího 

Pokra ovat podle vody (náhonu), Koželužskou ulicí na Kopanici 

Stanovišt . VIII. Na Kopanici – u malých schod  – ekat u ozna ení stanovišt

Pokra ovat nad Široké schody – ekat u ozna ení stanovišt

Stanovišt . IX. Nad Širokými schody 

Pokra ovat kolem Mydlá ova domu k M stské policii - v hale  

Stanovišt . X.  Odpo inkové (volné) stanovišt

Pokra ovat po Podsíni ke klubu Agora - ekat u ozna ení stanovišt

Stanovišt . XI. Klub Agora 

Odtud k obchodnímu domu Káles, kde okruh kon í. 

Pozn.: Družstvo . 1 kon í na stanovišti . XI. a po ukon ení innosti na posledním stanovišti se p esune 
p ed Muzeum. 
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6.2. Plánek trasy sout že – vzor  
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6.3. Obsazení stanoviš  – vzor 

Stanovišt  Rozhod í Figurant Maskér 
I. Novák RS   Horák 
I./1 Nováková Dvo ák   
I./2 Vomá ka Polívka   
I./3 Dvo áková Kopá ková   
II. Bezzubý RS   Pospíšil, R ži ka 
II./1 Malá Velký   
II./2 Volfová Pochybný   
II./3 Nudle St ední   
II./4 Chalupa Došek   
II./5 Chalupa Ma ásek   
II./6 Chalupa Fousek   
III. oddechové xxx xxx 
IV. Sosá ek RS   Andulková 
IV./1 Hrbatý Beránek, Rak   
IV./2 Kozel Žába   

Pozn.: RS - rozhod í stanovišt
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7. Tvorba modelové situace 

Modelovou situaci vytvá íme podle prost edí, ve kterém se sout ž koná. Jiné modelové situace p ipravíme 
v p írod , jiné ve m st .  

To úzce souvisí s p ípravou celé trasy sout že. Již minimáln  3 m síce p ed konáním sout že projdeme 
spolu s hlavním rozhod ím celou zamýšlenou trasu sout že, vytipujeme vhodná místa pro sout žní 
stanovišt  a na n  pak hlavní rozhod í sestaví modelové situace. 

Nesmíme p itom zapomenout na velikost a dostupnost sout žního stanovišt  nejen pro sout žní družstva, 
rozhod í, maskéra, ale i pro hosty, fanoušky a doprovody družstev, noviná e a diváky z ad ve ejnosti. 
Sout žní stanovišt  tedy musí být dostate n  velké a také dob e a bezpe n  p ístupné. Je velmi vhodné, 
aby byla stanovišt  dostupná autem, maximáln  si tak usnadníme stavbu stanovišt , dovoz materiálu, 
vybavení, p íp. i figurant  a následné uklizení stanovišt .  

Vlastní modelová situace musí co nejvíce odpovídat realit . Hlavní rozhod í si musí um t p edstavit, jaká 
nehoda i úraz by se v daném míst  mohly stát, a podle toho tvo í modelovou situaci. P i jejím sestavování 
op t vhodn  využívá znalosti terénu. Zvolí nám t situace (dopravní nehoda, výbuch kotle v koteln , doup
narkoman  apod.), p ipraví návrh vhodných poran ní a vlastní sehrání celé situace. Nezapomene ani na 
pot ebné rekvizity a materiál k modelové situaci. Nakonec spo ítá požadovaný po et figurant , maskér  a 
rozhod ích nutných pro modelovou situaci. 

Pokud vytvá íme sou asn  mokrou variantu, je nutné promyslet zp sob p esunu stanovišt , zp sob a as 
oznámení, že jsme p ešli na mokrou variantu (p ed sout ží nebo i b hem sout že?). Je nutné mít vše 
p edem dob e promyšlené a p ipravené, abychom se v den sout že p i nep ízni po así vyhnuli nep íjemné 
improvizaci a zmatku. Je možné zajistit na stanovištích lehký p íst ešek (stan) nebo využít n jakého 
stávajícího zast ešení na míst . Mokrá varianta je p edevším ochranou figurant  (a následn  rozhod ích a 
maskér ) na stanovišti. Sout žící by m li být na rozmary po así vybaveni. 

Máme-li hotový vlastní scéná  celé trasy sout že, vytvo í pak hlavní rozhod í sout že popisové karty 
k jednotlivým poran ním (paré). 

7.1. Popisové karty (paré) 

Popisové karty poran ní jsou nezbytné pro všechny typy postupových sout ží K od nejnižších až po 
nejvyšší kola. Slouží jako základní pom cka pro rozhod í, maskéry i figuranty na daném sout žním 
stanovišti. 

Popisová karta je rozd lena do ty ástí. V záhlaví popisové karty je vždy uvedeno íslo stanovišt  ( ímskou 
íslicí) a íslo poran ní (arabskou íslicí), p ípadn  další identifikace stanovišt  (název, druh atp.). 

V první ásti popisové karty je stru n  popsána modelová situace a p ípadn  dopln ní základní modelové 
situace o specifika s p ihlédnutím k popisovanému poran ní. Dále je zde uvedena diagnóza poran ní 
(postižení). 

Druhá ást obsahuje popis innosti figuranta b hem sehrávání situace, eventuáln  jeho polohu, ve které se 
nachází p i p íchodu družstva. Je zde zvláš  a výrazn  uvedena tepová a dechová frekvence poran ní, 
pokud je jiná než reálný tep a dech figuranta a p ípadný vývoj. Tento údaj sd luje vždy rozhod í poran ní p i 
správném m ení dechu a tepu sout žícím na figurantovi. Pokud je nutný vývoj daného poran ní v pr b hu 
ošet ování, je t eba popis innosti figuranta rozepsat v p ibližných asových údajích. (Nap .: P i p íchodu 
družstva tep 110 za minutu, cca po 5 minutách zástava tepu a dechu). 

Dále jsou zde uvedeny požadavky na lí ení, pot ebné rekvizity, správné namaskování a celkový vzhled 
figuranta. Pro lepší informaci maskérovi je možné využít n kterého z názorných obrázk ástí lidského t la, 
nap . z p íru ky Maskér K. Obrázek se zakresleným poran ním se pak p ipojí k paré.  

Ve t etí ásti je uvedeno v bodech pod sebou správné ošet ení poran ného i postiženého. Postup 
správného ošet ení musí vždy odpovídat platným normám pro poskytování první pomoci, tedy Standard m 
první pomoci (v . zm nového listu). Každý z rozhod ích musí Standardy PP a další platné normy velmi 
dob e znát a ovládat. Na sout ži je povinen se jimi ídit. 
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Poslední, tvrtá, ást popisové karty obsahuje výrazn  uvedený celkový maximální možný bodový zisk za 
správné ošet ení daného poran ní a dále popis jednotlivých chyb p i ošet ování se stanovením rozsahu 
bodových ztrát za jednotlivé chyby podle jejich závažnosti. Chyby se op t uvád jí pod sebou. Pro lepší 
p ehlednost je vhodné, aby azení odpovídalo postupu správného ošet ení. V posledním bod  necháváme 
místo pro jiné, zpravidla drobné chyby, které jsme nepostihli v ostatních bodech („jiné chyby – rozhod í 
vypíše“). Na tyto chyby ponecháváme obvykle bodový rozsah 0 až minus 20 bod . Na porad  rozhod ích se 
ur í, co a jakou bodovou ztrátou se v položce jiné chyby hodnotí (nap . použití rukavic, tepelný komfort 
apod.). U sout ží HMZ se k nejt žšímu poran ní p idává položka „volání ZZS“, op t s rozsahem možné 
ztráty obvykle 0 až minus 20 bod . 

Pokud jsou popisové karty vyhotoveny a zkompletovány, p ipravíme je v n kolika souborech. Hlavní 
rozhod í na porad  organiza ního štábu ur í, komu a kdy se jednotlivé soubory (nebo jejich ásti a výpisy 
z nich) p id lí. Kompletní soubory dostávají k dispozici editel sout že, hlavní rozhod í, hlavní maskér (je-li 
ur en), tiskový mluv í (je-li ur en), jeden soubor se ukládá do archivu po ádajícího OS. Všechna paré svého 
stanovišt  dostanou rozhod í stanoviš . Jednotlivá paré dostanou rozhod í poran ní a maské i. Maskér m 
zpravidla posta uje pouze výpis z paré, kde je popsána situace, diagnosa, maskování a pokyny pro 
figuranta. M jte na pam ti utajení!!! 

Hlavní rozhod í p i tvorb  paré musí mít na pam ti, jaký konkrétní rozhod í bude toto poran ní hodnotit. Na 
složit jší zran ní mají být p i azeni nejzkušen jší rozhod í (nap . bezv domí, KPR, polytraumata apod.). 
Zkušenostem každého konkrétního rozhod ího poran ní je pot eba p izp sobit konkrétní paré. Tam, kde se 
hlavní rozhod í m že pln  spolehnout na zkušenost a odbornost rozhod ího poran ní, lze p ipravit paré 
jednodušší a ponechat více prostoru rozhod ímu poran ní. Naopak pro mén  zkušené rozhod í poran ní je 
t eba p ipravit popisovou kartu (a z ní vyplývající hodnoticí tabulku) velmi p esn , podrobn , nejlépe i ve 
správném po adí inností p i ošet ení, aby se ho rozhod í poran ní mohl p idržet. (Pamatujte ale, že žádné 
paré nelze p ipravit „blbuvzdorn “, ani nelze postihnout všechny eventuality a možné situace i chyby. Vždy 
je d ležitá role rozhod ího a jeho odbornost a znalost první pomoci. Opak v tšinou p ináší protesty.) 
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7.2. Popisová karta (paré) – vzor  

Oblastní kolo sout že HMZ, 1. 4. 2004, Malé áblovice 

Stanovišt . X. – PP standard – D ti s kyselinou   Poran ní . 2 

Situace: D ti nesly láhev s neznámou tekutinou (kyselina). P i pádu dít te se láhev rozbila a došlo 
k poleptání jednoho s d tí.  

Diagnosa:  Poleptání obou lýtek a nárt  DK. 

Figurant:  Zmaten  pobíhá, nadává kamarádovi, ob as plá e, poci uje silné pálení lýtek a nárt . 

Lí ení:  Oranžové až na ervenalé svrašt lé plochy na lýtkách a nártech DK. 
Materiál: St epy z láhve + tekutina (slabý aj). 

Správné ošet ení: 
- polévat postižená místa vodou, 
- opatrn  svléknout pot ísn ný od v, pamatovat na vlastní bezpe í, 
- oplachovat co nejdéle, 
- komunikace s postiženým, posazení, 
- steriln  krýt a obvázat, 
- zajistit tepelnou pohodu, 
- pátrat po dalších poran ních, orienta ní vyšet ení, kontrola ŽF. 

Celkový bodový zisk za správné ošet ení: 150 bod

Ztrátové body: 
1. ne ed ní kyseliny, není polévání     0 až minus 40 
2. nesvle ení od vu nebo neopatrné     0 až minus 20 
3. chybí uklidn ní postiženého a posazení nebo nevhodné  0 až minus 20 
4. chybí sterilní krytí a obvaz nebo chybné    0 až minus 20 
5. chybí zajišt ní tepelného komfortu     0 až minus 10 
6. chybí pátrání po dalších poran ních     0 až minus 10 
7. chybí kontrola ŽF       0 až minus 10 
8. jiné chyby (rozhod í vypíše), nap . ohrožení zachránce  0 až minus 20 



25 

8. asový harmonogram sout že 

Pokud chcete, aby vám sout ž tak íkajíc klapla na minutu, musíte mít pe liv  vytvo ený velký asový 
harmonogram pr b hu celé sout že.  

P i jeho tvorb  vycházíte ze základních asových bod  programu (slavnostní zahájení, nulté kolo, za átek 
vlastní sout že, slavnostní vyhlášení výsledk  atp.). Dle p iloženého vzoru p id líte jednotlivým 
funkcioná m a aktér m sout že jejich úkoly v reálném ase.  

asové vyjád ení pohybu družstev po jednotlivých stanovištích na trase sout že udává malý asový 
harmonogram. Vychází z velkého asového harmonogramu. P i jeho sestavování vycházíte z po tu družstev 
a po tu stanoviš . Doporu ujeme vytvo it o jedno stanovišt  více, než je po et družstev v sout ži. Vznikne 
vám tak as, který se využívá k úprav  stanoviš , ob erstvení rozhod ích, figurant  i maskér . Je to také 
asová rezerva pro p ípad zpožd ní sout že. 

Oba asové harmonogramy mají k dispozici všichni lenové organiza ního štábu, v etn  hostesek a 
rozhod ích stanoviš . 
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8.2. Malý asový harmonogram – vzor  

Oblastní kolo sout že HMZ 

Malé áblovice 
1. 4. 2004 

MALÝ ASOVÝ HARMONOGRAM  

stan.
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.as 

13:00-
13:20 1 2 3 4 5 6 7 8 

13:20-
13:40 8 1 2 3 4 5 6 7 

13:40-
14:00 7 8 1 2 3 4 5 6 

14:00-
14:20 6 7 8 1 2 3 4 5 

14:20-
14:40 5 6 7 8 1 2 3 4 

14:40-
15:00 4 5 6 7 8 1 2 3 

15:00-
15:20 3 4 5 6 7 8 1 2 

15:20-
15:40 2 3 4 5 6 7 8 1 
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9. Telefonní seznam 

Pro každou akci je nutné vytvo it malý seznam telefonních (mobilních) ísel, na kterých budou v pr b hu 
celé sout že k zastižení d ležití funkcioná i a po adatelé. P edejdeme tak mnoha zdržením a organiza ním 
potížím. Základem úsp šného zvládnutí p íprav i sout že samé je totiž bezesporu rychlá a spolehlivá 
komunikace.  

Seznam by m l obsahovat minimáln ísla na: 
- editele sout že, 
- hlavního rozhod ího, 
- zástupce pro v ci organiza ní, 
- tiskového mluv ího, 
- hlavního maskéra, 
- vedoucího hostesek. 

Hlavní maskér pak má mít u sebe k dispozici telefony na ostatní maskéry, vedoucí hostesek na ostatní 
hostesky a hlavní rozhod í pak ísla na rozhod í stanoviš . Celý soubor všech telefonních ísel je pak 
užite né mít alespo  v jedné kopii k dispozici na editelství sout že, nap . na výpo etním st edisku nebo u 
zástupce pro v ci organiza ní. 
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10. Rozhod í 

Funkce rozhod ího s sebou nese bezesporu nejvyšší míru zodpov dnosti b hem celé vlastní sout že. 
Nejedná se však o pouhé hodnocení výkonu sout žících, ale o adu dalších skute ností, které musejí 
rozhod í stanovišt  i rozhod í poran ní plnit, hlídat a dodržovat. 

Již p i p ípravné fázi se mnohdy budoucí rozhod í podílejí na návrzích jednotlivých poran ní, situací, výb ru 
terénu, p íprav  hodnotících tabulek apod. Vždy by p itom m li pamatovat na schopnosti své, svých koleg
a v neposlední ad  i na schopnosti a možnosti figurant  a sout žících i maskér  a také na Standardy první 
pomoci. 

Na samotném sout žním stanovišti pak je již na p ípravy pozd . Na adu p icházejí poslední díl í úpravy, 
p izp sobení stanovišt  terénu, poslední pou ení figurant . Zejména rozhod í stanovišt , ale i jednotliví 
rozhod í poran ní, musejí naposledy p ekontrolovat materiál i další d ležité mali kosti. Všichni rozhod í si 
musejí být naprosto jisti, že vše je jak má být, že stanovišt  a jednotlivá poran ní jsou dokonale p ipravena i 
znázorn na, že terén je bezpe ný a že tedy výkon družstev nem že být ovlivn n náhodou vyplývající 
z jiných skute ností a pohnutek, než jaká p ináleží výhradn len m družstva. 

Po pe livé p íprav  pak p ichází na adu samotná sout ž. Zde se rozhod í musejí snažit zprostit veškeré 
nervozity a trémy. Své úkoly mají jasné a v jejich spln ní jim vydatn  pomohou popisové karty (jsou-li 
správn  p ipravené). P edpokladem samoz ejm  je, že rozhod í je osobou zkušenou a se sout žemi má již 
p edešlou praxi. Drobnou nervozitu i nejistotu m že ješt  p ed p íchodem družstva rozhod í poran ní 
odstranit konzultací s rozhod ím stanovišt , což by m la být na daném stanovišti nejzkušen jší osoba ( len 
registru rozhod ích). I drobné ujišt ní asto odstraní velkou nejistotu. Hodn  pomáhá i krátká diskuse všech 
rozhod ích na daném stanovišti, b hem které si ješt  p ed p íchodem prvního nebo nultého družstva 
prodiskutují situaci, správné zp soby ošet ení, hodnocení, vyjmenují si známé asté chyby ošet ení a možné 
správné alternativy. Pokud chcete n kterému z vašich koleg  na stanovišti n co vytknout, nikdy tak ne i te 
p ed sout žícím družstvem. Je to hrub  nekolegiální. 

Obecn  pak pomáhá proti nervozit  plynulé hluboké dýchání, smích a humor. Definitivn  pak v tšinou tréma 
mizí spolu s odchodem prvního družstva.  

Pamatujme, že zhodnotit první družstvo je vždy nejt žší úkol rozhod ího. Ten si totiž musí obrazn e eno 
„nasadit la ku“. P i každém hodnocení je totiž vždy prostor pro „plusy a minusy“, pro jistou toleranci 
v hodnocení. Nezabrání tomu ani sebelépe zpracovaná popisová karta. Rozhod í se tedy sám musí 
rozhodnout, jak bodov  ohodnotí dobrý výkon, co je „ješt  dobré“ a co už je hodno stržení bod . Tuto 
základní la ku je pak ale samoz ejm  nutné zachovat po celý zbytek sout že a není p ípustné ji s každým 
družstvem posouvat. To znamená, že na první družstvo nesmíme klást p íliš vysoké ani p íliš nízké nároky. 
To je však otázkou praxe. Po n kolika sout žích získáte i u prvního družstva pot ebnou jistotu. 

Pamatujte si, že jako rozhod í jste osobou u družstev obávanou. Každé družstvo, i to nejlepší, z vás bude 
mít respekt, strach, obavu, bude nervózní. P irozený respekt je nutností, která by v opa ném p ípad  byla 
právem hodnocena jako neúcta i drzost. Pokud však respekt družstva p er stá ve strach, svazující trému, je 
morální povinností rozhod ího družstvo psychicky podpo it, nebo mu jeho situaci alespo  neztrp ovat, 
nekomplikovat.  

Vystupování rozhod ího v i družstvu musí být profesionální. To dodá klid rozhod ímu, který získá 
sebejistotu a nadhled (uv domí si pozici momentální „nad azenosti“), ale také družstvu, které získá pocit, že 
rozhod í ví, co d lá. Profesionalita spo ívá p edevším v tom, že rozhod í vystupuje klidn , rozvážn . Ke 
družstvu je p átelský, snaží se ho uklidnit, pozitivn  motivovat k dobrému výkonu. Zásadn  se vyhýbá 
poznámkám o jiných družstvech, k výkonu sout žících v pr b hu zásahu (není-li v dané situaci ur eno 
jinak), zcela se vyst íhá projevu sympatií i antipatií k družstvu nebo k jeho n kterým len m. Držte se 
zásady „mysli si co chceš, ale nedávej to znát“. Snažte se zachovat profesionální p ístup a nadhled i 
v situaci, kdy hodnotíte družstvo vám známé. 

P íchozí družstvo vždy p ivítejte. M žete p ipojit v ti ku o tom, že stanovišt  není složité a že je družstvo 
jist  zvládne. B hem hodnocení sledujte skute ný výkon, nikoli vedlejší projevy nervozity. Snažte se odd lit 
to, co se skute n  týká ošet ení a má vliv na stav postiženého, od bezd ných gest, pohyb i p ehmat , 
které mohou vyplývat ze stresu, ale jsou neškodné a jinak zvládnuté. Po skon ení innosti družstva 
pod kujte a výkon pochvalte. Ve slovním komentá i se omezte pouze na v cné konstatování chyb. Se leny 
družstva nediskutujte, nep ete se s nimi. Konstatujte zásadní, hlavní, závažné a d ležité chyby a zeptejte se 
velitele, zda s tímto konstatováním souhlasí. Pokud s vaším rozhodnutím nesouhlasí, v klidu je pou te o 
možnosti podání protestu. Spor na míst  není v danou chvíli konstruktivní a p íliš zdržuje. Nesd lujte b hem 
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hodnocení výkonu po ty bod , ani zisk, ani ztrátové body. Družstvo nemá protestovat proti bodové ztrát , 
ale proti výroku rozhod ího a konstatování chyb. Sd lování ztrátových bod  pouze svádí k „licitaci“, debat  a 
protest m. asto se pak družstvo nep e o konkrétní chybu, ale o to, že nap . stržených 50 bod  je moc. 
Nejhorší, co se pak m že stát je, že rozhod í znejistí, na „licitaci“ p istoupí a za ne diskutovat, zda nap . se 
ztrátou 20 bod  by družstvo souhlasilo. Takový postup je zcela nep ijatelný. Hodnotíme výkon a chyby a 
družstvo m že protestovat pouze v p ípad , že nesouhlasí s hodnocením, nikoli s bodováním. 

Podání protestu výrazn  ozna te v hodnoticí tabulce. Tu pak p edáte snosu tabulek spolu s ostatními 
hodnoticími tabulkami. Výpo etní st edisko ji nijak nezpracovává, ale p edá ji hlavnímu rozhod ímu 
k vy ešení protestu. 

P i hodnocení výkonu družstva se snažte zbavit snahy „omlouvat se“ družstv m za stržené body nebo snad 
dokonce za to, že družstvo ud lalo chybu. Bu te korektní, tolerantní, vlídní, ale sou asn  p ísní a 
spravedliví zárove . Rozhod í musí být p irozenou autoritou a být si v dom váhy své funkce. To 
samoz ejm  neznamená mít arogantní nebo nad azený p ístup k sout žícím. 

Za výkon družstva vždy pod kujte a pop ejte družstvu hodn  št stí na dalších stanovištích. Nesd lujte 
porovnání s ostatními družstvy, ani výsledky jiných sout žících. 

P i p ípadném ešení protestu s hlavním rozhod ím v klidu vyslechn te názor protistrany a sd lte hlavnímu 
rozhod ímu stru n  a v cn  své výhrady. Uve te jednozna né, rozhodné skute nosti, nikoli teorie nebo své 
mín ní. Vaší oporou jsou Standardy PP, nikoli vaše nau ené postupy, které mohou být v praxi užite né, ale 
mohou se odlišovat od postup , které vyžadují Standardy PP a jež jsou pro hodnocení sout že závazné a 
ur ující. Následn  vyslechn te rozhodnutí hlavního rozhod ího. Zdržte se emocí, nenechte se vyprovokovat. 
Pokud se zmýlíte, nebojte se uznat chybu a omluvit se. Vždy tím m žete jen získat. Mýlit se je lidské. 
Stáváte se tak pro sout žící vzorem správného chování a jist  u nich stoupnete v cen . I když je to složité, 
schopnost uznat svou chybu je jedním ze základních rys  stability a vyzrálosti osobnosti. 

Právem rozhod ího je vyslovit návrh na diskvalifikaci družstva. Pro tento závažný krok musí však mít 
rozhod í závažné d vody. Ty jsou jednozna n  stanoveny Sm rnicí a uvedeny v této p íru ce. M ly by být 
také vypsány v organiza ních pokynech, e eny na poradách a všichni ú astníci s nimi musejí být 
seznámeni. Diskvalifikaci navrhujte nekompromisn  vždy, vystupuje-li družstvo nebo i jen n který z jeho 
len  hrub , sprost , urážliv , porušuje-li závažným zp sobem závazná pravidla, narušuje-li závažným 

zp sobem pr b h sout že, podvádí-li, má zakázaný kontakt s okolím, poškozuje-li úmysln  ostatní družstva, 
stanovišt i ovliv uje-li nep im eným zp sobem pr b h sout že nebo práci rozhod ích. Zákaz kontakt
s okolím se týká i doprovod  družstev, tedy nap . fotograf , pedagogického dozoru apod. Hrubým 
porušením pravidel je jakékoli použití telefonu (vyjma závažných událostí, nehody, úrazu, bloud ní apod., 
ideáln  však prost ednictvím hostesky). Pokud shledáte závažné d vody k diskvalifikaci družstva, oznamte 
své rozhodnutí neprodlen editeli sout že. Uve te v cn  své poznatky a respektujte jeho stanovisko. 
Diskvalifikace družstva je krok velmi závažný, to by vám však nem lo bránit tento krok u init, je-li skute n
na míst . 

B hem celé sout že se snažte usmívat a vystupovat klidn . 

Kodex rozhod ího 
- být odborn  p ipraven (znalost Standard  první pomoci), 
- potvrdit ú ast, p ípadn  se v as omluvit, 
- p ijet v as, 
- zú astnit se porad, 
- zú astnit se nultého kola, 
- na stanovišt  p ijít s p edstihem a zkontrolovat jeho p ipravenost, 
- hodnotit podle popisové karty (dle aktuálních Standard  první pomoci), 
- dodržovat stejné hodnocení („m it všem stejným metrem“), 
- chovat se slušn , klidn , zodpov dn , vlídn  a spravedliv  (ovládat psychiku a emoce), 
- chválit družstvo, 
- nediskutovat, 
- p iznat vlastní chybu, 
- spolupracovat s figuranty, 
- nebýt pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek, nekou it v pr b hu zásahu ani hodnocení, 
- nehodnotit p edcházející družstva p íchozím (neporovnávat výkony), 
- nezasahovat do pr b hu ošet ování, 
- pod kovat za výkon a rozlou it se s družstvem. 
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10.1. Pokyny pro rozhod í – vzor  

POKYNY PRO ROZHOD Í

Pátek 22. 6. 
- do 18:00 p íjezd a ubytování v Penzionu U Papoušk , ul. Janderova, odevzdání jízdních doklad  na 

prezenci, 
- 19:00 až 20:00 ve e e v restauraci U papoušk  (nápoje nejsou v cen ), 
- 20:30 porada rozhod ích v restauraci U papoušk , 
- po návratu z porady dbejte pokyn  ubytovatele 

Sobota 23. 6. 
- asy viz Velký asový harmonogram 
- po slavnostním zahájení v KD St elnice (kterého se všichni zú astní) si rozhod í stanoviš

vyzvednou desky pro svá stanovišt , 
- následuje p esun na sout žní stanovišt , 
- 10:00 až 12:30 vám zavezeme na stanovišt  materiál a vysv tlíme situaci, odpovíme na p ípadné 

dotazy (hlavní rozhod í), prob hne nulté kolo, 
- 11:30 až 13:00 ob d v restauraci U papoušk , je nutné zajistit vyst ídání na svých stanovištích, tak 

aby nedošlo k odcizení materiálu ze stanovišt , 
- 13:00 až 13:30 nulté kolo, 
- od 10 hodin do skon ení sout že ru í rozhod í stanovišt  za sv ený materiál, za rozhod í poran ní 

a figuranty, 
- do zahájení sout že (ve 14:20) si vyzkoušejte spolu s figuranty a rozhod ími poran ní modelovou 

situaci, 
- doprovody mohou provázet svoji hlídku po celé trase sout že, mohou se zú astnit hodnocení na 

jednotlivých sout žních stanovištích, ale nesmí do n ho zasahovat; mohou podávat protest proti 
rozhodnutí rozhod ího na stanovišti, 

- doprovod nesmí zasahovat do pr b hu sout žní discipliny, když hlídka provádí zadané úkoly, 
- doprovod nesmí jít proti sm ru sout že ani telefonovat, 
- doprovod dbá pokyn  hostesky své hlídky a pokyn editele sout že, hlavního rozhod ího a 

rozhod ích stanoviš , 
- doprovod si po íná tak, aby nezavdal d vod k diskvalifikaci své hlídky ze sout že, 
- p ípadný návrh na diskvalifikaci podává rozhod í stanovišt  hlavnímu rozhod ímu, 
- po skon ení sout že ru í rozhod í stanovišt  za jeho úklid, vy ká p íjezdu vozidla, kterému p edá 

zbylý materiál (mimo paré a desek), 
- po úklidu stanovišt  se všichni rozhod í a figuranti p esunou do KD St elnice, kde odevzdají paré a 

desky, tamtéž jim bude vyplaceno cestovné (do 18:30), 
- rozhod í, kte í budou mít na svém stanovišti protest, se zú astní jeho ešení (17:30 – 18:30), 
- 18:30 až 19:30 ve e e v jídeln  SOŠ (možno využít dopravy sanitními vozy), 
- od 20:00 se všichni zú astní slavnostního vyhlášení výsledk  v sále KD St elnice. 

D ležitá telefonní ísla: 
- editel sout že Josef Suchý: 601 475 564 
- hlavní rozhod í Marek Mokrý: 601 482 458 
- zástupce pro v ci organiza ní Petra Kaiserová: 609 611 328 
- vedoucí hostesek Lenka Lábusová: 726 948 164 
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10.2. Rozhod í stanovišt

Musí mít odpovídající kvalifikaci podle Sm rnice sout ží první pomoci K. Na sout ži, kdy Sm rnice 
kvalifikaci ne eší, je vhodné, aby rozhod í stanovišt  byl absolventem školení Zdravotníka zotavovacích 
akcí, Dobrovolné sestry nebo Zdravotnického instruktora, nejlépe však len Registru rozhod ích. 

Rozhod í stanovišt  se ú astní porady s hlavním rozhod ím, zodpovídá za ádný pr b h sout že na jemu 
sv eném stanovišti. V ase ur eném pro p ípravu stanovišt  (nulté kolo) provádí instruktáž rozhod ích 
poran ní a p edává jim paré a dále instruktáž figurant  a maskér  na svém stanovišti. Je vhodné „nane isto“ 
sehrát modelovou situaci. Rozhod í stanovišt  kontroluje úplnost stanovišt , po et a kvalitu jednotlivých 
pom cek a rekvizit. Vyty uje prostor stanovišt  a prostor pro doprovody. Veškeré nesrovnalosti i nejasnosti 
eší operativn  s hlavním rozhod ím. Zajiš uje správné sehrání modelové situace, hodnotí celkový dojem 

družstva (vyjma HMZ). Dbá na dodržování asového harmonogramu sout že. P ijímá protesty sout žícího 
družstva proti svému rozhodnutí nebo rozhodnutí jednotlivých rozhod ích poran ní na daném stanovišti. Po 
skon ení sout že dbá na likvidaci stanovišt  a ádný úklid. 

10.3. Rozhod í poran ní 

Je vhodné, aby rozhod í poran ní byl absolventem školení Zdravotníka zotavovacích akcí, Dobrovolné 
sestry nebo Zdravotnického instruktora K. Nejlépe však má být lenem Registru rozhod ích.  

Je pod ízen rozhod ímu stanovišt . Hodnotí ošet ení sv eného poran ní. P i svém rozhodování se ídí 
Standardy PP a popisovou kartou. Nezasahuje žádným zp sobem do pr b hu ošet ování, nemá-li 
popisovou kartou stanoveno jinak (nap . sd lení tepové frekvence po správném zm ení ošet ujícím lenem 
družstva, informace o úmrtí postiženého apod.). 

Úzce komunikuje s figurantem. 
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11. Sout žící 

Pozice sout žících len  družstev je b hem celého klání zna n  nezávid níhodná. Bývá spíše pravidlem, že 
sout žící se musejí rychle vyrovnávat s neznámým prost edím, cizími lidmi i novými situacemi. Setkávají se 
s adou protich dných názor , stanovisek. Nau ené postupy se mnohdy ukazují jako nesprávné. Sout žící 
se tak dostávají do st etu s autoritami a asto i do p ímého rozporu mezi dv ma odlišnými názory. Ze 
zkušenosti víme, že zejména p i nižších kolech sout ží je úrove  sout žících r zná, nebo  systém výuky 
není ani zdaleka stále jednotný. Sout žící jejich vedoucí i lektor nau í postup, který na sout ži neobstojí, 
jelikož není v souladu se Standardy PP. Opa ným (a ješt  závažn jším) problémem je pak situace, kdy 
rozhod í vytkne sout žícím postup odpovídající Standard m PP, protože on je zvyklý na postup jiný. To se 
opravdu stávat nesmí! 

lenové družstva se musí co nejrychleji zorientovat v nové situaci. Ješt  p ed sout ží je n kdy možné 
seznámit se alespo  orienta n  s terénem. (Nap íklad má-li se konat sout ž v centru n jakého m sta, je 
možné si p ed sout ží centrum projít a zjistit místní pom ry.) N kdy ale taková možnost není, což m že pro 
družstvo znamenat další stresový faktor. V každém p ípad  je ale možné zeptat se p i porad  po adatel  na 
pot ebné informace (samoz ejm  vyjma t ch, které se týkají utajených skute ností sout že). Sout žící si 
asto nejsou jisti ani v základních organiza ních v cech. Nervozita zde hraje zna nou roli. Nebojte se proto 

ptát i na zdánlivé mali kosti - jaký je asový harmonogram, kdy kde má družstvo být, kde a kdy se vydává 
strava, kde je ubytování, kdy za ne sout ž, zda s sebou m že družstvo mít doprovod, zda m že 
fotografovat, kde jsou toalety ad. Vyjasn ní si organiza ních v cí dovolí družstvu pln  se soust edit na 
sout ž samu a podat nejlepší výkon. V tšinu t chto informací se dozvíte na porad  velitel  družstev nebo od 
své hostesky. Organizáto i sout že vám zpravidla p edají i písemné stru né pokyny. 

Obecn  je pot eba takzvan  se „hodit do pohody“. Nenechat se rozptylovat. N kdy je lepší zbyte n
nepozorovat jiná družstva, nenamlouvat si, že ostatní jsou lépe p ipraveni, že jsou prost  lepší. Ano, vždy je 
n kdo nejlepší a n kdo horší. To ale není p ed sout ží v bec d ležité. D ležité je soust edit se na správné 
postupy, nezmatkovat a podat co možná nejlepší výkon, jakého jsme schopni. Všechno ostatní musíme ze 
své mysli vyt snit.  

P i zahájení sout že i všech organiza ních pokynech se soust e te. Dávejte pozor, co vám cht jí po adatelé 
íct. Není-li vám n co jasné, nebojte se zeptat. Chovejte se klidn , rozumn , ohledupln  a slušn . A to v i 

všem ú astník m sout že, tedy nejen v i po adatel m. Pokud p ijíždíte do místa konání sout že den 
p edem, neponocujte a neopijte se! (Vzájemná „družnost“ družstev m že být skv lou taktikou trénovaného 
týmu, jak zneškodnit i oslabit soupe e.) 

B hem sout že samotné dbejte pokyn  všech organizátor , zejména editele sout že, hlavního rozhod ího, 
rozhod ích stanoviš  a poran ní i hostesek. Narušení pr b hu sout že m že být d vodem vaší 
diskvalifikace!  

P i p íchodu na stanovišt  vždy pozdravte. Vystupujte jist , ale slušn . Ubezpe te se, že rozumíte pokyn m 
rozhod ích. Pokud shledáte závažné skute nosti, které vám brání pokra ovat v sout ži i absolvovat 
stanovišt , sd lte je ihned rozhod ímu stanovišt  nebo hostesce. (Nap . úraz, nevolnost, ztrátu nebo 
poškození v cí, materiálu, jinou nep edvídatelnou událost.) Na pozd jší „reklamace“ už nem že být brán 
z etel. Postupujte klidn , p emýšlejte. 

B hem ošet ování a pln ní sout žních úkol  se soust e te pouze na svou práci. Vnímejte innost svých 
koleg . N kdy je možné je nenápadn  upozornit na chybu, n kdy jim musíte pomoci, protože si to situace 
vyžaduje. Pracujte podle svých nejlepších v domostí i zkušeností, ale vždy respektujte pokyny a rozhodnutí 
velitele družstva. Nikdy se s ním nep ete, nehádejte, neignorujte jeho pokyny. Vypadá to velmi 
neprofesionáln  a rozhod í vám to v hodnocení spo ítají. Máte-li pocit, že se velitel mýlí, m žete se ho 
zeptat, jestli skute n ekl to, co cht l. Ujist te se, že ho správn  chápete. Nesouhlasíte-li, m žete se ho 
nenápadn  tiše zeptat. Jeho rozhodnutí ale respektujte. Je to on, kdo má za vás zodpov dnost. Velitelem 
má být nejzkušen jší len družstva, jeho rozhodnutí musí být v domá a podložená. Mohou se vám nelíbit, 
ale platí! Na spory není p i ošet ování prostor ani vhodný as. 

I b hem zásahu sledujte pokyny rozhod ích. Postupujete-li správn , mají n kdy za úkol sd lit vám d ležité 
skute nosti, které nelze znázornit i namaskovat (nap . tepovou frekvenci, smrt poran ného apod.). 
Ošet ujte klidn , s rozvahou. Nenechte se znervóznit. Snažte se klidn  a pravideln  dýchat. Nejt žší bývá 
první stanovišt . Pak již v tšinou získáte pot ebnou jistotu. 
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Máte-li pocit, že se vám n co nepovedlo, nepanika te. Je-li to možné, opravte se. Uv domte si svou chybu a 
snažte se zjistit, pro  jste chybu ud lali. Uv domte si, zda se skute n  jedná o chybu, nebo jen o jiný, a 
p itom správný postup.  

Po ukon ení zásahu vyslechn te hodnocení rozhod ích. M žete slušn  a v cn  vyjád it své stanovisko 
nebo doplnit n které informace. N kdy se poda í vysv tlit zvolený postup, který se mohl rozhod ímu jevit 
jako chybný. Pokud rozhod í trvá na tom, že jste ud lali chybu a vy jste si jisti, že se mýlí, nikdy se dále 
nep ete. Oznamte, že chcete podat protest, zapište své stanovisko, slušn  pod kujte, rozlu te se a 
odejd te. V ase mezi stanovišti prodiskutujte chybu se zbytkem družstva. Nenechte se ale touto událostí 
ovlivnit po zbytek sout že. Na spory s rozhod ími není as a pouze si je zbyte n  popudíte proti sob . 
Klidné a slušné vystupování vám m že jen pomoci, n kdy dokonce rozhod í uzná vaše stanovisko. 

P i zásazích používejte výhradn  povolený materiál a pom cky. Postupujte v souladu se Standardy PP, 
které jsou vždy rozhodující pro hodnocení vašeho výkonu. 

B hem sout že se vyvarujte kontakt m s okolím, zejména s vašimi doprovody (krom  HMZ, kde jde 
pedagogický doprovod s hlídkou a je mu zakázáno pouze zasahovat b hem práce hlídky na stanovišti). 
Nikdy se nesnažte zjiš ovat výkony ostatních sout žících, nápl  dalších stanoviš . Zásadn  netelefonujte! 
(Vyjma závažných d vod , stavu ohrožení, bloud ní, úrazu, nehody nebo jiných závažných událostí.) Bu te 
slušní a ohleduplní. 

Máte-li doprovod, fotografa apod., nesmí zasahovat do pr b hu sout že. Pouze u sout ží HMZ se 
pedagogický doprovod ú astní vyhodnocení a p ípadného podání a ešení protestu. Vezm te si s sebou 
oblíbeného maskota. Nesnažte se ovliv ovat rozhod í, zejména pokud je znáte. A pokud jste nervózní, 
vymyslete si p ed sout ží bojový pok ik. Zasm jte se, zak i te si - uklidní vás to a navodíte si optimistickou a 
p im en  bojovnou náladu. 

A ješt  rada na záv r. Na sout že volte vhodné oble ení. P izp sobte ho aktuálnímu po así nebo po así 
p edpokládanému na den sout že. P ednost dejte voln jšímu pohodlnému oble ení. Pamatujte, že se 
b hem sout že samé s nejv tší pravd podobností umažete (od zem , krve apod.). S sebou byste m li mít i 
rezervní základní oble ení, svetr navíc. Svrchní vrstva by m la být schopna odolávat dešti. Stejná pravidla 
pak platí pro obuv. Není vhodné sout žit v oble ení, které uvádí vaši p íslušnost k mate skému oblastnímu 
spolku nebo vaší škole, na n kterých sout žích to dokonce m že po adatel zakázat. Je vhodné, se o této 
skute nosti p edem informovat. I když by se vaším „ozna ením“ rozhod í nem li nechat ovlivnit, vylou it se 
to nedá. Pokud sout žíte v uniform , lze v tšinou tzv. domovenku sundat nebo alespo  p elepit. Oble ení 
celé hlídky (HMZ) má být jednotné (nap . všichni ervená bunda, modré kalhoty apod.). Družstva první 
pomoci HJ by m la sout žit v jednotné uniform . 

11.1. Doprovod družstva (hlídky mladých zdravotník ) 

Každé družstvo i hlídka mladých zdravotník  (dále jen družstvo) má právo vzít s sebou do sout že sv j 
doprovod. Je-li v družstvu osoba mladší 18 let, je povinností vysílající organizace zajistit takovému družstvu 
doprovod starší 18 let. V takovém p ípad  musí být doprovod s družstvem po celou dobu sout že! 

Spolu s velitelem družstva se doprovod zú astní porady, kde se dozví podrobnosti k pr b hu sout že, 
asový harmonogram, pokyny ke stravování a ubytování. Má-li jakékoliv nejasnosti, i pochybnosti má na 

porad  poslední možnost je vy ešit. Spolu s velitelem seznamuje ostatní leny družstva se záv ry porady. 

Doprovod m že zastávat funkci rozhod ího, spl uje-li kvalifikaci. Na základ  našich zkušeností však 
doporu ujeme, aby doprovod byl spíše s družstvem po celou dobu sout že. Je mu morální i psychickou 
oporou. Vhodn  družstvo povzbuzuje a zpravidla nese maskota a jiné pot ebné v ci. 

Doprovod hlídek mladých zdravotník  (zpravidla u itelka-zdravotnice) se ú astní také záv re ného 
hodnocení na stanovišti. Spolu s hlídkou podává p ípadný protest. P i jeho ešení se aktivn  zapojuje. 

Doprovod nesmí jakýmkoliv zp sobem zasahovat do pr b hu sout že, je st ízlivý, nekou í na stanovišti, 
netelefonuje, nep edchází družstvo na další stanovišt , nechodí v protism ru sout že a dbá pokyn
rozhod ích, editele sout že, hostesky. Na stanovišti se zdržuje v míst , vyhrazeném pro diváky. Doprovod 
m že fotografovat i po izovat jiný záznam. 

Nevhodné chování doprovodu m že být d vodem k diskvalifikaci celého družstva. 
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11.2. Pokyny pro doprovody – vzor  

POKYNY PRO DOPROVODY HMZ

Pátek 22. 6. 
- do 19:00 p edložte cestovní doklady a prohlášení o bezinfek nosti u prezence, 
- ve e e pro doprovody 19:00 v jídeln  SOŠ, 
- v 19:45 sraz p ed budovou a odchod do restaurace U papoušk , ul. Janderova, 
- od 20:00 porada doprovod  v restauraci U papoušk , 
- od 20:30 osobní volno, 
- od pátku do soboty ve er (p íp. ned le ráno) se ídí hlídka pokyny své hostesky. 

Sobota 23. 6. 
- asy dle Velkého asového harmonogramu, 
- doprovody se mohou zú astnit prohlídky hradu a zámku spolu se svými hlídkami, 
- doprovody mohou provázet svoji hlídku po celé trase sout že, 
- doprovody nesmí zasahovat do pr b hu sout žní discipliny, když hlídka provádí zadané úkoly, 
- doprovody se mohou zú astnit hodnocení na jednotlivých sout žních stanovištích, ale nesmí do 

n ho zasahovat, mohou podávat protest proti rozhodnutí rozhod ího na stanovišti, 
- doprovod nesmí jít proti sm ru sout že a telefonovat, 
- doprovod dbá pokyn  hostesky své hlídky a pokyn editele sout že, hlavního rozhod ího a 

rozhod ích stanoviš , 
- doprovod si po íná tak, aby nezavdal d vod k diskvalifikaci své hlídky, 
- od 20 hodin je doprovod povinen zú astnit se slavnostního vyhlášení v KD St elnice. 

Ned le 24. 6. 
- po snídani odjezd hlídky dom , 
- doprovod si m že vyžádat asistenci hostesky. 

11.3. Maskot družstva pro št stí 
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11.4. P ihláška do sout že HMZ – vzor 

P ihláška na Regionální kolo sout že Hlídek mladých zdravotník

konané v ...................................... dne ................................ . 

Vysílající Oblastní spolek K ............................................................ 

Hlídka I. stupn   MZ – základní škola: ........................................................................... 

Jméno a p íjmení: Rodné íslo: Bydlišt : 

  

  

  

  

  

Doprovod hlídky (starší 18 let):   

Hlídka II. stupn  MZ – základní škola: ........................................................................... 
Jméno a p íjmení Rodné íslo: Bydlišt : 

  

  

  

  

  

Doprovod hlídky (starší 18 let):   

Zástupce OS K: ........................................................................... 

V ........................................................................... dne ......................................................... . 

........................................................................... 
      razítko a podpis vysílajícího Ú OS K 
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11.5. Prohlášení o bezinfek nosti – vzor  

Republikové kolo Sout že Hlídek mladých zdravotník

konaná v .............................................................. ve dnech ............................................. . 

HMZ I. stupn  – ZŠ: .......................................................... 

OS K ................................................................ 

Prohlášení zákonného zástupce dít te 

    
Prohlašuji, že ošet ující léka  nena ídil dít ti .....................................................................................................,  

r. . ............................................................., bytem ............................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

zm nu režimu, dít  nejeví známky akutního onemocn ní (pr jem, teplota apod.) a orgán hygienického 
dozoru (hygienická služba) ani ošet ující léka  nena ídili výše jmenovanému dít ti karanténní opat ení. Není 
mi též známo, že by toto mé dít  p išlo v posledních 14 dnech do styku s osobou, která onemocn la 
p enosnou nemocí.  

Dít  je schopno zú astnit se ve výše uvedeném termínu jmenované akce. 

Jsem si v dom/a právních d sledk , které by m  postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

V ....................................................................... dne ................................................. . 

................................................................................... 
podpis zákonného zástupce dít te 

Prohlášení nesmí být starší 1 dne p ed odjezdem! 



38 

11.6. P ihláška do sout že ZD HJ – vzor  

P ihláška zdravotnického družstva HJ K  

OS K .................................................................................. 

do Republikového kola Sout že zdravotnických družstev  
Humanitárních jednotek K – Kubínova memoriálu 

konaného v ......................................................... ve dnech ................................................. 

Složení družstva: 

Jméno a p íjmení Rodné íslo Adresa bydlišt

  

  

  

  

  

Doprovod (osoba starší 18 let): 

Jméno a p íjmení: Rodné íslo: Adresa bydlišt : Kvalifikace: 

    

Doprovod spl uje kvalifikaci pro výkon funkce rozhod ího a bude – nebude (ozna te) vykonávat funkci 
rozhod ího poran ní. 

V ................................................................... dne ............................................ . 

....................................................................... 
     razítko a podpis vysílajícího Ú OS K 

Vypln nou p ihlášku zašlete do ..................................... na adresu OS K ............................................... 

............................................................................................................................................................................. 
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P íloha p ihlášky – odešlete spolu s p ihláškou!!! 

P íjezd:  dne .................................... v .................................... hodin. 

Odjezd:  dne .................................... v .................................... hodin. 

Další ú astníci:  
Pobyt dalších ú astník  (náhradník, zástupce OS K, idi  apod.) je možný pouze za finan ní úhradu 
veškerých náklad  spojených s pobytem v celkové výši ...................... K .  

Jméno a p íjmení:               Rodné íslo:       Adresa bydlišt : 

Prosíme, vypl te závazn  termín p íjezdu a odjezdu vzhledem k zajišt ní stravy a ubytování. Strava 
zajišt na od sobotní snídan  do ned lní snídan . 

UPOZORN NÍ:
Pokud družstvo nedodrží den p íjezdu i odjezdu uvedený na této p íloze, uhradí vysílající OS K 
zbyte n  vzniklé náklady (p edem objednaná strava i ubytování)! 

V ................................................................... dne ............................................ . 

....................................................................... 
     razítko a podpis vysílajícího Ú OS K 

                                                                                       

Bližší pokyny k sout ži obdrží vysílající OS K m síc p ed konáním sout že. 
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11.7. Doprovodný program m že zahrnovat nap íklad i návšt vu kulturních památek a institucí 
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12. Hostesky 

Hostesky se sout žním družstv m p id lují zpravidla na vyšších stupních sout ží (regionální, republikové 
kolo). 

Hostesky jsou pod ízeny editeli sout že nebo jím ur enému funkcioná i nap . vedoucímu hostesek. Je 
vhodné, aby m ly po celou dobu sout že u sebe pokyny, asové harmonogramy sout že a telefonní 
seznam. 

Zpravidla týden p ed termínem sout že se hosteskám p id lí „jejich“ družstvo (podle došlých p ihlášek). 
Projd te s nimi trasu sout že, seznamte je s umíst ním a íslováním stanoviš , s místem ubytování a výdeje 
stravy. Pou te je o nutnosti dodržování asového harmonogramu sout že, o d vodech k diskvalifikaci 
družstva a dalších závazných pravidlech. 

Vysv tlete hosteskám jejich d ležitou funkci a jim sv ené úkoly. M jte na pam ti, že hostesky jsou 
prodlouženou rukou po ádajícího OS K. Svým vystupováním a chováním ovliv ují hostesky dojem 
družstva z celé sout že, ale i z místa jejího konání. 

Hostesky je vhodné vybírat z místních tak, aby znaly dob e místo konání sout že, jeho stru nou historii a 
pam tihodnosti, aby dokázaly podat krátký výklad a dob e se orientovaly v terénu, a to i v p ípad
ne ekaných událostí (nap . nutnost vyhledat akutn  toaletu). Kdykoli je hosteska s družstvem, nekou í, 
nepožívá alkoholické nápoje ani jiné omamné látky. Hostesky jsou vždy vhodn  oble ené a upravené, 
nežvýkají a nemluví vulgárn . Dbají na dochvilnost a v asné nástupy podle harmonogramu sout že. 
Jakékoli potíže, zejména takové, které mohou ovlivnit i narušit pr b h sout že a asový harmonogram, 
hlásí neprodlen editeli sout že nebo vedoucímu hostesek. 

12.1. Pokyny pro hostesky – vzor  

POKYNY PRO HOSTESKY

Hosteska hlídky II. stupn . 8. 

Pátek 22. 6. 
- p evzetí hlídky v 17:00 u prezence na OS K, 
- odevzdání jízdních doklad  na prezenci, 
- ubytování do 18:00 na internátu Klasova 15, 
- 19:00 až 20:00 ve e e v jídeln  SOŠ, 
- 20:00 až 21:00 prohlídka m sta (cesta kolem zámku, pivovar, muzeum, nám stí, morový sloup, 

kostel atd.), 
- 21:15 porada doprovod  a porada rozhod ích, 
- po návratu z porady dbejte pokyn  ubytovatele, 
- práce hostesky kon í cca ve 22:00. 

Sobota 23. 6. 
- hosteska je povinna vzbudit svoji hlídku v 7:00, 
- 7:30 až 8:30 snídan  v jídeln  SOŠ, 
- 8:30 až 8:45 p esun na St elnici, 
- 9:00 slavnostní zahájení na St elnici, hosteska umístí svoji hlídku k p íslušnému stolu ozna eném 

názvem kraje, stupn m a íslem hlídky, 
- po slavnostním zahájení v KD St elnice (kterého se všichni zú astní) následuje p esun na zámek a 

prohlídka zámku, 
- 12:00 až 13:00 ob d v jídeln  SOŠ, 
- 13:00 až 13:45 má hlídka osobní volno s p ípravou na sout ž (hostesky mají také osobní volno), 
- ve 13:45 si hosteska znovu p evezme hlídku a p esunou se p ed St elnici k vlastnímu zahájení 

sout že (14:00), 
- po zahájení zavedete hlídku na p íslušné výchozí stanovišt  (podle Malého asového 

harmonogramu), 
- 14:20 za átek vlastní sout že - VŠICHNI MUSÍ BÝT NA STANOVIŠTÍCH!!! 
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- pití pro hlídku i pro vás je zajišt no na stanovišti . IX oddychové – p ed KD St elnice, 
- možnost využít WC je na St elnici, ve ejné WC p ed St elnicí a na 1. nádvo í zámku, 
- doprovody mohou provázet svoji hlídku po celé trase sout že, mohou se zú astnit hodnocení na 

jednotlivých sout žních stanovištích, ale nesmí do n ho zasahovat; mohou podávat protest proti 
rozhodnutí rozhod ího na stanovišti, ú astní se ešení protestu po skon ení vlastní sout že, 

- doprovod nesmí zasahovat do pr b hu sout žní discipliny, když hlídka provádí zadané úkoly, 
- doprovod nesmí jít proti sm ru sout že a telefonovat, 
- doprovod dbá pokyn  hostesky své hlídky a pokyn editele sout že, hlavního rozhod ího a 

rozhod ích stanoviš , 
- doprovod si po íná tak, aby nezavdal d vod k diskvalifikaci své hlídky ze sout že, 
- p ípadný návrh na diskvalifikaci podává rozhod í stanovišt  hlavnímu rozhod ímu, návrh na 

diskvalifikaci m že podat i hosteska na nejbližším stanovišti, 
- po skon ení sout že se dostaví hlídka na St elnici k vy ešení p ípadných protest , pokud nemá 

protesty, tento bod se vynechá, 
- 18:30 až 19:30 ve e e v jídeln  SOŠ, 
- 20:00 slavnostní vyhlášení výsledk  v sále KD St elnice, 
- práce hostesky kon í odvedením hlídky na ubytování po slavnostním vyhlášení na St elnici, 
- hosteska se domluví s doprovodem hlídky, zda bude nutná její asistence p i odjezdu hlídky 

N kolik rad pro hostesky: 

- V pr b hu celé doby výkonu funkce hostesky je zakázáno kou it a požívat alkoholické nápoje nebo 
jiné omamné prost edky. 

- Hosteska je vždy slušn  oble ena a upravena, s úsm vem na tvá i. 
- S úsm vem a optimismem zvládá i složité situace (nap . stížnosti). 
- Hosteska nemluví vulgárn  a nežvýká. 
- Hosteska dbá na dochvilnost a v asné nástupy své hlídky. 
- Na vaší kvalitní práci závisí úsp ch celé sout že! 
- P ípadné dotazy Vám ráda odpoví Vaše vedoucí Lenka Lábusová 

D ležitá telefonní ísla: 
- editel sout že Josef Suchý: 601 475 564 
- hlavní rozhod í Marek Mokrý: 601 482 458 
- zástupce pro v ci organiza ní Petra Kaiserová: 609 611 328 
- vedoucí hostesek Lenka Lábusová: 726 948 164 
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12.2. Hosteska 
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13. Maské i a maskování 

P i modelových situacích na sout žních stanovištích ošet ují družstva realisticky znázorn ná poran ní i 
postižení na figurantech. Proto je maskování nedílnou sou ástí všech typ  a kol sout ží K. Hlavní 
rozhod í sout že navrhne hlavního maskéra a maskéry sout že (absolventy p íslušného kurzu). Hlavní 
maskér se stává lenem organiza ního štábu sout že. Svoji nezastupitelnou roli má p i p íprav  jednotlivých 
modelových situací, ale i popisových karet. Maskér ví, jak požadované poran ní vypadá, zná technologii 
jeho namaskování, posoudí, zda je požadované poran ní možno namaskovat a jak toto poran ní za lenit do 
celkového rámce modelové situace. Spolu s hlavním rozhod ím sout že stanovuje hlavní maskér, která 
poran ní je t eba dublovat (dva i více figurant  pro téže poran ní – pozor na stejné výkony všech figurant ) 
kv li jejich náro nosti pro figuranta. Zárove  je hlavní maskér sout že odpov dný za finan ní rozvahu 
maskovacího materiálu a pom cek pro p ipravovanou sout ž. 

Na regionálních a zejména republikových kolech sout ží je nutné, aby byl maskér na každém sout žním 
stanovišti, kde je t eba maskování. Všechna sout žící družstva musí mít stejné podmínky, a tedy i stejn
kvalitn  namaskované poran ní. Není p ípustné namaskovat poran ní pouze na za átku sout že. Po 
ošet ení namaskovaného poran ní mnohdy i jen jedním družstvem se nedá p esn  ur it, o jaké zran ní se 
jedná. Nekvalitní namaskování nebo „poran ní“ zna n  poškozené p edchozím družstvem a neopravené 
(neobnovené) vede mnohdy ke konflikt m mezi družstvem a rozhod ími na stanovišti, ale i k protest m i 
stížnostem na po ádání sout že. 

Hlavní maskér sout že má právo znát definitivní podobu všech zamýšlených modelových situací a poran ní 
na nich v dostate ném asovém p edstihu, aby byl schopen spolu s organizátory zajistit požadované druhy a 
množství maskovacího materiálu na všechna stanovišt  i rekvizity na jejich dolad ní. Zárove  je vázán 
ml enlivostí. 

Je velmi vhodné, aby se již v pr b hu p ípravy sout že hlavní maskér seznámil se všemi figuranty, kte í 
budou na dané sout ži p edstavovat poran né, a spolu s hlavním rozhod ím ur il, jaké poran ní i postižení 
bude figurant p edstavovat vzhledem k pot ebám sout že a typu a schopnostem figuranta. 

V p edve er sout že si všichni maské i p ekontrolují p ipravený maskovací materiál na svých stanovištích, 
eventuáln  požádají hlavního maskéra o jeho dopln ní. Zárove  se s hlavním maskérem domluví na 
podrobnostech maskování na svém stanovišti. 

V den sout že maské i ztvární na figurantech požadovaná poran ní. Maskují v p ipravené maskérn , kde je 
dostate né denní sv tlo, dostatek místa, odkládacích ploch a p ístup k vod . N která poran ní se pro jejich 
náro nost maskují p ímo na stanovišti, aby bylo možné p izp sobit maskování konkrétnímu terénu. 
V takovém p ípad  je nutné zajistit pot ebné pom cky a podmínky pro práci maskéra p ímo na stanovišti 
(zejména dostatek isté vody). 

Na sout žním stanovišti maskér doladí spole n  s rozhod ím stanovišt  modelovou situaci tak, aby 
odpovídala co nejvíce realit . Po ukon ení innosti družstva na stanovišti opraví nebo znovu namaskuje 
poškozená poran ní a doplní chyb jící rekvizity.  

Po ukon ení sout že maské i odlí í všechny figuranty, uklidí maskovací materiál a maskovací pom cky 
uvedou do p vodního stavu. Maskér nikdy nedopustí, aby figurant odešel ze stanovišt  s namaskovaným 
zran ním. 

Maskér není uklíze ka, není proto jeho povinností uklízet celé stanovišt !!! 
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13.1. N která poran ní je t eba maskovat p ímo na stanovišti 
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14. Figuranti 

Role figurant  pat í mezi nejd ležit jší v celém pr b hu vlastní sout že. Na jejich výkonu p ímo závisí výkon 
sout žících. Herecké výkony proto musejí být bezchybné, p im ené stavu a situaci. Um ní dobrého 
figuranta spo ívá v tom, zahrát vše, ale nep ehrávat. Tedy k i et bolestí, když vám vykloubené rameno bude 
ošet ující dávat za hlavu, ale neomdlévat, když se máte s od eninou ruky posadit. A také zahrát stejnou 
situaci všem družstv m stejn  a vhodn  reagovat na práci ošet ujících. 

P íprava figuranta nemá za ínat ráno p i sout ži, když se dozvíte své poran ní. To už je trochu pozd . 
Figurant musí být nejen výborný herec, ale i skv lý zdravotník. Znalost první pomoci je pro figuranta 
nutností. Musíte p esn  v d t, jak se které poran ní projevuje a jak se správn  ošet uje. Ve chvíli, kdy se 
dozvíte své poran ní na sout ži, už nebude as za ít se u it. Na to je t eba pamatovat i p i výb ru figurant . 
Zejména na vyšších kolech sout ží mají figuranty d lat pouze dob í zdravotníci, kte í jsou schopni správn
reagovat na kroky ošet ujícího. 

P ed zahájením sout že se ujist te, že p esn  rozumíte svému ur enému stavu nebo poran ní. Spolu se 
svým rozhod ím poran ní, rozhod ím stanovišt  a maskérem si promyslete situaci i svou roli. Ješt  jednou 
proberte správné znázorn ní svého poran ní. Zeptejte se na podrobnosti a specifika. Konkrétní situace 
m že ovlivnit vývoj stavu i jeho znázorn ní. Maskér by vás m l znovu pou it o vaší roli, rozhod í stanovišt
vám musí sd lit situaci a své požadavky na konkrétní znázorn ní. Maskér vás také musí vybavit pot ebným 
od vem (pop . i obutím) a rekvizitami. Vše si v as zkontrolujte a nesrovnalosti hlaste rozhod ímu poran ní 
nebo stanovišt . Pamatujte si, že za sv ené a zap j ené pom cky, rekvizity apod. se staráte po celou dobu 
vlastní sout že vy osobn . Po skon ení je op t vrátíte maskérovi nebo po adatel m. 

Uv domte si, že b hem sout že jste profesionální herci. Když máte k i et, budete k i et - ne k ourat. Když 
máte omdlít, omdlíte - ne, že si sednete a budete se tvá it znud n . Když jste v bezv domí, budete (jinak 
vás do n j p ivede rozhod í stanovišt ) – takže se nebudete smát ani usmívat, nebudete pomáhat p i 
ošet ení, budete uvoln ní, vlá ní, nebudete mrkat atd. Role figuranta je velmi zodpov dná, to je t eba mít na 
pam ti po celou dobu sout že.  

Své poran ní musíte hrát vždy stejn . Pro každé družstvo musíte vytvo it svým výkonem shodné podmínky. 
Nejde jednou k i et, jindy ne. Výkon, jaký p edvedete prvnímu družstvu, musíte být schopni zopakovat t eba 
dvacetkrát, bude-li sout žit dvacet družstev! Je-li vaše role p íliš náro ná, m l by na to pamatovat už 
po adatel nebo maskér a zajistit vám dublera, tedy dalšího figuranta, se kterým se budete st ídat. Vaše 
výkony pak ale musejí být shodné.  

Vžijte se do svého poran ní nebo stavu. Nesm jte se (není-li vám to ur eno). Nerozptylujte sout žící, 
neznázor ujte nenáležité a nepat i né p íznaky. Neovliv ujte nepovoleným zp sobem sout žící, nesnažte 
se jim pomáhat ani jim situaci zt žovat. Nadržování vám neprojde a m že vést k vašemu vylou ení nebo 
dokonce k diskvalifikaci družstva. 

V pr b hu celé sout že sledujte sv j subjektivní stav, své pocity. Pokud máte dojem, že n co nep ízniv
ovliv uje váš výkon, oznamte to rozhod ímu stanovišt . B hem výkonu se vám m že ud lat nevolno, 
m žete se poranit, m že vám být zima i horko, m žete mít žíze  apod. Vše konzultujte s rozhod ím 
stanovišt . Vždy se snažte p edejít úrazu i nep íjemné události. Ned lejte hlouposti. Máte-li trému, znovu 
svou roli proberte s rozhod ím stanovišt  nebo maskérem.  

Nenechávejte si u sebe drahé p edm ty, které se mohou snadno ztratit nebo zni it. To se týká i ošacení. 



47 

15. Porada rozhod ích stanoviš

V p edve er sout že nebo v den sout že se koná porada rozhod ích stanoviš , kterou vede hlavní rozhod í. 
Ú astní se jí i editel sout že. 

editel sout že informuje o d ležitých organiza ních záležitostech, zejména o ubytování a ubytovacím ádu, 
o míst  a zp sobu podávání stravy, o vyplácení cestovních náhrad, dále podává informaci o plánovaném 
pr b hu sout že a vysv tluje d ležité body asového harmonogramu sout že. 

Hlavní rozhod í sout že zajiš uje: 
- p edání složek jednotlivých stanoviš , které obsahují: 

• modelové situace, 
• popisové karty, 
• seznam pot ebného materiálu a rekvizit, 
• hodnoticí tabulky, 
• formulá e protestu, 
• volné listy na poznámky, 
• jmenný seznam rozhod ích stanoviš , 
• jmenný seznam maskér , 
• jmenný seznam figurant , 
• velký a malý asový harmonogram sout že, 
• telefonní seznam sout že, 
• tužky, 
• plán a popis trasy, 
• m že také obsahovat ozna ení stanovišt
• a další pot ebné v ci, 

- vysv tlení modelových situací na jednotlivých stanovištích, 
- vysv tlení zp sobu hodnocení, 
- vyjasn ní pojmu „jiné chyby“ – co se považuje za jiné chyby a jakou bodovou ztrátou se hodnotí 

(nap . nepoužití rukavic, nep ivolání ZZS u HMZ atp.), 
- upozorn ní na d ležité asové údaje harmonogramu sout že, 
- projednání formy nultého kola. 

Je vhodné, aby d ležité projednávané informace byly p edány i ve zkrácené písemné podob  jako pokyny 
pro rozhod í.  

Rozhod í stanoviš  ihned po porad  informují o d ležitých záv rech porady jim p id lené rozhod í poran ní, 
figuranty a maskéry. Dodržujte utajení sout žních stanoviš ! 

M jte na pam ti, že ádn  p ipravená a organizovaná porada rozhod ích stanoviš  je polovinou úsp chu 
celé sout že. 

Hlavní rozhod í se následn  ú astní porady velitel  zdravotnických družstev HJ, resp. porady doprovod
HMZ. Ob  porady se tedy musejí konat v odlišný as, aby se obou mohl ú astnit editel sout že i hlavní 
rozhod í. 

Porada by m la trvat p ibližn  30 minut. 

15.1. Porada velitel  a doprovod  družstev 

Poradu vede editel sout že. P ivítá p ítomné, p edává organiza ní pokyny, informuje o pot ebných 
skute nostech. Porady se zú ast uje i hlavní rozhod í, který p edává informace týkající se vlastní sout že. 
Kvalifikovan  jsou zodpov zeny veškeré vznesené dotazy. Je užite né, když se porady ú astní i vedoucí 
hostesek. 

Velitelé a doprovody jsou informováni zejména o t chto skute nostech: 
- ubytování ú astník  (ubytovací ád), 
- stravování ( asy a místa podávání stravy), 
- doprovodném programu sout že, 
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- upozor uje se na d ležité asové údaje harmonogramu sout že (zejména as na výkon družstva na 
stanovišti a as na vyhodnocení), 

- vyjas uje se zp sob podávání protest , 
- upozor uje se na možnosti diskvalifikace, 
- projednává se forma podávání p ípadných stížností, 
- podává se všeobecná informace o umíst ní stanoviš  a o možných technických p ekážkách, 
- používání standardního a improvizovaného materiálu (nezapome te vyjasnit používání ochranných  

rukavic), 
- o právech a povinnostech doprovodu družstva. 

Je vhodné, aby d ležité projednávané informace byly p edány i ve zkrácené písemné podob  jako pokyny 
pro doprovody.  

Poradu ve te v klidu, bez zbyte ných emocí a stresu. as ur ený pro tuto poradu se pohybuje kolem 30 
minut. 

15.2. Porada doprovod -u itelek zdravotnic 
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16. Zahájení sout že 

Zahájení sout že je vstupem do vlastního sout žního klání. Vrcholí jím veškeré p ípravy sout že, plánování 
situací, stanoviš , výb r rozhod ích, figurant , maskér  a dalších spolupo adatel , oslovení partner , 
sponzor  i médií, registrace družstev i jejich p íjezd. Zahájení by m lo být slavnostním aktem, který již nemá 
být narušován organiza ními v cmi. Na míst  jsou jen poslední rady a up esn ní, pokyny a závazná 
ustanovení. 

Sou ástí zahájení sout že je uvítání sout žících, p edstavení host , funkcioná  sout že, pod kování za 
p ípravnou fázi, p edstavení sponzor , p ání úsp ch  v sout ži i p ednesení naší víry v hladký pr b h celé 
sout že vždy za dodržení všech závazných pravidel i zásad fair-play.  

Zahájení by m lo dodržet následující body (v . po adí): 
- p ivítání všech zú astn ných, p edstavení sout že (o jakou sout ž se jedná, kolikátý ro ník to je, 

stru né p edstavení po ádajícího OS K), 
- státní hymna (na okresních a krajských kolech není nutností, ale vhodná pro navození d stojného 

atmosféry) – je nezbytné zajistit d stojnou reprodukci, 
- p edstavení významných ú astník  (v po adí: prezident R, premiér R, prezident K, senáto i, 

poslanci, minist i, editel Ú K, hejtman, primátor, starosta, zástupci po ádajícího OS K, 
zejména p edseda OS, editel Ú OS, editel sout že, hlavní rozhod í, zástupci IZS, ostatní partne i, 
sponzo i, p íp. mediální partne i a ostatní významní hosté), 

- pod kování za p evzetí záštity nad sout ží, 
- krátký proslov významných osobností, které mají co uvést (nap . prezident R, prezident K nebo 

editel Ú K, hejtman nebo starosta, editel sout že, p edseda po ádajícího OS K), u nižších kol 
posta í jeden až dva proslovy, u republikového kola by nem lo být více než p t krátkých proslov , 

- složení slibu sout žících prost ednictvím zvoleného zástupce do rukou editele sout že, 
- složení slibu rozhod ích prost ednictvím hlavního rozhod ího do rukou editele sout že, 
- losování a p id lení startovních ísel za ú asti editele sout že a hlavního rozhod ího 

(nezapomenout okamžit  zapsat), 
- poslední d ležité informace, 
- vyjád ení víry v zachování ducha fair-play, 
- p ání úsp ch . 

Slavnostní zahájení sout že se nemusí nutn  konat v objektu. V závislosti na po así se m že uskute nit i 
venku. Místo by však m lo být bezpe né, dostate n  velké, aby se mohli pohodln  všichni zú astnit, nesmí 
být lenité, aby všichni slyšeli a vid li. Reprezentativní místo však dodá zahájení originalitu a vážnost. 

Zahájením sout že by m la být pov ena osoba organiza n  schopná, komunikativní, schopná kultivovan , 
bez znatelného ostychu hovo it k v tšímu po tu lidí. Volíme proto zásadn  osobu bez vady e i a není-li k 
dispozici zvukotechnika, také s dostate n  silným hlasem. Pro tuto roli lze využít tiskového mluv ího, 
nebude-li v té dob  vázán povinnostmi v i médiím. 

Délka zahájení by nem la p esáhnout p ibližn  30 minut. Stru nost je zásadou. V závislosti na po así a 
míst  zahájení m že být ceremoniál vy erpávající p edevším pro sout žící, které eká ješt  celá sout ž. Je 
t eba pamatovat na možné zdravotní komplikace dlouhého stání (zejména v horku i dusnu – sout žící jsou 
už tak dost nervózní). 
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16.1. Zahájení sout že se nemusí odehrávat pouze v místnosti. Je možné je uspo ádat i venku. 
P izp sobíme ho pak pov trnostním podmínkám a terénu. 

16.2. Losování sout žních ísel 
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16.3. Slib sout žících – vzor  

Slib sout žících

My, sout žící Republikového kola Sout že hlídek Mladých zdravotník  slibujeme, že budeme sout žit ve 
smyslu fair-play, budeme se snažit co nejlépe plnit jednotlivé discipliny a co nejlépe obstát v celé sout ži. 

K ostatním sout žícím a dalším ú astník m sout že se budeme chovat ohledupln  a p átelsky. 

Tak slibujeme! 

16.4. Slib rozhod ích – vzor  

Slib rozhod ích

My, rozhod í Republikového kola Sout že hlídek mladých zdravotník  slibujeme, že budeme rozhodovat 
spravedliv , dle platných Standard  PP a Sm rnic ke konání sout ží eského erveného k íže, ale i podle 
svého nejlepšího v domí a sv domí. 

K sout žícím se budeme chovat taktn , ohledupln  a p átelsky. 

Tak slibujeme! 
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17. Nulté kolo 

Uskute n ní nultého kole je základem úsp chu celé sout že. Koná se v ase ur eném v harmonogramu 
sout že, p ed vlastní sout ží. Máme v zásad  dv  možnosti jeho realizace. 

K provedení prvého zp sobu pot ebujeme jedno nesout žní družstvo. Všichni rozhod í se rozmístí na svá 
stanovišt , v etn  figurant  a veškerého pot ebného materiálu i rekvizit, maskér namaskuje všechna 
ur ená poran ní. Rozhod í stanovišt  pou uje rozhod í poran ní a figuranty o modelové situaci. P ipravuje 
se stanovišt . Hlavní rozhod í sout že obchází spolu s „nultým“ nesout žním družstvem jednotlivá 
stanovišt , na kterých družstvo ošet uje, figuranti hrají své role a rozhod í hodnotí. Jedná se vlastn  o 
generální zkoušku. Rozhod í si nastavují správnou la ku hodnocení. Hlavní rozhod í upravuje p ípadné 
nedostatky na stanovišti. Tento zp sob je asov  náro n jší, avšak d kladn jší a pro všechny mnohem 
p ínosn jší než následující druhý zp sob. 

Druhý zp sob se provádí tak, že rozhod í, maské i a figuranti zaujmou svá místa na stanovištích v etn
pot ebného materiálu a rekvizit. Rozhod í stanovišt  pou uje rozhod í poran ní a figuranty o modelové 
situaci. P ipravuje se stanovišt . Hlavní rozhod í postupn  obchází stanovišt  a se všemi zú astn nými 
probírá správné provedení modelové situace a zp sob hodnocení ošet ení. Modelová situace se m že 
áste n  sehrát, figuranti nemusejí být namaskováni. Je též možné up esnit zp sob maskování, rozmíst ní 

materiálu i rekvizit. Tento zp sob je asov  úsporn jší, avšak mén  d kladný než zp sob první. 
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18. Základní pravidla hodnocení  

Hodnocení sout ží první pomoci eského erveného k íže upravuje Sm rnice sout ží první pomoci 
eského erveného k íže (v aktuálním zn ní). 

Provedení praktické první pomoci se hodnotí na všech typech sout ží v kladných bodech, to znamená, že za 
správné ošet ení daného poran ní je dán ur itý po et kladných bod . Od tohoto maximálního možného 
po tu bod  za správné ošet ení daného poran ní se za každou chybu p i ošet ování ode te ur itý po et 
bod  dle bodového rozp tí uvedeného v popisové kart . Pokud družstvo ošet í zadané poran ní bez jediné 
chyby, získává plný po et kladných bod  uvedených v popisové kart . Rozhod í poran ní se ve svém 
hodnocení ídí popisovými kartami ke každému poran ní a v nich obsaženými bodovými rozsahy u 
jednotlivých chyb.  

Orienta ní celkové maximální bodové hodnoty p i správném ošet ení poran ní se nastavují podle závažnosti 
poran ní a tedy i po adí ošet ení. Rozp tí je zhruba následující: 

- život ohrožující stavy (I. po adí ošet ení) + 200 bod , 
- poran ní s po adím ošet ení II.   + 150 (+120 až + 180) bod , 
- poran ní s po adím ošet ení III.   + 100 (+ 80 až + 120) bod . 

Nastavení bodových srážek u jednotlivých chyb se provádí dle jejich závažnosti. Orienta n  se lze p idržet 
bodovým srážkám, jejich výši by se dalo procentuáln  vyjád it takto: 

- úmrtí („zabití“) nebo zcela chybné ošet ení ztráta 100 % bod , 
- chyby ohrožující stav postiženého  ztráta až 50 % bod , 
- závažné chyby vedoucí ke zhoršení stavu ztráta až 30 % bod , 
- ostatní chyby     ztráta cca 20 % bod . 

P i „úmrtí“ postiženého, které nebylo stanoveno typem daného stavu v paré, je stanovena jednotn  ztráta 
všech možných bod  za dané poran ní (obvyklé je to nap . u zástavy dechu a ob hu, kdy zachránce 
neresuscituje nebo oživuje zcela chybn , pak je mu strženo všech 200 bod  a jeho zisk je tedy nula). 

V sout žích HMZ se discipliny obvazová technika a doprava postižených hodnotí také kladnými body. Toto 
hodnocení upravuje op t Sm rnice sout ží první pomoci K. 

Je velmi nutné nastavení jednotné la ky hodnocení pro všechna sout žní družstva. K tomu slouží krátká 
porada rozhod ího stanovišt  s rozhod ími poran ní na p íslušném stanovišti t sn  p ed zahájením vlastní 
sout že. 

Je-li na nesout žních stanovištích za azen n jaký úkol, který se také vyhodnocuje (nap . znalosti dopravních 
p edpis ), vyhodnocuje se takové stanovišt  zvláš  a body z tohoto stanovišt  se nezapo ítávají do zisku ze 
stanoviš  sout žních. Pokud je to možné, získávají za takováto nesout žní hodnocená stanovišt  družstva 
speciální ceny. 

18.1. Celkový dojem družstva 

Celkový dojem družstva je subjektivním hodnocením innosti družstva na stanovišti rozhod ím stanovišt . 
Bodový zisk vytvá í na základ  vlastního dojmu, p ípadn  po porad  s rozhod ími jednotlivých poran ní. 
Sou et bodových zisk  za celkový dojem družstva ze všech stanoviš  je poté objektivním vyjád ením 
celkového dojmu družstva v pr b hu celé sout že. Nehodnotí se u HMZ. 

Celkový dojem družstva zahrnuje následující oblasti hodnocení: 
- zdravotnická taktika (t íd ní poran ných, po adí ošet ení, práce jednotlivých len , innost velitele, 

úrove  velení celému družstvu a zp tná vazba, komunikace uvnit  týmu, odsunové t íd ní ad.), 
- úrove  a kvalita telefonátu na dispe ink ZZS a jeho správné na asování, 
- ú elnost používaného materiálu a pom cek, 
- správné využití terénu, za ízení a osob na stanovišti, 
- celkov  správná orientace v ase, prostoru a dané problematice, 
- zajišt ní vlastní bezpe nosti a bezpe nosti ošet ovaných osob, 
- slušné chování, ohleduplnost, celkový p ístup k ostatním ú astník m. 

Zp sob bodového vyjád ení celkového dojmu družstva ur ují platné Sm rnice. 
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18.1.1. Celkový dojem družstva spoluvytvá í mimo jiné i zp sob p íchodu na stanovišt  nebo chování a 
vzhled len  družstva, jedná se o to, jakým dojmem navenek družstvo p sobí, jak ho vidí osoba 
„zven í“. 

18.2. Stanovišt  Doprava postižených HMZ 

I. stupe : 
Dva lenové transportují jednoho lena HMZ na vzdálenost 10 až 20 metr , nap . na „seda ce“ vzniklé 
spojením rukou šátkem nebo p šky s doprovodem „živá berla“ apod. Potom u t í zadaných poran ní ur í, 
které lze a které nelze transportovat takovýmto zp sobem. Nap . zlomeninu kosti stehenní nelze, zlomeninu 
prstu horní kon etiny ano, šokové stavy ne. 

Hodnotí se správnost vytvo ení zadaného zp sobu transportu, správné ur ení poran ní k transportu a jiné 
chyby. HMZ má možnost získat max. 10 bod  (kladných). 

II. stupe : 
lenové HMZ nap . vyrobí improvizovaná nosítka z materiálu p ipraveného na stanovišti. Ran ného ( len 

hlídky) podle rozhod ím stanoveného poran ní správn  naloží a odnesou do vzdálenosti cca 15 metr . 

Hodnotí se správnost improvizace u nosítek, správný postup naložení (dle druhu poran ní), zp sob nesení a 
jiné chyby. HMZ má možnost získat max. 20 bod  (kladných). 

18.3. Stanovišt  Obvazová technika HMZ 

Každý len HMZ správn  vytvo í na dalším lenovi hlídky dva druhy obvazu, které si vylosuje. 

Hodnotí se úhlednost, ú elnost a úspornost vytvo eného obvazu. HMZ má možnost získat max. 20 bod
(kladných), tzn. 2 body za každý obvaz (správné vytvo ení 2 body, s chybami 1 bod, nevytvo ení 0 bod ). 
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18.4. Hodnoticí tabulka poran ní HMZ – vzor  

Republikové kolo sout že Hlídek mladých zdravotník

konané v .............................................. dne .............................. . 

Stanovišt . ........ (PP standard 2)  Poran ní . ............  

Situace: Sobotní vycházka dvou kamarádek  

Diagnosa:  Stav po štípnutí hmyzem 

Celkový bodový zisk za správné ošet ení + 150 bod

Chyby bod. rozsah ztráta 

1. neposazení postiženého 0  až  - 10 

2. chybí navázání komunikace, uklidn ní 0  až  - 20 

3. chybí revize rány a chlazení                   0  až  - 30 

4. chybí kontrola ŽF nebo nedostate ná    0  až  - 20 

5. nejsou zahájena protišoková opat ení 0  až  - 20 

6. chybí cílená komunikace s postiženým 0  až  - 20

7. není zajišt ní tepelné pohody 0  až  - 10 

8. jiné chyby (rozhod í vypíše)  0  až  - 20 

Bodová ztráta za poran ní celkem 
  
 - 

Za ošet ení poran ní získáno bod + 

Protest         ANO   -    NE 

S hodnocením souhlasím:  Podpis velitele hlídky: ....................................................... 

Podpis pedag. doprovodu: ....................................................... 

Podpis rozhod ího poran ní: ....................................................... 
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18.5. Hodnoticí tabulka ZD HJ – vzor 

Republikové kolo sout že Zdravotnických družstev HJ K – Kubín v memoriál 

konané v .................................................... dne ..................................... 

Stanovišt . ........ (PP standard 2)  Poran ní . ............  

Situace: Sobotní vycházka dvou kamarádek  

Diagnosa:  Stav po štípnutí hmyzem 

Celkový bodový zisk za správné ošet ení + 150 bod

Chyby bod. rozsah ztráta 

1. neposazení postiženého 0  až  - 10 

2. chybí navázání komunikace, uklidn ní 0  až  - 20 

3. chybí revize rány a chlazení                   0  až  - 30 

4. chybí kontrola ŽF nebo nedostate ná    0  až  - 20 

5. nejsou zahájena protišoková opat ení 0  až  - 20 

6. chybí cílená komunikace s postiženým 0  až  - 20

7. není zajišt ní tepelné pohody 0  až  - 10 

8. jiné chyby (rozhod í vypíše)  0  až  - 20 

Bodová ztráta za poran ní celkem 
  
 - 

Za ošet ení poran ní získáno bod + 

Protest         ANO   -    NE 

S hodnocením souhlasím:  Podpis velitele hlídky: ....................................................... 

Podpis rozhod ího poran ní: ....................................................... 



57 

Republikové kolo sout že Zdravotnických družstev HJ K – Kubín v memoriál 

konané v .................................................... dne ..................................... 

Stanovišt . ........ (PP standard 2)  Poran ní . ............  

Situace: Sobotní vycházka dvou kamarádek  

Diagnosa:  Stav po štípnutí hmyzem 

Celkový dojem družstva (vyzna te bodový zisk): 

 + 40  + 30  + 20  + 10  0  bod

Podpis rozhod ího stanovišt : ....................................................... 

18.6. Oddechové stanovišt
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19. Protest 

Protest je námitka družstva proti hodnocení (výroku) rozhod ího poran ní na stanovišti. Podává se 
v okamžiku, kdy má družstvo oprávn nou domn nku, že je rozhod í poran ní poškodil svým rozhodnutím, 
ve kterém hodnotil práci ošet ujícího. Protest se podává proti konkrétnímu hodnocení konkrétního 
rozhod ího poran ní. Oporou p i podávání i následném ešení protestu jsou platné Standardy PP. Protest 
nemá sm ovat proti výši bodové ztráty. 

Protest podává družstvo písemn  p ímo na stanovišti, bezprost edn  poté, co vyslechne hodnocení 
rozhod ích. Úmysl podat protest oznámí velitel družstva (u HMZ spolu s doprovodem) rozhod ímu 
stanovišt . Ten mu p edá k vypln ní p ipravený formulá . V n m uvedou svá stanoviska velitel družstva i 
rozhod í poran ní, v i jehož rozhodnutí je protest sm ován. Oba p ipojí sv j podpis. Podání protestu se 
výrazn  zaznamená i do hodnoticí tabulky (nap . písmenem „P“). Vlastní stanovisko s podpisem k protestu 
doplní i rozhod í stanovišt . 

Vypln ný formulá  protestu je nutné co nejrychleji dopravit hlavnímu rozhod ímu. 

Protesty se eší po skon ení vlastní sout že, p ed kone ným se tením a vyhlášením výsledk . 
Nezapome te p ípadné bodové zm ny vzniklé uznáním i zamítnutím protestu zahrnout do s ítání výsledk !  

ešení protestu se ú astní: 
- hlavní rozhod í, 
- rozhod í p íslušného stanovišt , 
- rozhod í poran ní, u n hož byl protest podán, 
- velitel družstva, 
- len družstva, který ošet oval p íslušné poran ní, 
- u sout že HMZ i doprovod. 

Hlavní rozhod í po p e tení všech písemných vyjád ení uvedených ve formulá i protestu vyslechne stru ná 
a v cná stanoviska všech výše jmenovaných osob. Protest posoudí a v souladu se sm rnicemi a platnými 
standardy PP vydá své rozhodnutí. To je kone né a není proti n mu odvolání. 

ešení protestu musí být rychlé, avšak odborn  i v cn  podložené a p edevším spravedlivé. Hlavní rozhod í 
by m l být schopen vyslechnout všechny strany a vynést sv j verdikt zhruba do 5 minut. Nesmysln  dlouhé 
ešení protest  zbyte n  zdržuje celou sout ž a kone né vyhlášení výsledk . 

B hem celého ešení protestu si všichni zú astn ní zachovávají chladnou hlavu a zdržují se jakýchkoli 
hrubých i urážlivých výpad . M jte na pam ti, že hrubé i vulgární chování b hem ešení protestu m že být 
d vodem k diskvalifikaci družstva. (Stejn  jako neú ast družstva na vyhlášení výsledk  jako demonstrace 
pocitu ublížení a nesouhlasu s ešením protestu.) 

Celému ešení protestu m že být p ítomen i editel sout že. Ten se však do ešení samotného nezapojuje, 
ani se k n mu nevyjad uje. 

Sm uje-li protest proti rozhodnutí rozhod ího poran ní v situaci, kdy posouzení rozhod ím závisí p edevším 
na subjektivním dojmu rozhod ího, bývá zvykem, že hlavní rozhod í p edpokládá pravdivost výroku 
rozhod ího poran ní, nedosp je-li na základ  vyjád ení všech stran k opa nému p esv d ení. V ostatních 
p ípadech rozhoduje zcela nestrann  a objektivn , v souladu se Standardy PP, Sm rnicemi a vlastním 
v domím a sv domím. 

Není hanbou, když rozhod í poran ní sám p i ešení protestu uzná svou p ípadnou chybu, kterou si 
uv domil, a navrhne uznání protestu. 

Je zcela nep ípustné, aby za podání protestu bylo družstvo jakýmkoli zp sobem trestáno i penalizováno. 
P i podání protestu nesmí být vybírána žádná bodová ani finan ní kauce. Zamítnutí protestu nesmí být 
trestáno žádným dalším stržením bod  ani finan ní pokutou. Takovýto postup je nep ípustný, i kdyby na n j 
po adatel upozor oval v propozicích k sout ži. 
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19.1. Formulá  protestu – vzor  

Republikové kolo sout že Zdravotnických družstev HJ K – Kubín v memoriál 

konané v .................................................... dne ..................................... 

PROTEST:  Družstvo . ..............  Stanovišt . ..............  Poran ní . ............  

Jméno rozhod ího, proti jehož rozhodnutí je podán protest: ................................................................ 

Vyjád ení velitele družstva, d vod protestu (uvád jte pouze konkrétní fakta): 

         .......................................................... 
podpis velitele družstva 

Vyjád ení rozhod ího daného poran ní: 

         .......................................................... 
        podpis rozhod ího poran ní 

Vyjád ení rozhod ího stanovišt : 

         .......................................................... 
      podpis rozhod ího stanovišt

Kone né stanovisko hlavního rozhod ího sout že, ešení protestu: 

         .......................................................... 
        podpis hlavního rozhod ího 

Podpis velitele družstva: ............................................. 

                                                                         

V ..................................................... dne ................................. . 
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20. Výpo etní st edisko 

Výpo etní st edisko má být v samostatné místnosti se základním vybavením (velký st l, židle) a dobrým 
osv tlením. Má být stranou veškerého sout žního d ní. P ístup sem má pouze editel sout že, hlavní 
rozhod í, zástupce pro v ci organiza ní, snos tabulek a tiskový mluv í. 

Po ítání výsledk  m žeme provád t dv ma zp soby. Vkládáním do p ipraveného programu po íta e nebo 
ru ním zaznamenáváním do p edem p ipraveného archu výsledkové listiny. 

V p ípad  protestu nevypl ujeme body k p íslušnému poran ní, ale vy káme na vy ešení protestu. Teprve 
poté zapíšeme bodový zisk a výsledkovou listinu uzav eme. Po adí stanovujeme ve spolupráci s hlavním 
rozhod ím. 

Po ítání výsledk  bývá možným zdrojem asové ztráty a zdržení sout že. Doporu ujeme, aby výsledky 
z jednotlivých stanoviš  byly pravideln  p edávány výpo etnímu st edisku, v etn  protest  k pr b žnému 
s ítání a kontrole úplnosti výsledk  z celé sout že.  

V žádném p ípad  není povoleno pr b žné zve ej ování výsledk ! Výsledková listina se zve ej uje až po 
vyhlášení výsledk . 

20.1. Snos tabulek 

Snos tabulek a dalších d ležitých dokument  zajiš ují osoby, pro které „nezbyla“ jiná práce, zpravidla z ad 
náhradník  nebo hostesek. Musí však znát celou dob e trasu sout že a umíst ní stanoviš . Pou te je o 
nutnosti pravidelného sb ru výsledk  a jejich v asného p edávání do výpo etního st ediska. Pou te je o 
utajování výsledk ! Jejich práce je d ležitá pro správnou funkci výpo etního st ediska. Po et nosi  volte 
podle délky a povahy trasy. Snos hodnoticích tabulek v tšinou obchází trasu stále dokola, vybírá vypln né 
tabulky a p ípadné protesty a p edává je výpo etnímu st edisku. Není vhodné ho zdržovat další inností, 
nap . roznášením sva in apod. 
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20.2. Výsledková tabulka sout že HMZ – vzor 

Republikové kolo sout že Hlídek mladých zdravotník

konané v .............................................. dne .............................. . 

Hlídka .: 

Výsledková tabulka II. stupe  HMZ 
Podpis
Rozhod: 

PP standard 
stan. . 1   + +   + 

PP standard 
stan. . 8   +   + +  + 

PP improvizace 
indiv. stan. . 3   +   +   +   +   + 

PP improvizace 
stan. . 2   + +  + 

Obvaz. technika   +  ----------------------------- 

Transport   + 
  
 ----------------------------- 

Celkem bod :

          
                                         Kone né po adí: 

Podpis hl. rozhod ího sout že: 

Podpis editele sout že: 

V ............................................................. dne ....................................... . 
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21. Vyhlášení výsledk

Vyhlášení výsledk  je slavnostním aktem, který zakon uje oficiální program sout žního klání. Vít z m 
p ináší uspokojení i vidinu postupu do vyššího kola, poraženým smutek i pou ení pro další trénink. Na 
poražené bychom však m li vždy pamatovat, aby zakon ení sout že pro n  nebylo jen trpkou zkušeností, 
ale opravdu spíše motivací k další a lepší p íprav . 

Celé zakon ení sout že se má nést ve slavnostním duchu. Je vhodné ho proto po ádat v reprezentativních 
prostorách, které k tomu (je-li to možné) vhodn  uzp sobíme. To se týká pódia, míst pro sout žící, 
doprovody, hosty, ostatní po adatele i diváky i zvukotechniky. Všichni by m li dob e vid t a slyšet. 
Pamatujte na fotografy a kameramany. Pro vít ze m že zaznít slavností tuš nebo píse , na konci 
vyhlašování m že zaznít i státní hymna, podobn , jako p i slavnostním zahájení. 

Samotnému vyhlášení výsledk  by m lo p edcházet stru né hodnocení sout že. Výsledky sout ží družstev 
PP zve ej ujeme vždy od posledního místa. Bodové zisky není nutné íst, všichni se s nimi mohou seznámit 
následn  na výsledkové listin . Po uvedení každého místa vyzveme zástupce družstva nebo i celé družstvo 
k p evzetí cen. Pro každého by m la být p ipravena alespo  drobnost, která z stane vzpomínkou na 
sout žní klání i na místo jeho konání. Každému družstvu by m li za jeho výkon pod kovat nejen po adatelé, 
ale i diváci a ostatní sout žící svým potleskem. 

U sout ží HMZ oznamujeme p i vyhlášení výsledk  pouze „n“té až tvrté místo (souhrnn ) a poté první t i 
pozice, op t v po adí od t etího k prvnímu. Jde o to, aby d ti, které každou „nevýhru“ vnímají velmi citliv
jako své osobní selhání, nebyly vystaveny zbyte nému stresu. Zejména u sout ží HMZ p ece nejde o 
absolutní vít ze, ale o podporu d tské snaživosti a šikovnosti. P esné po adí se pak dozví u itelky-
zdravotnice ve výsledkové listin . 

Ceny, diplomy, pam tní listy a poháry p edává družstv m editel sout že, p ípadn  spolu 
s nejvýznamn jším hostem (nap . osobou, která nad sout ží p evzala záštitu). K tomu má mít k dispozici 
asistenty, kte í chystají a nosí ceny a ostatní p edávané p edm ty. editel sout že každému lenu družstva 
p i p edání cen pogratuluje. Stejn  tak by gratulaci m li p ipojit i hlavní rozhod í, p ípadn  i zástupce 
po ádajícího OS i p ítomný významný host, zástupce Ú K nebo K. 

Po vyhlášení výsledk  a ud lení cen by m lo následovat pod kování všem sout žícím, funkcioná m 
sout že i všem po adatel m, rozhod ím, maskér m a figurant m. I pro n  je vhodné p ipravit alespo  malou 
pozornost. S p áním dalších úsp ch  pak ukon ete slavnostní vyhlášení, po kterém (zejména u 
republikového kola) v tšinou následuje zábavní ve er, s hudbou, ob erstvením, neformální diskusí a 
st ídmým veselím. 

21.1. Vyhlašování výsledk  sout že v reprezentativních prostorách – dbáme na ozvu ení, osv tlení 
a slavnostní ráz 
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21.2. Pohár pro vít ze 

21.3. Diplomy 
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21.6. Sou ástí slavnostního vyhlášení výsledk  má být i pod kování všem ostatním ú astník m 
sout že 
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22. Diskvalifikace družstva 

Diskvalifikace družstva je velmi závažným krokem. P istupuje se k n mu výjime n  p i hrubém porušení níže 
uvedených povinností družstva. Právo podat návrh k diskvalifikaci družstva mají každý rozhod í, maskér, 
figurant, každá hosteska i každé sout žní družstvo. Sv j návrh na diskvalifikaci družstva podává st žovatel 
písemn editeli sout že, a to co možná nejd íve po zjišt ní proh ešku. editel sout že si vyžádá všechna 
pot ebná vyjád ení, zváží d kladn  všechny informace a vydá své rozhodnutí, které je nezvratné a není proti 
n mu odvolání. 

D vody k diskvalifikaci družstva jsou: 
- vynechání stanovišt , 
- hrubé a urážlivé chování k jakémukoli ú astníku sout že, v etn  divák  i náhodných kolemjdoucích, 
- fyzické napadení jakékoli osoby, 
- užití drog i alkoholu bezprost edn  p ed sout ží i v jejím pr b hu, 
- nedovolený kontakt s ostatními sout žícími, doprovody, diváky, a to v etn  kontaktu telefonického. 

Uvedená pravidla platí i pro doprovody. 
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23. Stížnost 

Stížností rozumíme závažné námitky vznášené družstvem v i organizaci i pr b hu sout že, proti 
kvalifikaci rozhod ích a dalším skute nostem. Stížnost se však na rozdíl od protestu netýkají bodového 
hodnocení družstva. Stížnost podává družstvo písemn editeli sout že, a to nejpozd ji do 14 dní po 
vyhlášení výsledk  sout že. O stížnosti rozhoduje p íslušná OVR po ádajícího OS do jednoho m síce od 
obdržení stížnosti. O svém rozhodnutí informuje OVR písemn  st žovatele a kopii odesílá i VR K. Kopii 
stížnosti je vhodné sou asn  s odesláním editeli sout že odeslat na v domí i VR K. O stížnostech 
podaných na republikových sout žích rozhoduje p ímo VR K. 

Stížnost bývá poslední možností, jak poukázat na hrubé nedostatky sout že. Podává se zpravidla ve chvíli, 
kdy po adatelé nejsou schopni i ochotni reagovat na oprávn né námitky sout žících a dalších ú astník
sout že. Stížností proto nezneužívejte. Snažte se vždy rozumn  zvážit, zda nedostatek skute n  ovliv oval 
pr b h sout že. Pokud je ale vaše stížnost oprávn ná, neváhejte s jejím podáním. Její ešení by m lo 
napomoci zvýšit úrove  sout ží i jejich organizace. 
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P íloha 1. – Registr rozhod ích 

Registr rozhod ích K p edstavuje soubor osob, z nichž jsou vybíráni rozhod í pro discipliny první pomoci 
ur ené úrovn  sout ží v K. 

Do Registru rozhod ích K mohou být prost ednictvím Ú adu K, leny VR K, Ú adem K a 
kolektivními leny K prost ednictvím Ú adu K navrhováni lenové, dobrovolníci a spolupracovníci 

K, kte í spl ují n kterou z následujících podmínek: 
- jsou zdravotnickými instruktory K, 
- jsou léka i, 
- jsou zdravotními sestrami, 
- jsou profesionálními záchraná i, 
- jsou odborníky z ad kolektivních len K, 
- jsou a byli aktivními ú astníky Evropských sout ží první pomoci FACE. 

Základní podmínkou pro za azení do Registru rozhod ích je úsp šné absolvování vstupního školení. 

K výmazu z Registru dojde na vlastní žádost registrovaného nebo usnesením VR K v p ípad  vážného 
porušení zásad rozhodování. 

Ú innost zápisu do Registru rozhod ích se pozastavuje v p ípad , kdy rozhod í neabsolvoval 
v p edepsaném termínu periodické doškolení, a to na dobu do jeho absolvování. 

(zdroj: rozhodnutí VR K ze dne 8. 12. 2001) 
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P íloha 1.1. – Obsahová norma vstupního školení Registru rozhod ích K 

Do Registru rozhod ích m že být za azen zdravotnický instruktor K, léka , zdravotní sestra, profesionální 
záchraná , aktivní ú astník FACE, odborník z ad kolektivních len K, pokud se zú astnil vstupního 
školení Registru rozhod ích a úsp šn  ho absolvoval. 

Jednotlivé leny Registru navrhují oblastní spolky K. Úsp šní absolventi vstupního školení jsou navrženi 
na zápis do Registru rozhod ích. Zápis schvaluje Výkonná rada K. 

Registr rozhod ích je veden úsekem odborných inností Ú K. Noví absolventi jsou zve ej ovány ve 
V stníku K. 

Uplatn ní len  Registru rozhod ích 

Každý len Registru je oprávn n vykonávat funkci editele sout že, hlavního rozhod ího, zástupce pro v ci 
organiza ní, rozhod ího stanovišt  a rozhod ího poran ní. Na žádost oblastního spolku vykonává sv ené 
funkce, je nápomocen odbornou radou. 

len Registru rozhod ích je též oprávn n organizovat ukázky poskytování první pomoci p i r zných akcích 
(Mezinárodní den K, Sv tový den první pomoci apod.), dále spolupracuje p i r zných cvi eních 
Integrovaného záchranného systému, zejména v oblasti první pomoci, m že zajiš ovat díl í úkoly p i 
p ípravách a realizaci cvi ení. 

Rozsah školení 

Téma                                                                                                                       Po et hodin
                                                                                                                   Teorie       Praxe       Celkem 
1. Organizace sout ží v K                  4 - 4 
2. innost hlavního rozhod ího sout že 1 - 1 
3. Základy hodnocení ošet ení poran ní 1 - 1 
4. innost rozhod ího stanovišt , hodnocení celkového dojmu 

družstva       
1 - 1 

5. Tvorba modelových situací a popisových karet 1 2 3 
6. Modelové situace - 2 2 
7. Záv re ná práce   - 2 2 

Celkem: 8 6 14

Obsah školení

Téma                                                                                                                       Po et hodin
                                                                                                                   Teorie       Praxe       Celkem 
1. Organizace sout ží v K                  4 - 4 

1. Typy sout ží K, jejich termíny a obsah 
2. Jednotliví funkcioná i sout ží a nápl  jejich innosti 
3. editel sout že a organiza ní štáb sout že 
4. Vedení a organizace porad 
5. Diskvalifikace družstva a podávání stížností 
6. P ijímání slib
7. asový harmonogram p ípravy sout že   
8. asový harmonogram vlastní sout že 
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Téma                                                                                                                       Po et hodin
                                                                                                                   Teorie       Praxe       Celkem 
2. innost hlavního rozhod ího sout že      1 - 1 

1. Výb r trasy sout že a stanovení sout žních stanoviš
2. Tvorba popisových karet 
3. Porada rozhod ích 
4. P ijímaní a ešení protest

Téma                                                                                                                       Po et hodin
                                                                                                                   Teorie       Praxe       Celkem 
3. Základy hodnocení ošet ení poran ní 1 - 1 

1. Základy hodnocení ošet ení poran ní 

Téma                                                                                                                       Po et hodin
                                                                                                                   Teorie       Praxe       Celkem 
4. innost rozhod ího stanovišt , hodnocení celkového dojmu 

družstva 
1 - 1 

1. Instruktáž rozhod ích poran ní, figurant  a maskér
2. Hodnocení celkového dojmu družstva 
3. P ijímání protest  na stanovišti 

Téma                                                                                                                       Po et hodin
                                                                                                                   Teorie       Praxe       Celkem 
5. Tvorba modelových situací a popisových karet                     1 2 3 

1. Modelová situace, její skladba 
2. Skladba popisové karty 
3. Tvorba modelových situací a popisových karet v pracovních skupinách 

Téma                                                                                                                       Po et hodin
                                                                                                                   Teorie       Praxe       Celkem 
6. Modelové situace                                                 - 2 2 

1. Praktické ešení modelových situací ve skupinách - figuranti, ošet ující, rozhod í, maské i 

Téma                                                                                                                       Po et hodin
                                                                                                                   Teorie       Praxe       Celkem 
7. Záv re ná práce                                                  - 2 2 

1. Samostatné vypracování popisových karet 2 zadaných poran ní:  
a) 1x život zachra ující úkon,  
b) 1x leh í poran ní. 
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Hodnocení ú astníka vstupního školení Registru rozhod ích K:

Celková známka (hodnotí se práce a aktivita v pr b hu celého školení) 

Stupnice známek 1 – 4 
1 pracuje samostatn  jen pod dohledem lektora, v pr b hu celého školení je aktivní, je schopen 

samostatn  vytvo it scéná  modelové situace v etn  popisových karet poran ní daného 
stanovišt

2 pracuje p evážn  samostatn  jen za ob asné drobné pomoci lektora, b hem celého školení je 
aktivní, je schopen s drobnou pomocí vytvo it scéná  modelové situace v etn  popisových karet 
daného stanovišt

3 p i vytvá ení modelových situací a popisových karet pot ebuje astou pomoc lektora, jeho 
aktivita je nevýrazná 

4 není aktivní p i všech pracovních innostech b hem školení, p i modelových situací a 
popisových karet pot ebuje neustálou pomoc lektora, není schopen samostatn  splnit zadané 
úkoly 

Záv re ná práce 
Samostatné vytvo ení 2 popisových karet na obvyklá poran ní (ŽZÚ – bezv domí se zachovanými životními 
funkcemi, kompletní KPR dosp lého, masivní vn jší krvácení; lehká poran ní – zav ená zlomenina p edloktí, 
velkoplošná od enina, tržná rána s nevelkým krvácením). 

Každý ú astník pracuje samostatn , podle zadaného tématu. Podle po tu ú astník  v kurzu je p ípustné 
opakování zadaného tématu pro více ú astník  (rozd lení do skupin A, B, C, D...). 

Stupnice známek 1 – 4 
1 pracuje samostatn  v daném ase, popisové karty odpovídají daným poran ním ve všech 

bodech 

2 pracuje samostatn  v daném ase, popisové karty vykazují pouze nezávažné chyby 

3 pracuje v daném ase, popisové karty obsahují chyby v popisu modelové situace, ale i 
v popisu ošet ení a  bodovém hodnocení zadaných poran ní 

4 popisové karty není schopen vytvo it v daném ase, karty obsahují vážné chyby v popisu 
situace, ale zejména v popisech správného ošet ení a bodového ohodnocení zadaných 
poran ní 

Obsahová norma doškolení Registru rozhod ích 

P i doškolení je zkráceno téma „Organizace sout ží v K“ na 2 hodiny a rozší eno téma „Modelové 
situace“ o 2 hodiny. 

Hodnocení ú astníka je stejné. V p ípad , že ú astník je hodnocen známkou 4, není zp sobilý práce 
rozhod ího a je vyškrtnut z Registru rozhod ích. 

Návrh na vyškrtnutí z Registru rozhod ích schvaluje Výkonná rada K. 


