
 

 

 

  

 

 

 



 

 1 

OBSAH 

Úvod ........................................................................................................................................................ 2 

Soutěž mladých zdravotníků ................................................................................................................... 2 

Stanoviště soutěže .................................................................................................................................. 3 

Soutěžní stanoviště ............................................................................................................................. 3 

Volná stanoviště .................................................................................................................................. 3 

Podmínky účasti ...................................................................................................................................... 3 

Stravování ................................................................................................................................................ 3 

Pojištění ................................................................................................................................................... 4 

Doprava a cestovní náhrady .................................................................................................................... 4 

Soutěžní stanoviště – informace ............................................................................................................. 4 

Protesty a jejich řešení ............................................................................................................................ 4 

Doprovod družstva .................................................................................................................................. 4 

Stanovení pořadí hlídek ........................................................................................................................... 5 

Diskvalifikace hlídek ................................................................................................................................ 5 

Důvody k diskvalifikaci: ....................................................................................................................... 5 

Časový harmonogram ............................................................................................................................. 6 

Organizační štáb soutěže......................................................................................................................... 6 

Doprava na místo konání ........................................................................................................................ 7 

Hromadná doprava.............................................................................................................................. 7 

Doprava autem .................................................................................................................................... 7 

Poděkování .............................................................................................................................................. 8 

Přihláška do soutěže ................................................................................................................................ 9 

 

  



 

 2 

ÚVOD  

Oblastní spolek ČČK v Olomouci letos pořádá regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků. Soutěž se 

ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP koná v sobotu 2. června 2018 v prostorách Pevnosti 

poznání a jejím okolí pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a rektora 

Univerzity Palackého v Olomouci Prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D. 

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ  

Český červený kříž organizuje Soutěž 

mladých zdravotníků ve všech okresech 

České republiky.  

Cílem soutěží první pomoci je prověřit 

odborné znalosti, praktickou 

připravenost, dovednost v poskytování 

první pomoci, umožnit výměnu 

zkušeností, zdokonalit činnost 

soutěžících při přípravě na záchranu 

života a zdraví spoluobčanů a naplňovat 

a realizovat principy Červeného kříže. 

Soutěž mladých zdravotníků je 

postupová soutěž určená pro žáky 

základních škol a víceletých gymnázií, 

členěná podle věku soutěžících do dvou 

kategorií. Každá kategorie je hodnocena odděleně.  

Vítězové okresních kol v obou kategoriích postupují do kola 

regionálního. Nejlepší družstva z regionů pak změří své síly 

v republikovém kole, které se letos koná 15. – 17. června 2018 

v Ostravě. 

Soutěže se mohou zúčastnit pětičlenná družstva (ve složení 

velitel a 4 členové) vyslané základními školami, víceletými 

gymnázii, místními skupinami ČČK, skupinami Mládeže ČČK, 

případně jinými dětskými organizacemi. Družstva jsou složena 

ze žáků základních škol nebo víceletých gymnázií ve dvou 

věkových kategoriích: 

 I. stupeň – žáci 1. – 5. ročníku ZŠ; 

 II. stupeň – žáci 6. – 9. ročníku ZŠ nebo žáci z věkově 

odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 

Soutěž mladých zdravotníků pořádá Český červený kříž za podpory Fondu Humanity ČČK. 

  

http://www.cervenykriz.eu/cz/fondhumanity.aspx
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STANOVIŠTĚ SOUTĚŽE  

SOUTĚŽNÍ STANOVIŠTĚ  

 Praktické provedení první pomoci s použitím 

o standardního zdravotnického materiálu; 

o improvizovaného zdravotnického materiálu. 

 Doprava postižených. 

 Obvazová technika. 

VOLNÁ STANOVIŠTĚ  

Na volném stanovišti je každé družstvo ohodnoceno ihned po ukončení práce na stanovišti, toto 

hodnocení nemá vliv na umístění družstva ve vlastní soutěži. Program na volných stanovištích je 

připraven také ve spolupráci s Pevností poznání, Transfuzním oddělením Fakultní nemocnice 

v Olomouci a Střediskem rané péče, pobočka Olomouc. 

Soutěže se řídí Směrnicí soutěží první pomoci Českého červeného kříže č. 3/2003 – 

IV. úplné znění (úplné znění Směrnice účinné dnem 8. 2. 2014) a je k dispozici zde, 

soutěžní stanoviště jsou hodnocena podle revidované edice Standardů první 

pomoci vydané Českým červeným křížem v roce 2017. Všechna soutěžní poranění 

budou v rozsahu norem znalostí Hlídek mladých zdravotníků I. a II. stupně (viz 

příručka Systém výuky a normy znalostí první pomoci v Českém červeném kříži, 

vydal Úřad ČČK, k dispozici zde.). 

PODMÍNKY ÚČASTI  

 Školou nebo jinou vysílající organizací potvrzená přihláška (formulář ke stažení zde). 

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 25. května 2018 OS ČČK v Olomouci na některý 

z následujících kontaktů: 

o e-mail: olomouc@cervenykriz.eu  

o adresa: Úřad OS ČČK Olomouc, Sokolská 32, 771 95 Olomouc (tel/fax: 585 222 965) 

 Soutěžní hlídku musí během soutěže doprovázet osoba starší 18 let. Zasahování doprovázející 

osoby do průběhu soutěžní disciplíny je důvodem k vyloučení družstva ze soutěže. 

 Družstvo soutěží ve vhodném sportovním oblečení a obuvi (může být označen znakem ČČK a 

domovenkou). 

STRAVOVÁNÍ  

Všichni účastníci soutěže obdrží v den soutěže dopolední svačinu a oběd zajištěné firmou Freshnack. 

Na oběd je vyhrazen čas v harmonogramu každého družstva. Při prezenci družstev obdrží hosteska 

doprovázející dané družstvo stravenky na všechna jídla a zajistí v odpovídajícím čase výdej jídel. 

 

 

http://cervenykriz.eu/docs/Sm-PP.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/standardy.aspx
http://www.cervenykriz.eu/cz/standardy.aspx
http://cervenykriz.eu/docs/mlady-zdravotnik.pdf
http://www.cervenykriz.eu/olomouc/PSMZ.docx
mailto:olomouc@cervenykriz.eu
http://freshnack.cz/
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POJIŠTĚNÍ  

Po celou dobu konání soutěže jsou členové družstev pojištěni dle pojistné smlouvy 

č. 37-9064 uzavřené mezi Úřadem ČČK a Českou pojišťovnou, a.s. Doporučuje se, 

aby Oblastní spolky ČČK uzavřely jednorázové pojištění pro členy hlídek. 

DOPRAVA A CESTOVNÍ NÁHRADY  

Dopravu do místa konání soutěže a zpět organizuje a v plné 

výši hradí vysílající OS ČČK. Pořadatel regionálního kola 

soutěže (OS ČČK Olomouc) cestovné nehradí. Účastníkům 

doporučujeme dojednat podrobnosti vyúčtování cestovních 

náhrad na Úřadě vysílajícího oblastního spolku ČČK předem. 

Bližší informace, jak se dostat na místo konání, naleznete 

níže. 

SOUTĚŽNÍ STANOVIŠTĚ –  INFORMACE  

 Materiál potřebný k ošetření daných poranění bude k dispozici 

vždy na samotném soutěžním stanovišti. Zakázáno je proto 

(vzhledem k regulérnosti celé soutěže) používat materiál z vlastních 

zdrojů. 

 Soutěžní stanoviště budou umístěna venku, pouze v případě velmi 

špatného počasí (vytrvalý déšť) budou umístěna v budově. 

Poranění budou realisticky namaskována na figurantech. 

 Na provedení úkolu povinného stanoviště má hlídka vždy maximálně 10 minut, 5 minut je 

pak určeno ke zhodnocení daného stanoviště, uklizení a občerstvení. Na přesun k dalšímu 

stanovišti je určeno 5 minut. 

 V průběhu vlastní soutěže (10:00 – 14:00) je členům družstev a doprovodům zakázáno 

používání mobilních telefonů či vysílaček (s výjimkou prokazatelné nutnosti, jako např. 

zranění soutěžícího apod.) 

PROTESTY A JEJICH ŘEŠENÍ 

Případné protesty podává velitel hlídky s doprovodem družstva rozhodčímu stanoviště písemně na 

místě (po zhodnocení stanoviště). Rozhodčí stanoviště připíše k protestu své stanovisko a zajistí jeho 

předání hlavnímu rozhodčímu soutěže. Protest se řeší po skončení soutěže před spočítáním výsledků 

za přítomnosti hlavního rozhodčího, rozhodčího stanoviště a poranění, velitele hlídky, člena hlídky, 

který dané zranění ošetřoval a doprovodu. Rozhodnutí hlavního rozhodčího soutěže je konečné. 

DOPROVOD DRUŽSTVA  

Doprovod družstva doprovází družstvo po celé trase soutěže.  

Podrobné pokyny obdrží na poradě doprovodů družstev před zahájením soutěže. Na 

stanovišti se řídí výhradně pokyny rozhodčího stanoviště. V průběhu plnění daných úkolů 
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není dovolen jakýkoliv kontakt se soutěžními družstvy. Účastní se závěrečného hodnocení na 

stanovišti a spolu s velitelem hlídky podává případný protest, účastní se také řešení protestu. 

STANOVENÍ POŘADÍ HLÍDEK 

 Pořadí hlídek je dáno jejich bodovým ziskem na soutěžních 

stanovištích.  

 Bodový zisk hlídky je dán součtem získaných bodů na 

jednotlivých stanovištích. Tento zisk se zveřejní až po vyhlášení 

výsledků soutěže. 

 Vítězem je družstvo s nejvyšším bodovým ziskem. V případě rovnosti bodového zisku se 

pořadí stanovuje na základě bodového zisku, který družstvo získalo při praktickém provádění 

první pomoci. V případě rovnosti bodového zisku při praktickém poskytování první pomoci na 

prvních třech místech se pořadí stanoví podle výsledku ošetření dalšího poranění, které určí 

hlavní rozhodčí soutěže. 

Vítězné hlídky I. a II. stupně postupují do republikového kola Soutěže mladých zdravotníků, které se 

koná 15. – 17. června 2018 v Ostravě. 

DISKVALIFIKACE HLÍDEK 

O diskvalifikaci soutěžní hlídky rozhoduje ředitel soutěže po přečtení návrhu a důkladném zvážení 

všech informací. Jeho rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání. Právo podat návrh na 

diskvalifikaci hlídky za níže uvedených důvodů má každý rozhodčí, maskér, figurant, člen 

organizačního štábu, ale i hosteska, doprovod a členové družstva. Návrh se podává nejlépe písemně 

do rukou ředitele soutěže co nejdříve po zjištění prohřešku. 

DŮVODY K DISKVALIFIKACI:  

 vynechání stanoviště 

 hrubé či urážlivé chování k rozhodčím, pořadatelům a jakémukoliv účastníku soutěže, včetně 

diváků i náhodných kolemjdoucích 

 fyzické napadení jakékoliv osoby 

 užití drog či alkoholu bezprostředně před soutěží či v jejím průběhu 

 nedovolený kontakt s ostatními soutěžícími, doprovody, diváky a to včetně kontaktu 

telefonického 

Všechna uvedená pravidla platí i pro doprovody hlídek. 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM  

08:30 – 09:30 prezence všech účastníků v Pevnosti poznání v areálu Korunní pevnůstky 

09:35 – 09:45 slavnostní zahájení soutěže 

10:00 – 14:00 soutěž, oběd dle harmonogramu 

14:00 – 14:30 řešení protestů 

14:00 – 16:00 prohlídka Pevnosti poznání 

16:00 – 16:30 slavnostní vyhlášení výsledků 

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB SOUTĚŽE  

Předseda OS ČČK Olomouc Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 

Ředitel soutěže   MUDr. Petra Vladyková 

Hlavní rozhodčí   RNDr. Lenka Juklová, Ph.D. 

 

DALŠÍ INFORMACE PROSTŘEDNICTVÍM: 

Úřad OS ČČK Olomouc 

Sokolská 32 

771 95 Olomouc 

tel./fax:  585 222 965 

e-mail: olomouc@cervenykriz.eu  

  

mailto:olomouc@cervenykriz.eu
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DOPRAVA NA MÍSTO KONÁNÍ 

 

Prezence bude probíhat v areálu Pevnosti poznání. Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání se 

nachází v areálu Korunní pevnůstky na spojnici mezi Tržnicí a hlavním nádražím (vedle Botanické 

zahrady a nedaleko Přírodovědecké fakulty UP).  

 

MAPA (po kliknutí na mapu se otevřou mapy google):  GPS: 49°35'34.4"N 17°15'28.7"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HROMADNÁ DOPRAVA  

Doprava vlakem nebo autobusem je jednoduchá a pohodlná. Olomouc leží na hlavním železničním 

tahu. Autobusové spojení je časté a bezproblémové. Zastávky MHD jsou přímo před hlavním 

vlakovým nádražím, z autobusového nádraží je třeba projít podchodem k tramvajové zastávce 

„Autobusové nádraží – podchod“ nebo projít podchodem až k hlavnímu vlakovému nádraží. Z 

hlavního vlakového nádraží je nejlepší spojení tramvají číslo 1, 5 nebo 7 na zastávku Envelopa. Odtud 

je to ke Korunní pevnůstce pěšky cca 500 m. Detailní informace o spojeních MHD naleznete na 

stránkách Dopravního podniku města Olomouce. 

Jízdenky na MHD lze zakoupit v automatech před budovou hlavního nádraží nebo přímo ve vestibulu 

v podkladně DMPO. Cena jízdenky je 14,- Kč, zlevněná stojí 7,- Kč. Doplňkový prodej jízdenek přímo u 

řidiče je možný, ale dražší. 

Pěšky je to od nádraží cca 10 minut chůze třídou Kosmonautů (přes tři světelné křižovatky, podél 

tramvajových kolejí. Za třetí světelnou křižovatkou je zastávka tramvají Envelopa. 

 

DOPRAVA AUTEM 

Auto je možné zaparkovat na Tř. 17. listopadu, na ulici Kosmonautů (obě ulice bez poplatku) nebo v 

garážích nákupního centra Šantovka (o víkendu prvních 6h parkování zdarma). Po vjezdu do 

Olomouce se držte směru Centrum, Tř. 17. listopadu je poblíž centra města. 

http://dpmo.cz/jizdni-rady-zastavky.asp
https://www.google.cz/maps/place/49%C2%B035'34.4"N+17%C2%B015'28.7"E/@49.5922531,17.2593966,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0
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PODĚKOVÁNÍ  

 

Naše poděkování patří všem účastníkům Soutěže mladých zdravotníků a jejich doprovodům. Dále pak 

hostům, kteří svou přítomností podporují bojovného ducha soutěže. Nelze opomenout všechny členy 

realizačního týmu – pracovníky Úřadu ČČK Olomouc, členy místních skupin ČČK, členy Humanitární 

jednotky ČČK Olomouc a všechny další dobrovolníky, kteří se soutěže účastní jako rozhodčí, figuranti, 

apod. V neposlední řadě děkujeme všem partnerským organizacím a sponzorům, bez kterých by se 

soutěž nemohla uskutečnit: 

 

 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

 Pevnost poznání 

 Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci  

 Freshnack 

 Středisko rané péče, Olomouc 

    

 

Za převzetí záštity děkujeme 

 hejtmanovi Olomouckého kraje Ladislavu Oklešťkovi 

 rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci prof. Jaroslavu Millerovi 

  

 

za OS ČČK Olomouc 

 

 

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.      MUDr. Petra Vladyková 

předseda OS ČČK Olomouc      ředitelka Ú OS ČČK Olomouc 

 

 

 

 

 

Propozice v elektronické podobě: 

www.cervenykriz.eu/olomouc/propozice.pdf   

http://www.prf.upol.cz/
http://www.pevnostpoznani.cz/
http://www.fnol.cz/transfuzni-oddeleni_41.html
http://freshnack.cz/
http://www.ranapece.cz/olomouc1/
https://www.kr-olomoucky.cz/
https://www.upol.cz/
http://www.cervenykriz.eu/olomouc/propozice.pdf
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PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE  

OS ČČK 

 

DRUŽSTVO I. STUPNĚ  

 ZŠ 

Jméno Datum narození 

 
1. 

  

 
2. 

  

 
3. 

  

 
4. 

  

 
5. 

  

 
doprovod 

 
 

 

DRUŽSTVO II. STUPNĚ  

 ZŠ 

Jméno Datum narození 

 
1. 

  

 
2. 

  

 
3. 

  

 
4. 

  

 
5. 

  

 
doprovod 

 
 

 


