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Bezpečnostního inženýrství, 2008. 33 stran. 

Klíčová slova: první pomoc, příslušník, Hasičský záchranný sbor  

Práce popisuje úroveň informovanosti příslušníků HZS o první pomoci. Cílem práce je 

návrh příručního informačního materiálu týkající se první pomoci v typických situacích, se 

kterými se setkávají příslušníci HZS nejčastěji. Obsahuje popis materiálů používaných ke 

školení příslušníků HZS a statistický přehled úrazovosti příslušníků HZS a jejich účasti u 

případů kde došlo ke zranění, nebo usmrcení civilních osob. V závěrečné části je nastíněn 

problém při spolupráci HZS a ZZS. 

 

ANNOTATION 

 
Hanzlík, K. A Draft Manual on Fist-Aid Provision for Fire and Rescue Service Members. 

Diploma paper. Ostrava, VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering. 2008. 33 pages. 

 

Keywords: first aid, member, Fire and Rescue Service  

The work describes the level of informedness of the Fire and Rescue Service Members 

about the first aid. The purpose of work is the project of hand informative material concerning 

first aid in specific situation that meets the Fire and Rescue Service Members most often. It 

includes the description of materials used to educate the Fire and Rescue Service Members 

and the distribution census of firefighter’s accident rate and their attendance by cases where 

get to harm or dispatch the citizenry’s.  In the final part is adumbrated the problem by 

cooperation of the Fire and Rescue Service and the Health and Rescue Service. 
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Úvod 
 
 

V blízkosti člověka, který se náhle ocitne v situaci, kdy je jeho zdraví nebo život 

ohrožen, není obvykle okamžitě k dispozici odborná lékařská pomoc, a tak postižený je zcela 

odkázán na laickou první pomoc a na rychlost posouzení vážnosti situace a zajištění 

odborného lékařského ošetření.  

Příslušníci HZS se při své práci často dostávají do těchto situací. Přitom se požadavky 

na hasiče neustále zvyšují a počet dovedností, které musí hasič ovládat, neustále přibývá. 

Jednou z nejdůležitějších dovedností pro záchranu života je poskytnutí kvalitní předlékařské 

první pomoci, jak postiženým osobám tak i svým kolegům, kteří jsou při výkonu služby 

zraněni.  

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována legislativnímu 

základu k danému tématu, literárním zdrojům a přehledu o školení první pomoci u příslušníků 

HZS. Druhá část je věnována statistickým údajům, na základě kterých je posouzena kvalita 

stávajících materiálů o první pomoci. V třetí části práce jsou navrhnutá zlepšení těchto 

materiálů a popsán problém s poskytováním lékařské pomoci v rizikových lokalitách při 

zásahu. 

Cílem této práce je popsat problematiku první pomoci u HZS, posoudit kvalitu výuky 

a materiálů o první pomoci a navrhnout případná zlepšení těchto materiálů a zefektivnění 

výuky první pomoci. 
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Rešerše 

Legislativní základ 
 
Jeden z hlavních zákonů, který řeší poskytnutí první pomoci je zákon č. 20/1966 Sb., o 

péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů  

 

§9 odst. 4 písm. b) V zájmu svého zdraví a zdraví spoluobčanů je každý povinen poskytnout 

nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky 

vážné poruchy zdraví.  

 

O první pomoci hovoří i další zákony. Zejména je v nich ustanoveno, že osoba je 

povinna poskytnout první pomoc, kdo je odpovědná osoba za vybavení prostředků pro první 

pomoc, kdo a jak je školen o první pomoci. Jsou to tyto zákony: 

 

zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů 

zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních 

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 23/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 

zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky 

zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 
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zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů 

zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 

Postihy za neposkytnutí první pomoci řeší zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve 

znění pozdějších předpisů  

 

§207  

 

odst. 1 Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, 

neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 

 

odst. 2 Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, 

neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc 

poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

 

§208 

 

Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, 

která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí 

pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

 

Dále je v platnosti více než 80 vyhlášek, které doplňují zákony, upravují poskytování 

první pomoci v různých odvětvích a organizacích, popisují rozsah školení první pomoci a 

množství prostředků pro poskytnutí první pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

Tištěná literatura o první pomoci 

 
První pomoc pro příslušníky tísňových složek [1]  
 
Autor: MUDr. Juljo Hasík  

 

Příručka není o laické první pomoci v klasickém pojetí. V knize jsou vypuštěna 

některá obligátní témata a naopak jsou zde kapitoly, které se jinde nevyskytují. Příručka je 

psaná velice stručně bez zbytečných a zavádějících informací, někdy až heslovitě. Po 

obsahové stránce je řazena přehledně a logicky. Autor do knihy zapracoval dlouholeté 

poznatky z praxe a vyvrací mnohé mýty spojené s poskytováním první pomoci. Jelikož je tato 

kniha staršího data vydání, jsou některé informace zastaralé a dnes již změněné. Přesto však 

bych tuto publikaci zařadil mezi velice kvalitní. 

 

První pomoc I a II pro studenty zdravotnických oborů[2],[3] 

Autor: kolektiv autorů 

Hlavní autor: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. 

 

Tyto knihy jsou, jak už název napovídá, určeny především pro studenty 

zdravotnických oborů. I laik v nich však nalezne množství velice užitečných věcí. Jsou zde 

aplikovány nejnovější poznatky z oboru neodkladné péče. Tyto publikace jsou velice obsáhlé 

a kladou důraz na praktické cvičení první pomoci. První díl se věnuje základům první pomoci. 

Druhý díl má za úkol rozšířit zdravotníkům znalosti o klinické případy. Publikace jsou pro 

názornost doplněny o obrázky a fotografie z praxe. Tyto knihy bych doporučil těm, kteří si 

chtějí rozšířit vědomosti o první pomoci. 

 

Na trhu je velké množství literatury o první pomoci. Většina z nich si je hodně 

podobná co se obsahu týče. Rozdíly jsou v kvalitě obsahu, jeho řazení a srozumitelnosti. 

Vzhledem k tomu, že vývoj lékařské vědy jde rychle kupředu a metodické postupy podléhají 

změnám, obsahují publikace staré pár let zastaralé informace. Proto je literatura staršího data 

vydání téměř nepoužitelná. Aktuální informace o poskytování první pomoci lze najít na 

internetu. 
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Informace na internetu 
  

Na internetu je velké množství stránek obsahující informace o první pomoci. České 

stránky jsou tvořeny různými studenty lékařství, lékaři nebo nadšenci[6],[7],[8], či různými 

organizacemi [9]. 

 Nelze jednoznačně říct, které z těchto stánek jsou kvalitnější. Jejich obsah a grafické 

zpracování je rozmanité. Orientovat se v kvalitě stránek je problematické, často však pomůže 

sledovat aktualizaci stránek. Dále je možno posoudit vzdělání autora článků, případně 

posoudit odkazy internetových stránek, ze kterých byly čerpány informace.   

Lze najít i spoustu zahraničních stránek. Jsou to stránky různých organizací působících 

v oboru první pomoci [10],[11]. Dále jsou to stránky několika významných organizací 

zabývajících se neodkladnou resuscitací např. European Resuscitation Council [12], nebo 

American Heart Association [13]. 
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1 Přehled o školení první pomoci u HZS 
 

1.1  Nástupní odborný výcvik 
 

Příslušníci HZS jsou školeni o první pomoci na nástupním odborném výcviku, kde je 

zařazen předmět „Předlékařská pomoc.“ Výuka tohoto předmětu probíhá 16 hodin, ve kterých 

je zahrnuto 8 hodin teorie a 8 hodin praxe. Náplň výuky je stanovena v učebních osnovách 

schválených Generálním ředitelem HZS ČR a náměstkem ministra vnitra genmjr. Ing. 

Miroslavem Štěpánem v Praze 14. října 2003 takto: 

 

1. Zdravotnická pomoc (teorie 1 hod):  

- seznámení se systémem zdravotnické záchranné služby. 

2. První předlékařská pomoc (teorie 7 hod):  

- definice, rozdělení první pomoci, 

- základní životní funkce a jejich význam, 

- zásady první předlékařské pomoci, 

- rozdělení materiálu a obvazů pro účely první pomoci, 

- ošetření drobných poranění. 

2.1 Šok a protišoková opatření 

 

2.2 Poranění: 

- rozdělení  poranění - vnější a vnitřní, 

- poranění tělních otvorů, hlavy a mozku, 

- poranění hrudníku, plic, srdce a břicha. 

2.3 Poskytnutí první pomoci při:  

- podvrknutí, vymknutí a zlomeninách, 

- popáleninách, omrzlinách, poranění elektrickým proudem a utonutí, 

- dušení a bezdeší, 

- zasažení toxickými látkami. 
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2.4 Krvácení: 

- druhy krvácení, 

- první pomoc, tlakové body, zastavení krvácení krevního oběhu. 

3. Praktický výcvik (praxe 8 hodin):  

- obvazové techniky krycími, tlakovými a improvizovanými obvazy, 

- improvizací se šátkovými, obinadlovými a elastickými obvazy, 

- polohování při transportu podle druhu úrazu, 

- praktický výcvik kardiopulmonální resuscitace na resuscitační loutce.  

Znalosti nabyté v tomto předmětu jsou ověřeny závěrečným testem. 
 
 

Na Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany 

Ministerstva vnitra ve Frýdku – Místku vyučují předmět „Předlékařská pomoc“ lékaři z LZS 

v Ostravě – Zábřehu. Při výuce používají pomůcky z vybavení výjezdových vozů ZZS a 

elektronickou resuscitační loutku. Studenti absolvují i exkurzi na stanici LZS a ZZS v Ostravě 

– Zábřehu. 

 
 

1.2  Pravidelná odborná příprava 
 

Po nástupním odborném výcviku jsou hasiči školení o první pomoci v rámci 

pravidelné odborné přípravy. Zde však neexistuje žádný předpis, který by upravoval rozsah a 

náplň školení. Proto dochází k tomu, že si v podstatě každá požární stanice určuje rozsah a 

náplň školení sama.  

 

1.2.1 Cvičení v rámci pravidelné odborné přípravy 
 

Každá jednotka musí v rámci pravidelné odborné přípravy provádět taktická cvičení. 

Součástí takovýchto cvičení bývá i poskytování první pomoci v reálných podmínkách. Na 

Obr. 1 je vidět příslušníky HZS při takovémto cvičení. 
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Obr. 1 Hasiči při poskytování první pomoci postiženému 

 

1.2.2  Pravidelná odborná příprava v Moravskoslezském kraji 
 

Školení první pomoci probíhá na hasičských stanicích územního odboru Ostrava 

čtvrtletně. Výuku provádí hasiči se středním nebo vyšším zdravotnickým vzděláním, kteří 

jsou v kontaktu se ZZS. Tito hasiči docházejí jednou ročně na ZZS, kde jsou informováni o 

novinkách v poskytování první pomoci. Mimo to slouží 2 – 3x měsíčně ve výjezdové skupině 

rychlé zdravotnické pomoci. Někteří příslušníci pak také absolvují kurz DRNR. 
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2  Analýza statistických údajů 

2.1  Počet úrazů u hasičů 
 

Protože hasiči zasahují v těžkých a nebezpečných podmínkách, dochází ke zraněním 

popř. i smrti i v jejich řadách. V Tab. 1 a na Obr. 2 je uveden přehled počtu usmrcených a 

zraněných hasičů při zásazích v letech 2003 – 2007[4]. Vyšší počet úrazů u profesionálních 

hasičů je způsoben větším počtem výjezdů oproti dobrovolným hasičům. 

 
 

Tab. 1 Počet usmrcených a zraněných hasičů při zásazích 

2003 2004 2005 2005 2007 
Kategorie U Z U Z U Z U Z U Z 

profesionální 1 264 0 244 2 189 0 273 1 328 
dobrovolné 2 126 0 80 1 82 1 121 0 135 

celkem 3 390 0 324 3 271 1 394 1 463 
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Obr. 2  Graf počtu usmrcených a zraněných hasičů při zásazích 
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2.2  Nejčastější druhy úrazů příslušníků HZS 
 

Zde jsou uvedeny data z let 2003 – 2004, v níž jsou zahrnuty v některých ukazatelích 

údaje od roku 1996. [5]  

Od roku 2005 přešla evidence úrazů na MV – GŘ HZS ČR z odboru IZS a výkonu 

služby do kompetence odboru operačního řízení, oddělení analýz a statistiky. Tam ale stejnou 

statistiku nezpracovávají. Vedou jen počty úrazů při zásazích.  

V Tab. 2 jsou uvedeny úrazy podle druhu zranění. V tabulce se celkový počet zranění 

liší od počtu úrazů, jelikož při jednom úrazu se vyskytuje i několik druhů zranění.  

Mezi druhy zranění jednoznačně převládají zranění, která jsou trochu zjednodušeně 

spojována s aktivní pohybovou činností. Ve skutečnosti zahrnují celou škálu činností od 

běžné služby přes fyzickou přípravu až po zásahovou činnost. Jsou to zejména naraženiny a 

zhmožděniny, výrony a vykloubení, natažení a natržení svalů a vaziv a zlomeniny. Výrazně se 

snížil počet zranění označovaných jako jiné, neboť zranění byla přesněji zařazena a to se 

odrazilo v celkovém rozložení dle druhu zranění.  

 

 

Tab. 2 Úrazy podle druhu zranění 

Počet zranění  

Druh zranění 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Index % 
04/03 

Naražení, zhmoždění  152 138 135 160 133 108 133 131 100 76,3  

Výron, vykloubení  107 111 99 100 111 86 86 128 122 95,3  
Natažení, natržení svalu a 
vaziv  38 51 44 39 39 57 33 83 84 101,2  

Zlomenina  47 40 55 43 39 46 38 44 54 122,7  

Blokáda  6 6 3 17 5 5 12 16 11 68,8  

Cizí předmět, vdechnutí  7 6 4 2 3 3 5 6 3 50,0  

Rána – tržná  12 18 41 46 29 23 27 19 30 157,9  

Rána – řezná 17 7 15 13 7 10 10 9 10 111,1  

Rána – bodná 3 1 6 2 7 1 5 5 6 120,0  

Rána – sečná 0 0 1 0 1 0 0 0 1 100,0  
Popálení, poleptání, 
perforace  21 8 20 18 13 2 10 8 5 62,5  

Oděrky  6 3 1 4 0 1 0 8 2 25,0  

Jiné  52 63 60 39 32 24 26 5 8 160,0  

Celkem  468 452 484 483 419 366 385 462 436 94,4  
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V Tab. 3 a Tab. 4 jsou uvedeny poraněné části těla. Celkové vyšší počty zraněných 

částí těla, než je počet úrazů v jednotlivých letech je dán tím, že při jednom úrazu bylo 

zaregistrováno více zraněných částí těla postižené osoby. Pro sledování statistických údajů o 

zraněných částech těla je k dispozici velmi podrobná statistika. Pro názornost je uvedeno 

nejprve základní členění v Tab. 3. Podrobné členění je v Tab. 4. K největšímu počtu úrazů 

došlo u dolních končetin. V roce 2003 k 228, v roce 2004 dokonce k 255, což je nejvíce za 

celé sledované období. To představuje 56,2% všech zranění sledovaných částí těla. Největší 

počet zranění připadá na kloubní části (kotník, koleno) celkem 178. Alarmující je zejména 

četnost zranění kolen, u kterých jde téměř vždy o úraz s dlouhou dobou rekonvalescence. I 

když tato zranění souvisí z větší části (cca 70%) se sportovní činností v rámci tělesné 

přípravy, ani četnost při dalších činnostech není zanedbatelná. Často je jejich prvotní příčinou 

nedostatečná připravenost organismu na nenadálý intenzivní pohyb nebo námahu. Tomu lze 

těžko předejít v případech souvisejících s přípravou na výjezd. U sportovních aktivit, ale i 

činnosti u zásahu lze těmto zraněním předcházet vhodným rozcvičením. 

 
Tab. 3 Poraněné části těla – základní členění 

ranění  
Zraněná část těla  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Index % 
04/03 

Hlava  33 37 42 45 31 19 28 24 30 125,0  

Krk  15 4 4 8 8 3 8 6 1 16,7  

Trup (přední část)  36 29 20 14 18 18 22 23 11 47,8  

Záda, páteř  32 36 20 46 19 31 34 31 27 87,1  

Pravá horní končetina  80 74 88 70 69 52 49 66 68 103,0  

Levá horní končetina  75 64 58 76 54 43 31 49 56 114,3  

Pravá dolní končetina  132 121 130 120 135 121 107 132 143 108,3  

Levá dolní končetina  106 109 111 113 108 87 96 96 112 116,7  

Jiné  6 2 21 17 9 6 12 9 6 66,7  

Celkem  515 476 494 509 451 380 387 436 454 104,1  
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Tab. 4 Poraněné části těla – podrobné dělení 

Počet úrazů 
Zraněná část těla 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Index % 
04/03 

Kotník  99 83 89 87 86 79 77 94 98 104,3  
Koleno  53 71 76 63 83 57 55 62 80 129,0  
Prsty rukou  74 66 68 52 52 40 37 40 41 102,5  
Holeň  24 22 18 28 26 22 18 26 18 69,2  
Záda  14 20 13 28 13 18 13 21 20 95,2  
Zápěstí  30 25 20 35 18 19 15 18 20 111,1  
Hrudní koš, žebra  32 25 11 12 14 12 15 17 5 29,4  
Rameno  15 17 16 14 12 14 10 15 10 66,7  
Stehno  15 14 26 18 18 18 15 15 16 106,7  
Dolní část dlaně  6 5 5 6 2 0 0 12 9 75,0  
Předloktí  12 9 2 7 3 2 3 12 17 141,7  
Nárt  19 13 11 16 10 7 8 11 15 136,4  
Obličej  18 11 16 24 14 7 15 10 11 110,0  
Hlava, otřes mozku 10 9 11 10 5 7 5 10 13 130,0  
Prsty nohou  13 20 10 15 11 20 17 9 10 111,1  
Loket  10 9 12 8 11 8 6 9 14 155,6  
Jiné  6 2 21 17 9 6 12 9 6 66,7  
Páteř  15 16 7 15 5 11 20 8 4 50,0  
Pata  10 6 7 4 6 2 8 8 11 137,5  
Horní část dlaně  3 5 6 8 7 3 5 7 6 85,7  
Břicho, vnitř. 
orgány  4 2 4 2 1 2 6 6 6 100,0  
Krk  15 4 4 8 8 3 8 6 1 16,7  
Oči  5 17 15 11 12 5 8 4 6 150,0  

 
 

 

2.3 Počet poskytnutých aktů první pomoci ze strany hasičů 

 

 
Hasiči poskytovali v roce 2007 celkem 2752krát první pomoc.[4] V Tab. 5 jsou 

rozepsány počty poskytnutí první pomoci jednotlivými JPO, z čehož je zřejmé, že nejvíce 

poskytovali první pomoc příslušníci HZS. Tento fakt je dán tím, že příslušníci HZS mají vyšší 

počet výjezdů než ostatní JPO. Také je to ovlivněno počtem zásahů při dopravních nehodách, 

při kterých dochází ke zranění osob nejčastěji.  
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Tab. 5 Počet poskytnutí první pomoci jednotkami PO v roce 2007 

HZS JSDH obcí  HZS podniku JSDH podniku  celkem 
1973 273 443 63 2752 

 

 

Při celkovém počtu 115 850 zásahů v roce 2007 připadá poskytnutí první pomoci 

přibližně na každý 42. zásah. To při průměrném počtu 317 zásahů na území ČR denně 

znamená, že hasiči poskytují v ČR první pomoc zhruba 7krát denně. 

 
 

2.4 Nejčastější druhy zranění u civilních osob (účastníků mimořádné 
události) 
 

Statistika zachycující druhy zranění u civilních účastníků mimořádné události, kterým 

poskytovali první pomoc příslušníci HZS, neexistuje. Vytvoření takovéto statistiky by bylo 

velice složité, jelikož HZS uvádí ve zprávě o zásahu jen akt poskytování první pomoci, 

nikoliv druh zranění a spolupráci se ZZS. ZZS uvádí v záznamu o výjezdu pracovní diagnosu, 

poskytnutou léčbu a spolupráci s HZS. Z tohoto záznamu již ale není zřejmé, jestli u případu 

poskytovali první pomoc příslušníci HZS nebo byli povoláni ZZS např. k vyproštění 

postižené osoby.  

Z toho vyplývá, že HZS nemá podklady k vytvoření této statistiky a ZZS takovouto 

statistiku nezpracovává, jelikož součinnost s HZS tvoří jen malé procento z celkového počtu 

jejich výjezdů. 

Přesto však lze ze statistik vydedukovat, že příslušníci HZS nejčastěji poskytují první 

pomoc při dopravních nehodách a požárech. Při dopravních nehodách většinou dochází ke 

kombinaci poranění hlavy s bezvědomím, četným ranám, zlomeninám končetin, poraněním 

páteře a vnitřním zraněním břicha a hrudníku [1] a tlakovým poraněním [3]. Při požárech se 

příslušníci HZS setkávají nejčastěji s popáleninami, zlomeninami a inhalačním traumatem. U 

ostatních zásahů je možné počítat s termickým poškozením organismu vlivem klimatických 

podmínek.  
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3 Materiály o první pomoci u HZS 
 

3.1 Popis stávajících materiálů o první pomoci u HZS 
 

Jelikož není nikde stanoven rozsah a náplň pravidelné odborné přípravy, stanovuje si 

každá požární stanice plán školení sama. Tento plán školení bývá společný pro celý územní 

odbor. Někde používají příručky první pomoci, které jsou dostupné na trhu, jinde si materiály 

tvoří sami.  

Příkladem toho může být HZS Moravskoslezského kraje, kde zpracovali studijní 

materiál pro výuku první pomoci. K tomuto konspektu je vytvořena i elektronická podoba, 

která navíc obsahuje instruktážní videa k vybraným tématům. 

 

Videa:  
- aspirace, 

- krční fixační límec, 

- polohování, 

- resuscitace dvěma zachránci bez pomůcek, 

- resuscitace dvěma zachránci s pomůckami, 

- resuscitace jedním zachráncem, 

- stabilizovaná poloha, 

- transport zraněných, 

- vakuová matrace, 

- vakuové dlahy. 

 

 

Obsah konspektu první pomoci: 

 

Resuscitace: 
 

- technika srdeční masáže, 

- technika umělého dýchání, 

- vznik aspirace, 

- základní neodkladná resuscitace – diagram. 
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Šok: 
 

- hemoragicko – traumatický šok, 

- anafylaktický šok, 

- kardiogenní šok. 

 

Popáleniny: 
 

- rozdělení popálenin, 

- rozsah popálení, 

- inhalační trauma. 

 
Krvácení: 
 

- vnitřní krvácení, 

- vnější krvácení, 

- žilní krvácení, 

- tepenné krvácení. 

 
Zlomeniny: 
 

- zavřené zlomeniny, 

- otevřené zlomeniny. 

 
Poranění páteře: 
 

- použití fixačního límce, 

- správné nasazení, 

- nesprávné nasazení. 

 
 

Polohování postiženého: 
 

- Rautekova odpočinková poloha, 

- stabilizovaná poloha. 

 

Smrt a její stanovení 
 
Podchlazení 
 
Otravy 
 
Tonutí 
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Úpal, úžeh a poškození teplem 
 
Zdravotnický kufr: 
 

- vybavení zdravotnického kufru. 
 

 

V Moravskoslezském kraji také vytvořili pomůcku nazvanou „Hasič do kapsy“, kde 

mimo jiné je i kapitola věnovaná první pomoci. Tato pomůcka neslouží ke školení hasičů. Je 

určena především novým hasičům k samostatnému studiu. První pomoc je zde popsána 

heslovitě a jen ve velice omezeném rozsahu: 

Resuscitace: 
 

- zástava oběhu, 

- zástava dýchání, 

- umělé dýchání aspirace, 

- technika srdeční masáže. 

Popáleniny: 
 

- rozdělení popálenin, 

- ošetření popálenin, 

- inhalační trauma. 

Krvácení: 
 

- vnitřní krvácení, 

- vnější krvácení, 

- žilní krvácení, 

- tepenné krvácení. 

Zlomeniny: 
 

- zavřené zlomeniny, 

- otevřené zlomeniny. 

Poranění páteře: 
 

- nasazení krčního fixačního límce. 
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3.2  Posouzení stávajících materiálů o první pomoci u HZS 
 

Literatura o první pomoci dostupná na trhu není příliš vhodná pro školení příslušníků 

HZS, jelikož je tvořena především pro širokou veřejnost. Tato literatura mnohdy uvádí 

metodiku poskytování první pomoci v situacích, se kterými hasiči nepřichází do kontaktu. 

Avšak nepopisuje situace, se kterými přicházejí hasiči do styku naopak velice často. Také 

najít na trhu literaturu s aktuálními informacemi je problém. Tuto literaturu používají ke 

školení spíše menší stanice. Největší problém je to, že na některých stanicích lze najít 

publikace staré i 10 let. Lepším řešením jsou materiály vytvořené přímo HZS. To je však 

dosti časově náročné.  

Materiál vytvořený HZS Moravskoslezského kraje je velice zdařilý z formální stránky, 

jelikož povedená instruktážní videa, pomáhají příslušníkům HZS lépe pochopit provádění 

ošetřování a zákroků při první pomoci a text je doplněn názornými obrázky (Obr. 3, Obr. 4). 

Obsah je průběžně aktualizován v závislosti na změnách v metodice poskytování první 

pomoci. V obsahu materiálu však chybí některé důležité druhy zranění, zejména poranění 

hlavy, hrudníku a břicha. Používání tohoto materiálu není povinné, proto jsou i v tomto kraji 

požární stanice, které ho nepoužívají. Tuto školící pomůcku převzali a používají i některé 

ostatní kraje.  

Lze tedy konstatovat, že není materiál vhodný pro školení příslušníků HZS. A to buď 

z důvodu neaktuálnosti, nebo neúplného obsahu. 

 
Obr. 3 Nesprávné nasazení krčního fixačního límce 
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Obr. 4 Určení místa pro nepřímou srdeční masáž 

3.3  Návrh příručky první pomoci pro školení příslušníků HZS 
 

Na základě údajů vyplývajících ze statistiky je vytvořen obsah příručky první pomoci 

vhodné pro školení příslušníků HZS. 

 

Stavy bezprostředního ohrožení života: 

- krvácení: 

- zevní, 

- vnitřní, 

- tepenné, 

- žilní. 

- bezvědomí, 

- dušení, aspirace, bezdeší, zástava oběhu. 

 

 

Kardiopulmonální resuscitace: 

- resuscitační abeceda, 

- smrt a její stanovení. 

 

Šok: 

- hemoragicko – traumatický šok, 

- anafylaktický šok, 

- kardiogenní šok. 

 

Polohování: 

- stabilizovaná poloha, 

- Rautekova odpočinková poloha. 
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Poranění hlavy: 

- otřes mozku, 

- nitrolebeční krvácení, 

- zlomenina spodiny lebeční, 

- zlomeniny obličeje. 

 

Poranění páteře 

 

Poranění hrudníku: 

- pneumotorax. 

 

Poranění břicha 

 

Otravy: 

- inhalační trauma. 

 

Termická poškození: 

- popáleniny: 

- rozdělení,  

- rozsah. 

- úpal, úžeh, 

- podchlazení. 

 

Zlomeniny, poranění kloubů: 

- otevřené, 

- zavřené, 

- znehybnění. 

 

Poškození tlakem: 

  -    crush syndrom. 

 

Transport zraněných 
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Školení první pomoci by měla provádět osoba, která jednak umí školit, a jednak se 

v problematice orientuje. Výuku je vhodné pro názornost doplnit o instruktážní videa. Nesmí 

se zapomínat ani na praktický výcvik, zejména na nacvičování kardiopulmonální resuscitace 

na resuscitační loutce, fixaci zlomenin a transport raněných. Je také potřeba sledovat nové 

poznatky a změny metodiky provádění první pomoci. Z těchto důvodů je vhodné při školení 

první pomoci spolupracovat se ZZS.  
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4 Problém při spolupráci HZS a ZZS v rizikových lokalitách 
při zásahu 

 
HZS a ZZS spolu spolupracují v rámci IZS (Obr. 5). ZZS však nemá zákonnou 

povinnost nasazovat své výjezdové skupiny v místech, kde pro posádku hrozí nebezpečí 

ohrožení zdraví nebo života. Nastávají tak situace, kdy ZZS je na místě události, ale není 

povinna poskytnout přednemocniční neodkladnou péči v rizikovém prostoru. Příslušníci HZS 

mohou poskytnout postižené osobě jen laickou první pomoc. Ať už z důvodu teoretických 

znalostí, nebo materiální vybavenosti. Proto dochází k situacím, kdy postižená osoba zemře, 

přičemž ZZS, s mnohem lepším vybavením a znalostmi než má HZS, je pár metrů od 

postiženého.  

 

 
Obr. 5 HZS a ZZS při spolupráci 

 
 
 
 
 
 
 



 23 

4.1  Případy, kdy z důvodu absence ZZS v rizikové lokalitě při zásahu, 
došlo k úmrtí postižené osoby 

 
 

Takovýchto případů jsou desítky. Přesný počet není znám, jelikož počty takovýchto 

případů nejsou nikde zaznamenávány a vyhodnocovány.  Nejvíce případů se vyskytuje 

v jeskyních, závalech, zřícených budovách apod.  

Typický případ se stal v jeskyni Rudické propadání v Moravském krasu 12. 9. 2004. 

Tato jeskyně leží nedaleko obce Rudice. Jedná se o vodní jeskyni s vertikálními stupni. Celou 

jeskyní protéká potok. Tříčlenná skupina horolezců se vypravila v odpoledních hodinách dne 

11. 9. 2004 na průstup touto jeskyní. Při výstupu z jeskyně na jednom z lanových úseků se 

členka skupiny zastavila několik metrů pod hranou vertikály přímo v proudu potoka a nebyla 

schopna pokračovat ve výstupu (závada materiálu, vyčerpání, podchlazení). Zbylí členové 

skupiny jí nebyli schopni pomoci, proto se vypravili přivolat pomoc. 

Na místo dorazil HZS, který si na pomoc vyžádal SZS a ZZS. Než SZS a ZZS dorazila 

na, místo události transportovali příslušníci HZS postiženou k poslednímu vertikálnímu 

stupni, který se nacházel zhruba 6m od vstupu do jeskyně. Když připravovali příslušníci HZS 

spolu se SZS transport k východu, postižená přestala komunikovat a její stav se zásadně 

zhoršil. Proto museli příslušníci HZS spolu se SZS okamžitě zahájit resuscitaci. Po částečném 

obnovení životních funkcí byla postižená transportována na povrch, kde byla předána do péče 

lékařů z ZZS. Po 45 minutové resuscitaci lékaři konstatovali smrt. 

Pokud by lékaři sestoupili k postižené a poskytli by první pomoc rozsahu jejich 

možností, mohl by výsledek zásahu vypadat jinak. 

 

4.2  Návrh řešení problému při spolupráci HZS a ZZS 
 

Řešením tohoto problému je přítomnost osoby v rizikové lokalitě při zásahu, která by 

byla schopna nasadit postiženému vhodné medikamenty a provést jednoduché chirurgické 

zákroky. Těmto požadavkům vyhovuje osoba s vyšším zdravotnickým vzděláním. Otázkou je 

jestli by tato osoba měla být z řad příslušníků HZS nebo ZZS. Obě tyto možnosti jsou reálné. 

Podmínkou by bylo doplnění vzdělání příslušníků HZS, resp. vycvičení zdravotníků pro práci 

v rizikových lokalitách při zásahu.  

Jako časově méně náročné se jeví vycvičení zdravotníků zejména pro práci ve výškách 

a nad volnou hloubkou, jelikož k nehodám tohoto typu dochází nejčastěji v lokalitách, kde 

neschůdnost terénu zapříčiňuje dlouhou dobu transportu postiženého k ZZS. Toto řešení by 

však sebou neslo nákladnou výstroj pro členy ZZS. 
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Příslušníci HZS by si museli rozšířit vzdělání na zdravotnické škole, což by trvalo 

několik let. Pak by museli být vybaveni odpovídajícím zdravotnickým vybavením. 

Obě tyto možnosti by s sebou nesly i změnu legislativy, jelikož za stávajících 

podmínek nemůže příslušník HZS tyto úkony vykonávat, i když patřičným vzděláním 

disponuje.  Taktéž na straně ZZS by muselo dojít ke změně, zejména v oblasti povinnosti 

poskytnutí péče v těchto situacích a s tím spojených garancí v oblasti pracovního úrazu. 

V obou případech je zapotřebí také finanční motivace příslušníků HZS resp. členů ZZS. 
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 Závěr 
 

Závěrem bych rád zhodnotil jednotlivé poznatky. První část této práce je věnována 

literárním zdrojům o první pomoci. Aktualizovaná literatura o první pomoci však prakticky 

neexistuje a tudíž je nutno hledat aktuální informace na internetu.  

Dále je vytvořen přehled o školení příslušníků HZS v oblasti první pomoci. Je nutno 

podotknout, že slabinou sytému školení je jeho nejednotnost. Kvůli tomu dochází k velkým 

rozdílům v kvalitě školení. Proto by měl být rozsah školení sjednocen. 

Ve druhé části je posouzena kvalita materiálů používaných pro školení příslušníků. 

Zde je problém v tom, že je mnohdy používána literatura značného stáří a nevhodného 

obsahu.  

Teoretické školení je nutno doplnit o praktický výcvik, jelikož jen tak mohou 

příslušníci HZS získat potřebnou jistotu při poskytování první pomoci.  

Pak byl navržen materiál pro školení příslušníků HZS. Pokud bude vypracován a 

aktualizován s ohledem na vývoj nových poznatků o poskytování první pomoci, mohl by 

dobře pomáhat při zdokonalování příslušníků HZS v poskytování první pomoci.  

V závěru práce byl nastíněn problém ve spolupráci HZS a ZZS. Byly také popsány 

možné varianty řešení. Není v možnostech této práce celý problém do detailu popsat a vyřešit. 

Je však nutno tento problém začít rychle vyřešit, jelikož při současném stavu přicházejí lidé 

zbytečně o život. 
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Seznam zkratek 
 
HZS – Hasičský záchranný sbor 

LZS – Letecká záchranná služba 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 

DRNR – Doprava raněných nemocných a rodiček 

MV-GŘ HZS ČR – Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

JPO – Jednotka požární ochrany 

ČR – Česká republika 

SZS – Speleologická záchranná služba 

např. – například 

resp. – respektive 
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