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Bakalářská práce, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 2011, 57 s. 

 

 Práce přináší ucelený pohled na poskytování předlékařské první pomoci u dopravních 

nehod JPO. Úvodní část práce se věnuje dopravním nehodám v naší republice  

a zdokonalováním nových bezpečnostních prvků ve vozidlech automobilovým průmyslem 

pro bezpečnost cestujících. V druhé části navazuje předurčenost JPO na dopravní nehody  

a malý průřez technickými a zdravotními prostředky. Třetí, hlavní část je věnována poskytnutí 

laické první pomoci zraněným osobám a různým typům moţného poškození zdraví  

při nehodě. Závěrem práce je vypracován postup celkové prohlídky zraněné osoby  

pro zasahující hasiče, ale i pro zdravotní záchranáře.  
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BACHELOR ESSAY ANNOTATION 

 

HORNÍK, J.  Administating firs aid at traffic accidents by fire brigades. 

 Bachelor essay, Ostrava, VSB-TU, 2011, 57 p.  

 

 This  work brings a comprehensive view on how to administer first aid at traffic 

accidents with the participation of fire brigades. 

The first part presents traffic accidents in Czech Republic and how to improve new safety 

elements in the automotive industry for the safety of pasengers. 

The second part follows with the predetermination of fire brigade units at traffic accidents and 

tehere is a small section of technical and medical items. 

The third and main part presents how to give first aid to injured person and various types of 

possible injuries at traffic accidens. At the end of this work there is a procedure for fire 

brigades and also for medical rescue teams how to inspect and injured person. 
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1. Úvod 

 Vybral jsem si téma, které je mi velmi blízké a které mi dává smysl ţivota.Vţdyť co 

můţe být na světě lepšího, neţ dokázat pomoci člověku v nouzové situaci. Kaţdý z nás bude 

jednou odkázán na pomoc druhých a doufá, ţe přístup bude profesionální. Dnes a denně 

slyšíme ze sdělovacích prostředků, co se kde děje a kolik lidských katastrof den přinesl. Není 

dne, aby na našich silnicích nevyhasl, alespoň jeden lidský ţivot a je na kaţdém z nás,  

aby těchto událostí bylo co nejméně. Ta dvě slova slyší člověk jiţ od školních lavic. Ne kaţdý  

v krizové situaci dokáţe zachovat chladnou hlavu a jen těch pár „ základních věcí“ člověku  

v ohroţení poskytnout. Nevím, jak je to u ostatních lidí na světě, ale kdyţ se člověk zamyslí  

a promítne si ţivot, určitě se mu vybaví okamţik, kdy někomu pomohl. Není to krásný pocit? 

 Výsledek této práce, praktické zkušenosti hasičů, informace nashromáţděné vizuálním 

průzkumem usnadní práci záchranářům v určení moţného druhu zranění zachraňovaných 

osob, popsání základů laické pomoci a z toho výsledek vedení směru vyprošťování tak, aby 

zraněným nevznikla další újma na zdraví. 

 Při zpracování práce jsem vycházel z minulého zaměstnání řidiče sanitního vozu, 

později záchranáře rychlé záchranné sluţby. Dále pak i pohled z druhé strany u HZS, hasič 

velitel druţstva, velitel stanice. Nadále si zdokonaluji praxi u ZZS, zúčastňuji se soutěţí ZZS 

 i HZS, dnes uţ jako rozhodčí ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Z uvedené praxe 

jsem zjistil, ţe v součastné době nároky na hasiče rostou a kaţdý by měl mít svůj ucelený 

pohled na poskytování laické první pomoci. Je mnoho příkladů, kdy hasiči jsou u dopravních 

nehod jako první a musí zvládnout poskytnout pomoc a to nejen u dopravních nehod. 

 Cílem práce je nashromáţdění informací a ucelený přehled nutných opatření 

 k záchraně lidského ţivota. Je moţné ji vyuţít k tvorbě konspektu JPO a je podkladem  

pro provádění odborné přípravy jednotek poţární ochrany předurčených na dopravní nehody.   
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2.  Rešerše 

 Při své práci jsem se dále setkal s následující literaturou. 

 

KOLEKTIV AUTORŮ, Metodika zásahové činnosti u dopravní nehody. Ostrava: [s.n.], 1999. 

106 s. Kniţnice ČAHD; svazek č. 8. 

 

 Metodika je zaměřena na problematiku dopravních nehod. Popisuje přístup IZS  

k řešení dopravní nehody v místě zásahu. Přehledným způsobem vysvětluje taktiku 

vyprošťování osob z havarovaných vozidel a zdůrazňuje bezpečnost práce na místě zásahu. 

Dále se zaměřuje na konstrukce vozidel a postupy při vyprošťování. V závěru jsou popsány 

zásady poskytování zdravotní první pomoci. 

 

MORRIS, B., Technologie vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Celiková Ludmila. 

2004. vyd. Holandsko: Holmatro, c2004. 96 s. 

 

 Čtenář se zde seznámí s technickými prostředky pro vyprošťování osob  

z havarovaných vozidel, zásadami údrţby, základními konstrukčními prvky vozidel  

a s technologickými postupy při záchranných pracích při vyprošťování osob z havarovaných 

vozidel. 

 

DRÁBKOVÁ Jarmila, Akutní stavy v první linii. Dotisk 1998 ISBN 80-7169-238-7  

 

 Kniha se zaobírá problematikou akutních stavů v přednemocniční péči. Jsou  

zde vysvětleny a dopodrobna popsány různé typy zranění a onemocnění, se kterými  

se můţeme setkat v praxi ještě před příjezdem do zdravotnického zařízení.  

 

  F. Ertlová, J. Mucha a kol. aut.,  Přednemocniční neodkladná péče. 1. vydáni Brno: Institut 

pro další vzdělávání pracovníků ve zdrav., 2000. 340 s. ISNB 80-7013-300-7 

 

 Učební materiál pro řidiče sanitních vozidel a niţšího zdravotnického personálu.  

Je zde laicky vysvětlen postup poskytování přednemocniční péče a základy lidského těla. 
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3. Situace na silnicích 

 Pohybovat se na našich silnicích v tomto čase, je pomalu hrdinský čin. Kdo usedá  

za volant nebo i pouhý účastník silničního provozu, ne jednou za den zakývá hlavou  

nad uměním některých hazardérů. Zahrávají si se ţivotem svým, ale i zároveň naším. Vţdyť 

plno zraněných či usmrcených osob nebylo viníky dopravní nehody. Bohuţel byli ve špatnou 

dobu na špatném místě.  

 Jeden z velkých problémů vidím v tom, ţe naše zákony nejsou dokonalé. Policie nemá 

takovou pravomoc, jako dříve. Proč třeba u opilého řidiče nelze odebrat řidičský průkaz,  

ale zdlouhavou cestou papírování a vyřizování, jako se to děje jinde. Řidič - viník, můţe ještě 

i několik měsíců dále a bez problémů jezdit. Bez větších problémů můţe dokonce i trestu 

uniknout. To je jeden z mnoha příkladů. Jinde nepřiměřená rychlost, předjíţdění  

v nepřehledných úsecích, bezohledná jízda a téměř pro někoho banální záleţitost, nedání 

přednosti v jízdě.  

 Vrátíme-li se zpět do nedávné historie, kdy na našich silnicích jsme potkávali 

automobily škoda, lada, wartburg, trabant, přišel zlom a ze zahraničí se začali dováţet první 

ojeté vozy. Dochází k nárůstu silničního provozu, ale i nehodovosti. Do dnes se mi vybaví 

slova policisty, který si u dopravní nehody povzdechl: „ dosud se jezdilo relativně slušně,  

ale uvidíte za pár let, kaţdý má pod kapotou více koní, technický stav těchto vozidel je špatný 

a naše silnice na tom nejsou nejlépe.“ S postupem času se jeho slova naplňují.  

 Měli bychom začít povaţovat auta za zbraň? Podle mne proč ne! Vţdyť není dne,  

aby někdo na silnicích nezahynul. A podle výsledků světové zdravotnické organizace (WHO), 

jsou nehody globálním celosvětovým problémem. Dopravní nehody jsou nejčastější příčinnou 

úmrtí mladých lidí ve věku od 5 - 29 let, úmrtnost muţů z této příčiny je celosvětově třikrát 

vyšší neţ u ţen. Více neţ 90% úmrtí a trvalého postiţení zdraví připadá na rozvojové země.  

V roce 2008 zemřelo a nebo je zraněno na 50 milionů osob, nebude-li tento trend celosvětově 

potlačen, předpokládá se, ţe v roce 2020 zemře na celém světě ročně 2,3 milionů osob. 

Ekonomické ztráty v důsledku dopravních nehod jsou odhadovány aţ na 518 miliard USD 

ročně [1]. 
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3.1  Statistika v České republice 

 

       V roce 2010 se  v průměru  kaţdých  7 minut  stala  dopravní  nehoda,  kaţdých 24 minut 

a 16 vteřin byl při nehodě lehce zraněn člověk a kaţdé 3 hodiny a 6 minut těţce. V průměru 

kaţdých 11 hodin a 36 minut zemře na našich silnicích anebo v nemocnici do 24 hodin  

po dopravní nehodě člověk. Statistika za stránek policie mluví jasně, ale nelekejme  

se sníţením počtu dopravních nehod. Je to změnou zákona o dopravních nehodách [15,16].  

Tab.a graf č. 1 [2].
1
 

 
 

Tabulka č. 1 Statistika nehod [2] 

 

 

Graf č. 1 Statistika nehod [2]   

                                                 
1
 Od 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona o silničním provozu provedená zákonem 

č. 274/2008 Sb. V otázkách ohlašovací povinnosti dopravních nehod 
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4. Bezpečnostní prvky 

 A co na to výrobci aut? Co se dělo dříve a dnes? Podle zjištěných událostí 

nedocházelo k nehodovosti v takové míře, provoz na silnicích byl menší a konstrukce vozidel 

úplně jiná neţ dnes. Automobil po nehodě vykazoval minimální známky poničení,  

ale posádka na tom byla daleko hůře. Většinou uţ jim nebylo pomoci. Konstrukce automobilů 

byla řešena pevným rámem bez bezpečnostních prvků a stejně na tom byly i kabiny vozů. 

Proto střet s překáţkou znamenal pro posádku přímý, tvrdý náraz na přístrojovou desku nebo  

i katapult ven z vozu. Sráţka s chodci? Pod nárazníkem vozu byla umístěna traverza  

z kvalitního ţeleza. V lepším případě skončili chodci jen se zlomeninami dolních končetin.  

Dnešní doba je na tom o mnoho lépe, výrobci automobilů se předhánějí s novými 

bezpečnostními prvky a technický vývoj je na takové úrovni, ţe se mění závaţnost i charakter 

zranění oproti minulé době. Technicky vyspělá auta „zabíjejí“ jinak. Člověk se můţe  

po nehodě cítit relativně dobře, ale výsledný efekt (např. airbagy) je velmi váţný.  

 Potřeba jednotného testu bezpečnosti silničních vozidel vyvstala z prostého důvodu. 

Výrobci aut produkují vozidla, která splňují zákonná kritéria a bezpečnostní normy v zemích 

svého původu. V důsledku toho byla často úroveň bezpečnosti jednotlivých tipů automobilů 

rozdílná. Proto vznikl v roce 1997 v návaznosti na světovou metodiku nadnárodní systém 

hodnocení - Euro NCAP, který stanovuje pravidla, pro nárazové zkoušky v Evropě. Jeho 

úkolem je objektivně posoudit bezpečnost nových vozů, především z hlediska ochrany 

cestujících. Rovněţ je moţné vzájemné srovnání jednotlivých typů automobilů. Výsledky 

testů se široce publikují, a proto jsou pro automobilové výrobce velmi prestiţní záleţitostí.  

 Pod zkratkou Euro NACP se skrývá mezinárodně uznávaný spotřebitelský test 

bezpečnosti nových vozidel. Při něm se vyhodnocují následky čelního a bočního nárazu  

pro cestující na předních sedadlech, děti v bezpečnostních sedačkách a nejnověji také  

pro chodce při střetu s daným vozidlem. Výsledky jsou zpracované dle přesně stanovených 

kritérií a vozidla jsou ohodnocena hvězdičkami.  

 Proto se výrobci aut nadále zaměřují na zdokonalování bezpečnostních prvků  

ve vozidlech. Je to soustava na sebe navzájem navazujících prvků ve vozidlech, mezi které 

např. patří: předpínače bezpečnostních pásů, ale i airbagy, kterých je ve vozidle stále více.   

A nejen to, zdokonalují se výztuhy v karoseriích vozidel a deformační zóny. V poslední době 

jsou to elektronická čidla rychlosti, ABS, smyk, prokluz kol, přiblíţení se k překáţce, 

parkování a plno jiných prvků. To, ale na druhou stranu znesnadňuje zásah záchranných 

sloţek. Proto se zdokonalují i technické prostředky zasahujících hasičů [4]. 
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4.1  Jak probíhají jednotlivé zkoušky 

ve zkratce:  

- čelní náraz - vozidlo naráţí rychlostí 64 km/h do deformovatelné bariéry. Tuhost bariéry 

odpovídá tuhosti přední části průměrného automobilu. Vůz je při nárazu obsazen  

2 zkušebními figurínami, které odpovídají dospělým osobám, a zkouška simuluje čelní 

střed dvou vozidel. 

- boční náraz - tvoří více neţ polovinu celkového počtu zranění. Z toho důvodu při testech 

narazí na straně řidiče vozík o hmotnosti 950 kg a o rychlosti 50km/h, přičemţ  

za volantem sedí připoutaná figurína.  

- náraz na sloup - jde o nový test od roku 2000, při němţ se zjišťuje riziko poranění hlavy 

při bočním nárazu do překáţky malých rozměrů, jako je strom či sloup. Testovaný vůz  

se bočně pohybuje rychlostí 29 km/h a naráţí do pevného sloupku o průměru 254 mm. 

Vzhledem k malému průměru překáţky dochází k proniknutí do vozu, coţ klade vysoké 

nároky na konstrukci a tuhost bočních partií vozu. Významným faktorem jsou zde boční  

a hlavové airbagy, které sniţují riziko váţného poranění hlavy. 

- střet s chodcem - zkouška simuluje střet s chodcem při rychlosti 40 km/h. Při testu 

automobil, ale nevráţí do figuríny, jak se někdy milně uvádí, ale střet se napodobuje 

pomocí přesně nadefinovaných předmětů. Ty jsou 4 a simulují nohu s kolenem, stehno, 

hlavu dítěte a hlavu dospělého člověka. Tělesa mají přesně daný tvar a hmotnost,  

je přesně určená rychlost nárazu, i místo a úhel dopadu. Důleţité je, aby tělo chodce 

nebylo vtaţeno pod vozidlo, ale aby bylo podraţeno. Při následném kontaktu s vozidlem 

by mělo dojít k co největšímu pohlcení energie vhodně deformovatelnými partiemi 

karoserie. Tělo přitom nesmí proniknout do kabiny, ale mělo by být odhozeno mimo 

vozovku. Právě v oblasti dostatečné ochrany při střetu s chodcem, mají i nejnovější 

vozidla četné nedostatky. Objevují se zde stále nové a nové bezpečnostní prvky. Dnes  

se ještě usmíváme pokusům vybavit vozidla vnějšími airbagy pro ochranu chodců. Nebyla 

však podobná situace koncem 60 let minulého století při zavádění bezpečnostních pásů?  

Od roku 2000 jsou zároveň zavedeny obdobné zkoušky i pro dodávková a malá uţitková 

vozidla. Dnes uţ i automobilky přicházejí na testování nákladních vozidel [4]. 

 Ze všech těchto zkoušek je nejnáročnější čelní náraz. I kdyţ rychlost o kolo 64 km/h 

nevyhlíţí za volantem nějak zvlášť hrozivě, její následky jsou ohromující. Osobně bych tento 

test doporučil všem bezohledným řidičům, kteří mají problémy s dodrţováním předepsané 
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rychlosti. Myslím si, ţe jde o dosti odstrašující případ. Je, ale nutné si uvědomit, ţe při čelním 

nárazu dvou vozidel se tyto rychlosti do určité míry sčítají.       

4.2  Člověk jako těleso 

 

 U dopravních nehod jsou motorová vozidla ovlivněna fyzikálními zákony, které 

působí na všechny věci kolem nás. Je třeba hned od začátku pochopit člověka jako těleso 

pohybující se s vozidlem podle jeho rychlosti. Vysvětleme si fyzikální jevy působící  

na přepravovanou osobu v autě. 

Mechanika se zabývá studiem nejjednoduššího fyzikálního jevu – mechanickým pohybem. 

Podle toho, o jaké charakteristiky pohybu se zajímáme, dělíme mechaniku na dvě odvětví:  

1. kinematiku – zajímá se o popis pohybu těles či hmotného bodu (trajektorie, dráha,  

     rychlost). 

2. dynamiku – zajímá se o příčiny pohybu (tj. o síly působící na daný hmotný bod či těleso).  

Z toho nás zajímá kinetika: 

- Rychlost (v)  - rychlost předmětu v kilometrech za hodinu, v metrech za sekundu. 

- Kinetická energie (Ek) - Energie spojená s tělesy v pohybu vyjádřená matematicky jako   

       

    Ek=mv
2
/2,    kde: m je hmota tělesa  

                        v je rychlost. 

 Kdyţ dojde ke kolizi dvou předmětů, například auta se stromem, kinetická energie 

automobilu se jen tak neztratí, musí být pohlcena. Mnoţství energie pohlcené kaţdým 

předmětem zapojeným do nárazu bude vyplývat ze změn v rychlosti a z daného materiálu. 

Jsou-li cestující přepravováni stejnou rychlostí jakou jede vozidlo, mají s vozidlem stejnou 

rychlost, dokud nenastane okamţik sráţky. 

- Rychlost pasaţéra: od 50 km/hod. k nulové rychlosti 

- Rychlost vozidla: od 50 km/hod. k nulové rychlosti 

Potom tedy tušíme, ţe pokud je velký rozdíl mezi hmotou dvou předmětů, menší předmět 

pohltí větší mnoţství energie. Například kolizi nákladního vozidla s malým automobilem, 

druhé mající menší hmotu utrpí větší škody pohlcením většího mnoţství kinetické energie.  

Dalším důleţitým pohledem na moţnosti úrazu z pohledu fyziky je PRVNÍ NEWTONŮV 

ZÁKON POHYBU: „Těleso zůstane v klidu, nebo se bude pohybovat při konstantní rychlosti, 

dokud nebude ovlivněno vnější silou" [3]. 

http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=2
http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=5
http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=5
http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=6
http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=27
http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=26
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To znamená, ţe vozidlo jedoucí rychlostí 90 kilometrů v hodině bude pokračovat v jízdě touto 

rychlostí, dokud nějaká vnější síla nezpůsobí jeho zrychlení (vítr) nebo zpomalení (tření  

s povrchem vozovky, náhlé setkání s překáţkou). 

To znamená, ţe nehoda můţe být rozdělena do tří oddělených nárazů, z nichţ se při kaţdém 

přenáší kinetická energie. Vše se, ale odehrává v ten samý moment v řádu desetin sekundy. 

Pojďme se podívat na moţné rozdělení nárazu: 

 

4.2.1 První náraz 

 Vozidlo jedoucí určitou rychlostí se neočekávaně střetne s překáţkou. Kinetická 

energie je pohlcována deformací vozidla a pohyb vozidla je zastaven ohnutím rámu. V dnešní 

době se stále automobilový průmysl snaţí co nejvíce zvětšit deformační zóny, zesilují skelety 

vozidel výztuhami a testují svá vozidla (Crash-testy). Obr. č. 1,2 [5]. 

 

 

     Obr. č. 1 Pohyb vozidla [5]                                 Obr. č. 2 Náraz na překáţku [5] 

 

 

 

4.2.2 Druhý náraz 

 Kdyţ se cestující ve vozidle, kteří jsou rovněţ přepravováni stejnou rychlostí, jakou 

jede vozidlo, střetnou s částí konstrukce vozidla, tj. s volantem, předním ochranným sklem, 

přístrojovou deskou, bezpečnostním pásem, airbagem apod., jejich pohyb pokračuje, dokud 

není energie pohlcena konstrukcí automobilu (deformací konstrukce) nebo ohnutím těla 

cestujících. Tyto nárazy bývají pro tělo tím nejhorším a zde vzniká většina úrazů. Podle 

bezpečnostních prvků ve vozidle lze tyto úrazy minimalizovat, nikoliv odvrátit. Obr. č. 3 [5]. 
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           Obr. č. 3 Náraz těla o překáţku [5] 

 

4.2.3 Třetí náraz 

 Je nárazem, kdyţ jsou orgány v těle cestujících mrštěny proti stavebním prvkům těla  

v okamţiku, jakmile se tělo zpomalí, např. mozek vrţený vpřed hrozí poškození předních 

laloků, v druhé fázi protiúder o zadní pevnou část lebky. Srdce a plíce vrţeny vpřed prudce  

na hrudní koš. Pro zasahující hasiče zde vzniká veliké nebezpečí, protoţe  tyto zranění nejsou 

viditelná. Obr. č. 4 [5]. 

                                           

                                  Obr. č. 4 Náraz vnitřních orgánů o překáţku [5] 

 

4.2.4 Shrnutí nárazů 

 Můţeme být svědky toho, jak lze zabránit účinkům druhého nárazu pouţitím 

omezovacích soustav a nové technologie pro pohlcení a zpomalení účinků nárazu, např. 

bezpečnostní omezovací soustavou vzduchových vaků, předpínači bezpečnostních pásů  

a pouţitím bezpečnostních pásů. Vývoj jde razantně vpřed a i stavba a konstrukce vozidel 

přispívá ke sníţení rizik na cestující zpevňovacími rámy v konstrukcích karoserie  

a deformačními zónami. Nesmíme, ale zapomínat jaká vozidla jezdí po našich komunikacích. 

Vedle nových vozidel plných bezpečnostních prvků, jsou zde ještě stará vozidla, která kromě 
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bezpečnostních pásů pro řidiče a spolujezdce jiné prvky nemají. Řidič můţe přijít do styku  

s volantem, se sloupkem řízení, s předním ochranným sklem, s bočními okny, s přístrojovou 

deskou se střechou či se sloupkem karosérie. Cestující na předním sedadle se můţe rovněţ 

dostat do styku se střechou, se sloupky a s přístrojovou deskou. Vzadu usazení cestující jsou 

rovněţ vrţeni vpřed, ale na rozdíl od cestujících usazených na předních sedadlech je u nich 

menší pravděpodobnost, ţe přijdou do styku s plochou přístrojové desky (jestliţe ovšem 

nesedí uprostřed zadního sedadla bez připoutání). Ti, kteří jsou připoutáni, se mohou setkat  

s opěradly předních sedadel, neboť ta mohou být odsunuta vzad působením sil při sráţce. 

Rovněţ jsou všichni vystaveni nebezpečí, ţe budou zasaţeni předměty umístěnými ve vozidle 

a na zadní odkládací ploše. 

 Samonavíjecí bezpečnostní pásy pouţité jako jediný prostředek pasivní bezpečnosti 

můţe být za určitých okolností, zvláště při čelních nárazech příčinou poranění. Tlaky 

zpomalení přivozené těmito soustavami mohou poškodit vnitřní orgány, jako jsou slezina, 

ledviny, útroby a ţaludek, některé z nich se mohou přetrhnout a krvácet. Rovněţ můţe u 

cestujících dojít k váţným zlomeninám pánve vedoucím k vnitřnímu krvácení. Pacienti, kteří 

byli postiţeni takovými vnitřními poraněními, se mohou jevit při zběţném vizuálním 

vyšetření jakoby ve stabilizovaném stavu, s pouhým momentálním zhoršením. 

 Lidé, kteří jsou si vědomi, ţe je sráţka nevyhnutelná, napnou spontánně svalstvo 

celého těla, prudce vdechnou a zadrţí dech po dobu krátkého sledu okolností nárazu. Všechny 

tyto reakce vyplývají z našeho základního ţivočišného instinktu přeţití a dochází k nim 

většinou automaticky. Kdyţ zadrţíte dech, vaše plíce jsou naplněné vzduchem. Energie 

nárazu pak můţe zapříčinit, ţe se tyto duté orgány nárazem prudce roztrhnou. Mezi lékaři je 

tato situace někdy označována jako "efekt papírového pytlíku". 

 Okamţité napnutí svalů těla můţe skončit zlomeninami a vykloubeními kostí v 

důsledku strnulosti těla. Lze se obvykle setkat s tím, ţe řidič má pevně zapřenou nohu o 

brzdový pedál. To můţe vést k nepřímým zlomeninám nebo vykloubením dolní končetiny a 

kyčlí. Pokud jsou patrné známky smyku po celé dráze k místu nárazu, můţe to být dobrým 

vodítkem k tomu, aby bylo pátráno po těchto typech poranění. 
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5. Předpokládaná zranění 

 Obecně platí, ţe pro kaţdý typ dopravní nehody jsou specifická určitá zranění. 

Provedeme si jednoduché rozdělení těchto typů, se kterými se podle průzkumu nejčastěji 

setkáváme.   

5.1 Osobní automobily 

 U osobních automobilů vysoké rychlosti s náhlým nárazem vedou k mnohočetným 

poranění při zborcení karoserie automobilu, při zaklínění ve voze, při opakovaném 

převrácení, při vymrštění z vozu, při rychlé jízdě bez vyuţití bezpečnostních pásů. Opakovaná 

rotace vozu vede k roztrţení a odtrţení velkých tepen odstupujících ze srdce nebo v plicích. 

Bez připoutání bezpečnostním pásem a airbagů, snadno dojde ke zlomeninám dolních 

končetin, doprovázených poškozením osového skeletu a mozkolebečním poraněním. 

 Ale ani s pouţitím bezpečnostních prvků nemůţeme závaţná poranění vyloučit. 

Airbag vyţaduje správné připoutání cestujících tak, aby byla dodrţena vzdálenost hlavy  

a trupu 25-30 cm od pevných částí vozidla (volant). V opačném případě hrozí náraz rychlostí 

150-300 km/h. Zároveň v okamţiku nárazu, musí být tělo cestujícího co nejpevněji 

přitisknuto k sedadlu, proto mají dnešní vozidla jiţ běţně, předpínače bezpečnostních pásů  

a někdy i aktivní opěrky hlav. Při nárazu těla do překáţky nebo zádrţných systémů, hrozí 

nejen zlomeniny ţeber nebo ostatního skeletu, ale nárazem vnitřních orgánů do pevných stěn 

těla, můţe dojít k jejich závaţnému poškození např. (tupé poranění srdce, tupé poranění 

velkých cév, tupé poranění vnitřních orgánů apod.) Rozvinutí většího počtu airbagů vede  

k náhlému vzestupu tlaku v kabině vozu a tím ke zraněním v důsledku tlakové vlny (poranění 

rohovky oka, protrţení bubínků uší). 

 Bezpečnostní pás je dnes většinou samonavíjecí, musí být proto upnutí nejen přes 

pánev, nikoli břicho, ale především přes hrudník. Záleţí na upnutí bezpečnostního pasu, proto 

je doporučená vůle jen cca 6 cm na hrudníku. Je-li velmi povolen, hrozí náraz 20-50 krát 

větší, neţ při správném připoutání. Tělo pak pokračuje s obrovskou kinetickou energií  

ve směru původní jízdy a prudce se zastaví o nesprávně napjatý bezpečnostní pás. Hrozí nejen 

zlomeniny skeletů, ale zejména rozsáhlá vnitřní poškození. Poranění se liší podle připoutání 

na levém či pravém sedadle, v předu či v zadu, zda pás směřuje přes srdce či oblast jater. 

Dochází k zhmoţdění těchto orgánů. Nebezpečné mohou být předměty, které se v okamţiku 

nárazu vyskytují mezi tělem a zádrţnými systémy (tuţky v kapse, mobilní telefony, ale  

i zapálené cigarety, brýle). Za nedostatečné se v dnešní době povaţují dvoubodové  
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(jen břišní) bezpečnostní pásy. Problém nastává u pokročileji těhotných ţen. Na místě je vţdy 

nutná kontrola na gynekologickém oddělení.  

 U opěrek hlavy, které jsou pohyblivé je velmi důleţité správné nastavení jejich výšky. 

Uchrání sice před těţkým poraněním páteře, ale nevyloučí poškození mozku či mozkového 

kmene a míchy a nezabrání vzniku poranění označovaného wiplash injury (švihnutí bičem), 

jehoţ příznaky a následky se mohou projevit i několik dní po úrazu. 

Kromě popisované části, je nejohroţenějším orgánem hlava, protoţe tu nic nechrání! 

 Při předání by vţdy měla padnout informace, zda byly pouţity bezpečnostní prvky, 

stejně jako základní informace o charakteru nehody (auto - překáţka, osobní auto - nákladní 

auto), zda došlo k převrácení, jak dlouho trvalo vyprošťování atd. (i jaká zranění můţeme 

předpokládat s ohledem na stav události). 

5.2 Motocykly 

 U motocyklů představuje vysoké riziko vzniku nehody nepřiměřená rychlost a mládí 

řidičů. Tělo je při nehodě jen minimálně chráněno. Z úrazů jsou na prvním místě 

mozkolebeční poranění. Bezpečnostní přilba má za úkol chránit hlavu, mozkový kmen, horní 

krční páteř, obličej a dolní čelist. Síla nárazu můţe být někdy na tolik veliká, ţe se přilba 

prorazí či rozlomí. I při neporušené ochranné přilbě je nutno vzít na vědomí, ţe na hlavu  

a centrální nervovou soustavu působí obrovské síly (např.: mozek naráţí na vnitřní stranu 

kostěného skeletu lebky). I v těchto případech jsou zranění smrtelná. Při drţení řídítek  

po dlouholetých zkušenostech lékařů ZZS dochází ke zlomeninám předloktí. Dále  

se zaměříme na vzdálenost katapultu osob a případný střet s překáţkou při vzniku nehody 

(svodidla u kraje silnice, stromy, sloupy, jiná vozidla apod.). U cyklistů je to velmi podobné, 

 i kdyţ rychlost je nepoměrně niţší. I v tomto případě je ochrana hlavy helmou na místě. 

5.3 Chodci 

 U chodců je důleţitá rychlost i síla při střetu. Téměř pokaţdé dochází k odmrštění  

a záleţí na překáţkách v dráze pohybu sraţeného chodce. K nejčastějším úrazům dochází  

u chodců přebíhající vozovku v městském provozu. Především jde o zlomeniny dolních 

končetin, dopad na přední část vozu i čelní sklo s následky poranění hlavy a páteře.  
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5.4 Netraumatické momenty 

 Velmi často jsou zastoupeny tzv. přidruţené netraumatické momenty, které v dalším 

průběhu ovlivňují nebo doplňují vývoj zranění a mají speciální poţadavky na léčbu. Řadíme  

k nim alkohol, doping, drogy, ale i vliv některých léků (jsou označeny výstraţnou značkou  

s vykřičníkem) a onemocnění, pro která se postiţený léčí. Zároveň záleţí na věku, 

prochlazení, tělesné kondici, těhotenství atd. V dětském věku zejména do 3 let, je například 

nepoměr hlavy k tělu. Zároveň jsou podstatně menší adaptační moţnosti. Nepříznivé jsou i 

vlivy způsobené popálením, inhalací toxických látek, tonutí aj. Z nejdůleţitějších momentů je 

dlouhý časový interval mezi laickou a zdravotnickou první pomocí. Nelze opomenout ani 

pozdní postiţení typu postraumatické stresové poruchy, kde nejlepší prevencí je právě včasné 

a správné ošetření jiţ na místě nehody. 
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6. Dopravní nehody 

 Lze je zařadit mezi mimořádné události, kde vzniká vlivem působení neţádoucích sil, 

energií a hmot s důsledky vůči obyvatelstvu, jeho majetku, případně společenským vztahům, 

tj. s hromadným výskytem postiţení zdraví a hmotných škod nebo alespoň s vysokou 

pravděpodobností takových ztrát. 

 Mimořádná situace je změna od běţných ţivotních podmínek situována do oblasti 

vlivu mimořádné události, jako následný, časově omezený, dlouhodobější stav, trvající nejen 

ve fázi samotného působení události a vzniku důsledku, ale i během likvidace škodlivých 

faktorů, vlastních záchranných prací a obnovy [6]. 

6.1 Třídění dopravních nehod 

- silniční - jejich celá řada, např.: vozidlo - překáţka, dvě vozidla, vozidlo - motocykl, 

autobus, nákladní automobil, vozidlo - člověk, nebezpečné látky v kamionech a další. 

- ţelezniční - záleţí na místě nehody, vozidlo - vlak, dva vlaky, vţdy záleţí na dostupnosti 

v terénu a místě dané nehody. 

- letecká - větší šance na přeţití v případě nehody při startu nebo přistávání letadla, záleţí 

na výšce od zemně, ale také na místě nehody. 

- lodní - záleţí na druhu havárie i na místě nehody, je-li volná plocha či přístav. 

 Hromadný výskyt postiţení zdraví se vyskytuje převáţně u nehod hromadné přepravy 

osob - autobusy, vlaky a letadla. Setkáváme se zde s označením hromadné neštěstí  

či katastrofa. Jde o těţkou újmu na zdraví či dokonce smrt, alespoň 3 osob, nebo méně 

závaţné poškození zdraví u 10 osob. Při katastrofě se vyvíjí nepoměr mezi moţnou 

poskytovanou pomocí a škodami na zdraví a majetku [13].  
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7. Technické a zdravotní vybavení 

 Ve výbavě JPO jsou různé druhy prostředků na vyproštění, transport a základní 

zdravotní materiál pro ochranu, záchranu a transport zraněné osoby. Vybral jsem pouze 

příklady technických a zdravotních prostředků. Více v Konspektu odborné přípravy JPO - 

Dopravní nehody - speciální technické prostředky pro vyprošťování  4 - 02 - 03. [7]. 

7.1 Hydraulické vyprošťovací zařízení 

Pouţívá se pro vytvoření prostoru pro vyproštění osob z havarovaných vozidel. Slouţí  

pro oddělování nebo roztaţení částí karoserií. 

Hydraulické nůţky – obr. č. 5 - jsou pouţívány k přestřiţení částí automobilů za účelem 

jejich odstranění. Navíc mohou být pouţity k vystřiţení pomocných otvorů [7]. 

Hydraulické rozpínáky  - obr. č. 6  - mají tři hlavní funkce – roztahování, stlačení a táhnutí. 

Mohou zmáčknout nebo stlačit plech a mohou odtahovat součásti od sebe [7]. 

     

Obr. č. 5 Hydraulické nůţky [7]      Obr. č. 6 Hydraulický rozpínák [7] 

 

Hydraulický kombinovaný nástroj  - obr. č. 7 - je kombinací rozpínáku a nůţek. Spojuje 

schopnost pracovat jedněmi čelistmi jako rozpínák i jako nůţky. Vnitřní pohyb břitů provádí 

řezání nebo stříhání. Vnější pohyb čelistí provádí rozpínání [7]. 

Hydraulické rozpěrné válce – obr. č. 8 - se pouţívají převáţně k odtlačení nebo stlačení 

automobilových součástí [7].  

 

      

Obr. č. 7 Kombinovaný nástroj [7]       Obr. č. 8 Hydraulický rozpěrný válec [7] 
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7.2 Pneumatické zvedací vaky 

Jsou plněny redukovaným tlakem vzduchu z tlakové láhve, kompresoru aj. [7].  

Dělí se na: 

- nízkotlaké zvedací vaky - obr. č. 9, které se pouţívají k zvedání lehčích břemen    

(do 16 tun), do větší výšky (= 0,9 m), při tlaku do 0,15 MPa [7]. 

- vysokotlaké zvedací vaky - obr. č. 10, které se pouţívají ke zvedání těţkých břemen  

(do 68 tun), do menší výšky (= 0,5 m), při tlaku do 0,8 MPa. a max. počtu 2 na sebe. 

Pouţívají se hlavně pro zvedání vozidla a případně i ke stabilizaci [7]. 

 

    

Obr. č. 9 Nízkotlaký zvedací vak [7]   Obr. č. 10 Vysokotlaký zvedací vak [7] 

 

7.3 Ruční vyprošťovací zařízení 

Mezi ruční vyprošťovací zařízení kromě různých páčidel patří například variabilní ruční 

vyprošťovací nástroj a prostředky pro odstraňování skel – obr. č. 11 a 12 [5].  

 

    

Obr. č. 11 a 12 Nástroje pro odstraňování skel automobilů [5]. 
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7.4 Stabilizační, zádržné a pomocné zařízení 

 

Vybrané prostředky: 

- zachycovače airbegu řidiče nebo spolujezdce - obr. č. 13, pouţívá  

se u neaktivovaného airbagu. Místo uloţení je v automobilech označeno a u nových 

automobilů se s ním setkáme vţdy [7]. 

- stabilizační tyče - obr. č. 14, slouţí k zajištění vozidla proti pádu [7] . 

 

  

Obr. č. 13 Zachycovače airbagu [7]             Obr. č. 14 Stabilizační tyče [7]     

     

- nůţ na řezání bezpečnostních pásů - obr. č. 15 [7]. 

 

- bezpečnostní štít - obr. č. 16, slouţí k ochraně zachraňované osoby, před vyprošťovacími 

nástroji a úlomky odlétávající při jejich činnosti [7].  

 

Obr. č. 15 Řezač bezpečnostních pásů [7]                Obr. č. 16 Ochranný štít [7]         
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7.5 Zdravotní materiál 

 Vybrané prostředky: [8]                      

- krční límec - obr. č. 17, slouţí k fixaci krční páteře. Na trhu je dnes veliké mnoţství tipů. 

Je třeba znát jeho pouţití, sestavení popřípadě nastavení velikosti.  

- deka - obr. č. 18, slouţí k zajištění tepelného komfortu, moţnost podloţky i jako 

transportní prostředek. 

 

                 

Obr. č. 17 Stavitelný krční límec [8]            Obr. č. 18 Deka [8]                      

 

  

- speciální záchranná a vyprošťovací nosítka a transportní deska - obr. č. 18, slouţí  

pro snadnější transport a šetrnější vyproštění zraněných osob. K výbavě patří popruhy  

a stabilizační prvky pro ochranu krční páteře a zajištění hlavy - obr. č. 19.   

 

     Obr. č.  18 Speciální nosítka [8]                       Obr. č. 19 Fixátor hlavy [8]                      

 

 

 



 

 

 

21 

 

- zdravotnický kufr nebo krosna - obr. č. 19 a 20, slouţí jako velké lékárničky pro uloţení 

zdravotnického materiálu. Materiál podléhá expiraci (max. doba pouţití), proto je třeba 

materiál sledovat, popřípadě vyměnit.  

 

Obr. č. 19 a 20  Zdravotnický kufr a krosna [8]                      

- zdravotní vákuové matrace a dlahy - obr. č. 21 a 22, slouţí ke stabilizaci zlomenin  

a zraněného pacienta při transportu a převozu do zdravotnického zařízení.   

         

Obr. č. 21 Vakuová matrace a dlahy [8]           Obr. č. 22 SAM SPLINT dlaha [8]                      

- podpora dýchání - obr. č. 23 a 24 AMBU vak a Saturn OXY se pouţívá pro ventilaci 

pacienta, podpoře dýchání nebo kyslíkové léčbě. 

 

Obr. č.23 AMBU vak [8]                         Obr. č. 24 Saturn OXY [8]                          
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8. První pomoc obecně 

 Definice první pomoci - je soubor jednoduchých a účelných metod a opatření, která 

mohou být poskytnuta kýmkoli, kdekoli a kdykoli jako bezprostřední pomoc při náhlém 

postiţení zdraví. Je- li součástí tohoto náhlého postiţení zdraví i ohroţení ţivota, je pak 

součástí první pomoci i neodkladná resuscitace. Neodkladná resuscitace - je soubor na sebe 

navazujících léčebných postupů, slouţících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve 

u osoby postiţené náhlým selháním jedné nebo více základních ţivotních funkcí s cílem 

uchránit před nezvratným poškozením zejména mozek a myokard (srdce). Základními 

ţivotními funkcemi rozumíme:  

- vědomí  

- dýchání  

- krevní oběh  

 Základní první pomoc - je soubor metod a opatření, která mohou být při náhlém 

poškození zdraví poskytnuta nebo provedena bez jakéhokoli specializovaného vybavení. Její 

součástí je i přivolání odborné, nejčastěji zdravotnické pomoci a v případě bezprostředního 

ohroţení ţivota i neodkladná resuscitace. Telefonní čísla asi nemusím připomínat,  

ale pro jistotu:  

- záchranná sluţba 155  

- hasičský záchranný sbor 150  

- policie 158  

- nově zavedené číslo Integrovaného záchranného systému (IZS) 112.  

 Jedná se o mezinárodní číslo, platná ve všech zemích Evropské unie. Na tato telefonní 

čísla se lze dovolat zdarma a z moderních mobilních telefonů dokonce i bez pouţití 

operátorské (SIM) karty. Trvale je k dispozici i překladatelská sluţba do angličtiny  

a němčiny. Při zavolání na zdravotní operační středisko by měl operátor laikovi poradit, jak 

postupovat a pomoci postiţenému do příjezdu odborné pomoci. Jedná se o telefonicky 

asistovanou neodkladnou pomoc v kostce (TANR - telefonicky asistovaná neodkladná 

resuscitace), kdy i při selhání ţivotních funkcí navádí operátor laického zachránce  

k provádění základních ţivota zachraňujících úkonů a hlavně dodává odvahu k zahájení 

pomoci. A nově i (TAPP - telefonicky asistovaná první pomoc). 

  Základní neodkladná resuscitace (v angličtině BLS - Basic Life Support) - všichni 

občané mají poskytovat základní neodkladnou resuscitaci bez speciálního vybavení  

a pomůcek podlé zásady "Vše, co je potřeba, jsou dvě ruce". Poskytují ji i vycvičení lékaři  
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a zdravotničtí pracovníci, nejsou- li vybaveni ţádnými pomůckami. Rozšířená první pomoc  

= odborná první pomoc - navazuje na základní první pomoc a zahrnuje pouţití 

specializovaného vybavení, nejrůznější pomůcky, přístroje, nástroje a léky. Je prováděna 

odborně školenými pracovníky. Její součástí je v případě potřeby i převoz postiţeného  

do stálého zdravotnického zařízení k poskytnutí definitivního ošetření, nebo k zabezpečení 

následného léčení. U případů bezprostředního ohroţení ţivota je pak její součástí samozřejmě 

i rozšířená neodkladná resuscitace. 

  Rozšířená neodkladná resuscitace (v angličtině - ALS - Advanced Life Support) 

 - navazuje na základní neodkladnou resuscitaci a je prováděna speciálně vycvičeným týmem 

zdravotníků na místě selhání základních ţivotních funkcí. Jejich úkolem je stabilizace 

základních ţivotních funkcí a transport pacienta do nejbliţšího zdravotnického zařízení 

schopného se o pacienta po resuscitaci postarat (Emergency, ARO, JIP). Rozšířená 

neodkladná resuscitace zahrnuj pouţití pomůcek, přístrojů, farmak a je charakterizována 

těmito výkony:  

- zajištění průchodnosti dýchacích cest  

- zajištění dostatečně účinné ventilace  

- zajištění dostatečně účinného krevního oběhu (metody nepřímé srdeční masáţe, 

elektroimpulsoterapie ...)  

- zajištění ţilního vstupu, podání léků a infúzí  

- monitorování základních ţivotních funkcí  

 

Sled základní výkonů neodkladné resuscitace určuje takzvaná Safarova abeceda:  

A (airway) - obnovení a zajištění průchodnosti dýchacích cest  

B (breathing) - obnovení dýchání  

C (circulation) - zajištění oběhu krve v těle  

D (druha and f1uids) - podávání léků a infúzí  

E (ECG) - monitorování srdeční činnosti  

F (fibrilation treatment) - elektrická defibrilice  

G (gauging) - stanovení příčiny zástavy oběhu  

H (human mentation) - zachování mozkových funkcí  

I (intensive care) - intenzivní a resuscitační péče  
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 Přičemţ platí, ţe laická první pomoc se opírá o body A, B, C (BLS), body D, E, F 

(ALS) jsou plněny zdravotnickým personálem s patřičným vybavením, a body G, H, I 

odpovídají postupům poskytování intenzivní a resuscitační péče ve zdravotnických zařízení. 

V poslední době dochází i zde ke změnám a na prvním místě je zajištění základních ţivotních 

funkcí a dále celková prohlídka zraněného. Ze statistik a zkušeností bohuţel vyplývá, ţe při 

skutečně kritické, ţivot ohroţující příhodě, tj. v situaci, kdy dojde u postiţeného k zástavě 

dechu anebo oběhu, zbývá na záchranu jeho ţivota doslova pouze jen několik minut. 

Mozkové buňky jsou během tří aţ pěti minut tak nezvratně poškozeny, ţe i pokud se pacienta 

s tak dlouho trvající poruchou oběhu podaří zachránit, kvalita jeho ţivota se zpravidla sniţuje. 

Je rovněţ známo, ţe kvalitně prováděná laická resuscitace prodluţuje čas, který je vyhrazený 

pro účinnou záchrannou akci aţ na dvojnásobek. Uvědomíme- li si, ţe za běţných podmínek 

je spíše nepravděpodobné, ţe by se posádka záchranné sluţby dostavila na místo události 

dříve neţ za šest aţ osm minut od vzniku příhody. Je to přesně těch několik minut, o které 

stojí za to bojovat, neboť mohou pro pacienta znamenat onu pověstnou tenkou nit mezi 

přeţitím a smrtí. Ale i v případech, ve kterých nejde bezprostředně o ţivot, má kvalitně 

provedená první pomoc svůj význam. Vedle okamţitého pocitu úlevy dává nemocnému  

i šanci na menší druhotné poúrazové poškození a naději na méně komplikací během další 

odborné péče [9,10]. 

8.1 První pomoc podle zákona 

 Povinnost poskytnout laickou první pomoc je dána Zákonem 20/1966 Sb. O péči  

o zdraví lidu, hl. 1 §9 (4): V zájmu svého zdraví a zdraví spoluobčanů je kaţdý povinen:  

- poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo 

její známky závaţné poruchy zdraví  

- účastnit se zdravotnického školení a výcviku uleţeného z důvodu obecného zájmu  

 Podle Zákona 20/1966 Sb. hl. 4. odd. 1 §55 odst. 2 pís. c - je zdravotník povinen 

poskytovat neprodleně první pomoc kaţdému, jestliţe by bez této pomoci, byl ohroţen jeho 

ţivot nebo zdraví a není- li pomoc dosaţitelná jiným způsobem a zajistit mu podle potřeby 

další odbornou péči. Zdravotnický pracovník musí počítat s tím, ţe klient by měl souhlasit  

s poskytovanou péčí, kdyţ nejde o úkony bezprostředního ohroţení ţivota [11,14]. 
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9. Laická první pomoc 

 Definice - první pomoc je péče nebo léčba poskytnuta postiţenému před příjezdem  

zdravotnické záchranné sluţby nebo jiného kvalifikovaného odborníka.  

 Cíl - zachránit ţivot, zabránit zhoršování zdravotního stavu a urychlit proces 

uzdravování.  

 Priority - je nutné zajistit tři základní ţivotní funkce - zprůchodnění a udrţení 

průchodnosti dýchacích cest, obnovení dýchání, v případě nutnosti zahájit umělé dýchání, 

obnovení krevního oběhu s nepřímou srdeční masáţí a s event. zástavou krvácení.  

 Vybavení - není potřeba ţádné zvláštní výbavy. Dobře vybavená auto lékárnička 

obsahuje řadu uţitečných pomůcek, ale ne vţdy ji máme v případě potřeby k dispozici. 

Můţeme však pouţít cokoli, improvizovat.  

 Základní pravidla - velmi důleţité je při pomoci druhým dbát na vlastní bezpečnost. 

Nepřibliţujte se proto k postiţenému, pokud je ohroţen váš ţivot, např. při úrazech 

elektrickým proudem, tonutí atd. Neopatrná manipulace s postiţeným můţe podstatně zhoršit 

jeho zdravotní stav a následnou léčbu. Na místě je důleţité zachovat klid, rozváţnost  

a ne postiţeného "nějak naloţit" a odvézt ho do nemocnice, ale snaţit se ho co nejlépe zajistit 

a stabilizovat na místě a vyčkat příjezdu kvalifikované pomoci. Při pomoci u dopravních 

nehod je téţ velmi nutné si povšimnout, v jakém stavu se nachází vozidlo, došlo-li  

k opakovanému převrácení, smrštění či zaklíněni osádky, byli- li pouţity bezpečnostní pásy, 

"vystřelené" airbagy a další důleţité maličkosti, které ale hasičům, či zdravotníkům velmi 

pomohou při určování prvotní anamnézy a k zahájení léčby a transportu k definitivnímu 

ošetření zraněných.  

 

 Naléhavost ošetření: 

- ţivot zachraňující výkony u raněných s dobrou prognózou (zajištění vitálních funkcí, 

stavění krvácení, protišoková opatření, atd.)  

- jednoduché výkony u raněných vyţadující urgentní definitivní ošetření (otevřené 

zlomeniny, poranění hlavy, hrudi, břicha, aj.)  

- ulehčující výkony u umírajících postiţených  

- výkony první pomoci u lehce zraněných  
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 Naléhavost odsunu raněných:  

- ranění, u nichţ byl stav stabilizován po ţivot zachraňujících výkonech (ranění vyţadující 

definitivní urgentní nemocniční ošetření)  

- ostatní ranění s příznivou prognózou  

- ostatní ranění  

 Po zhodnocení stavu raněných, druhu zranění a ošetření na místě je nutné směrovat 

pacienty do vhodného zdravotnického zařízení k definitivnímu ošetření.  

Prvotní prohlídka jakékoliv zraněné osoby by neměla trvat déle jak tři minuty. Je třeba začít 

prohlídkou hlavy, stavu základních ţivotních funkcí, zlomeniny, trţné a krvácející rány  

i z uší, prohlídkou dutin ústní, nosní, barva kůţe. Dále prohlídkou krku, pozor na poranění 

krční páteře (krční límec). Prohlídkou trupu, zda je stabilní hrudník, zjevné pronikající rány, 

modřiny, krvácení, tvrdnutí břicha. Kontrola pánve, stabilita, osovost, krvácení. Pokračujeme 

dolními a nakonec horními končetinami. Zde je třeba se hlavně pohmatem a pohledem ujistit 

zda nekrvácí, osovost, amputace. 

 Je třeba říct, ţe se poslední dobou tato základní prohlídka nedělá. Smutné je, ţe jsem 

se setkal s případy, kdy ani kvalifikovaný zdravotní personál tuto prohlídku neprovádí.  

K čemu je mi zahájit resuscitaci, kdyţ mi třeba mezitím postiţený vykrvácí zlomeninou 

dlouhé stehenní kosti. V těchto příkladech bychom mohli pokračovat. Poloţme si, ale otázku 

proč se to tak děje? Neznalost, suverenita, lhostejnost? Proč znovu nezahrnout tuto základní 

pomůcku mezi hasiče a tím ostatním ukázat, ţe nám není prohlídka zraněného lhostejná  

a ukázat i kvalifikovanému personálu, ţe to jde, kdyţ pak při předávání pacienta hasič popíše, 

co vše zjistil stoupne naše prestiţ i v těchto řadách.  
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10. Zdravotní první pomoc  

 Většinou navazuje na laickou zdravotní první pomoc, pokud byla provedena. Její 

nedílnou součástí je anamnéza, sběr informací o události, kterou nám první poskytne operační 

středisko. Po příjezdu na místo nehody je důleţité ohledání místa, vyhledání, třídění  

a skórování postiţených. Ale pozor, laik si nemusí pamatovat vše, co záchranáři musí 

předpokládat o druhu postiţení, závaţných skrytých poraněních. Pokud lze předpokládat 

jakékoli postiţení, musí tomu záchranáři přizpůsobit svoji činnost, dokud nebudou tato 

postiţení vyloučena. Definitivní vyloučení a stanovení diagnózy provede aţ lékař  

v nemocničním zařízení za pomoci výsledků z rentgenového, CT, SONO a jiných vyšetření. 

Dle počtu zraněných na místě nehody a tíţe postiţení, přistupujeme k třídění raněných. 

Posuzuje se naléhavost záchranných výkonů a stanovujeme naléhavost a směr transportu 

zraněných k definitivnímu ošetření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

28 

 

11. Základní vyšetření ţivotních funkcí 

 Vyšetření - začneme intenzivním oslovením, haló slyšíte mě, nereaguje silný podnět 

štípnutí do ušního lalůčku, nereaguje předpokládám selhání ţivotních funkcí. Jde z vozidla 

ven? Kolikrát stačí záklon hlavy a sledovat stav vědomí, kdyţ ne uvnitř vozu nelze 

resuscitovat! Zraněného co nejšetrněji, ale pokud moţno co nejrychleji dostat ven a zahájit 

resuscitaci. 

  Vyšetření dýchání - při dýchání se do plic dostává vzduch, který obsahuje kyslík  

a z těla je vylučován nepotřebný oxid uhličitý. Při dýchání rozšiřují hrudník meziţeberní 

svaly a bránice, čímţ se nasává vzduch do plic. při výdechu se tyto svaly uvolňují, hrudník  

se zmenší do původní velikosti, čímţ se vdechnutý vzduch ústy nebo nosem vytlačuje z plic 

ven. Normální počet dechů je asi šestnáct za minutu, u dětí je počet vyšší. Abyste zjistili, zda 

postiţený dýchá, přiloţte tvář k ústům, aby šel rozpoznat závan vydechovaného vzduchu, 

poslouchejte dech a pozorujte pohyb hrudníku.  

Postup:  

1. Klekněte si vedle postiţeného, přiloţte ucho k jeho nosu a ústům, pozorujte hrudník. 

2. Pokud dýchá, uvidíte dýchací pohyby hrudníku, uslyšíte dech a pocítíte závan     

vydechovaného vzduchu. 

3. Nedýchá- li, musíte vyčistit a uvolnit dýchací cesty, pokud je to nutné, zahájit umělé    

dýchání z úst do úst. 

 Vyšetření krevního oběhu - krev se skládá z krevních buněk (červené a bílé krvinky, 

krevní destičky) a tekutiny (krevní plazmy). Srdce ji vytlačuje tepnami do všech částí těla  

a zpět se vrací ţilami. Rozvádí kyslík z plic, výţivné látky vstřebané z potravy a odvádí 

odpadové látky, udrţuje termoregulaci. Při srdečním stahu se šíří všemi tepnami tlaková vlna 

= tep, který můţete nahmatat všude tam, kde probíhá tepna blízko povrchu těla, např. na krku 

- krkavice, na zápěstí, na palcové straně - arteria radialis. Srdce se stahuje šedesátkrát  

aţ osmdesátkrát za minutu, u dětí je akce rychlejší. Normální tep je zpravidla silný, kdyţ  

je nehmatný, činnost srdce je zastavena, v případě rychlého a slabého tepu můţe být postiţený  

v šoku. 

 Podle Guidelines 2010 pro neodkladnou resuscitaci - po oslovení a bolestivém 

podnětu nereaguje, vyndám postiţeného z vozidla na tvrdou podloţku, znovu zkusím podnět, 

nereaguje - resuscituji.    
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Postup:  

1. Tep na krkavici - najděte štítnou chrupavku, sjeďte bříšky tří prstů do prohlubně mezi ní a 

kývač hlavy. 

2. Tep na zápěstí - umístěte bříška tří prstů do prohlubně nad rýhou na přední straně zápěstí 

v ose s dlaňovým bříškem palce. 

3. Počítejte počet tepů za patnáct vteřin, vynásobte čtyřmi a dostanete celkový počet tepů  

za jednu minutu. 

 V situaci předpokládaného selhání oběhu se však dnes nepouţívá, protoţe přesnost 

těchto postupů je i pro zkušené zdravotnické pracovníky velmi malá a časová ztráta natolik 

velká, ţe můţe postiţeného ohrozit. Proto se dnes pouţívá jen sledování reakce postiţeného 

na důrazné oslovení nebo intenzivní bolestivý podnět a při nepřítomné reakci se zahajují 

postupy neodkladné resuscitace. 

  Vyšetření stavu vědomí - vědomí můţeme definovat jako schopnost uvědomování  

si věcí z okolního prostředí, vzpomínek, schopnost zaměřit na ně svou pozornost, moci jednat 

podle své vůle.  

 Bezvědomím nazýváme stav útlumu vědomí různé intenzity. Je vţdy důsledkem 

traumatologického (anatomického) nebo funkčního poškození mozku a výrazem závaţného 

stavu. Nebezpečí spočívá v tom, ţe nefungují nebo vymizí reflexy, které zajišťují udrţení 

volných dýchacích cest a jejich ochranu a regulují krevní oběh. Postiţený můţe, neţ dojde  

k úplnému bezvědomí, procházet různými fázemi zmatenosti a letargie a stejnými fázemi 

můţe procházet i při probírání.  

Orientační hodnocení hloubky bezvědomí:  

1. Somnolence - reakce na. slovní podnět zachována, zpomalena, spolupráce je minimální. 

2. Sopor - postiţený nereaguje na oslovení, lze vybavit reakce na bolestivý podnět. 

3. Koma - není reakce ani na bolestivý podnět. 

 Kromě těchto ještě existuje kvalita vědomí, které mohou zastřít další váţná zranění 

(pacient neklidný, pobíhá, křičí a přitom moţnost zlomenin, váţná vnitřní zranění), coţ se 

objeví později. 

 Stav vědomí hodnotíme i podle stupnice Glasgow coma scale. Hodnotí se otevření očí, 

motorika a slovní odpověď (příloha č. 12). Zjišťování stavu ţivotních funkcí musí  

být velmi rychlé. V optimálním případě by mělo být provedeno během 10 sekund. Nikdy 

nesmí být důvodem oddálení ţivot zachraňujících úkonů, ať na začátku, nebo kdykoli během 

ošetřování zraněného.   
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12. Ţivot zachraňující výkony 

 Zde si popíšeme základní postupy při poskytování laické či zdravotní první pomoci 

pro ţivot důleţitých aspektů. 

12.1 Vyčištění a uvolnění dýchacích cest  

 Dýchání je moţné jen tehdy, je- li prostor mezi nosem, ústy a plicními sklípky 

průchodný. Neprůchodnost cest hrozí vţdy, je- li postiţený v bezvědomí, zejména leţí-li  

na zádech nebo naopak sedí s hlavou v předklonu (častá poloha zraněných v dopravním 

prostředku). V bezvědomí dochází k uvolnění ţvýkacích svalů a svalů jazyka a měkkého 

patra, kořen jazyka zapadá a uzavírá hrdlo. Kromě toho mohou zneprůchodnit dýchací cesty  

i zvratky, ulomené zuby, ţvýkačky, hlína apod.  

Postup:  

1. Jednu ruku poloţte zraněnému na čelo, druhou podsunujte pod krk a zakloňte 

postiţenému hlavu, aby nosní dírky směřovaly vzhůru.  

2. Předsuňte dolní čelist dopředu a vzhůru, aby brada vyčnívala. Tím se uvolní kořen jazyka 

od stěny hrtanu a dojde k uvolnění dýchacích cest. (příloha č. 3). 

3. Pozorujte, zda zraněný dýchá (podle jasně patrných pohybů hrudníku), pokud ano, uloţte 

jej do stabilizované polohy.  

4. Pokud nedýchá, přestoţe byly uvolněny dýchací cesty, můţe se jednat o mechanickou 

překáţku (např. vdechnuté zvratky, zuby, bláto…). V tom případě je nutno dýchací cesty 

vyčistit. Pokud je postiţený při vědomí, můţeme pouţít úder mezi lopatky  

či Heimlichův hmat (zachránce se postaví za zraněného, obejme ho kolem trupu, jednu 

ruku sevře v pěst a umístí ji pod mečovitý výběţek hrudní kosti, druhou rukou ji uchopí u 

prudce stlačí nadbřišek postiţeného vzhůru). Při čištění dutiny ústní otočíme hlavu 

zraněného k jedné straně a ukazovákem mu dokola vytřeme ústní dutinu, opatrně 

vyjmeme případná cizí tělesa.  

5. Dáváme pozor, abychom cizí tělesa nezatlačili hlouběji do hrdla, máme- li podezření na 

zranění krční páteře, hlavu neotáčíme ani nezakláníme. 

12.2 Umělé dýchání 

  Jedná se o dýchání z úst do úst, či z úst do nosu v případě, ţe postiţený nedýchá ani 

po uvolnění a vyčištění dýchacích cest. Musíme zajistit zásobení krve kyslíkem tak,  

ţe vdechujeme vzduch ze svých plic do úst či nosu (nebo obojího) postiţeného. Tento postup 
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je moţný proto, ţe ve vydechovaném vzduchu zachránce zbývá ještě asi 20 objemových 

procent kyslíku.  

Postup:  

1. Uvolnit a vyčistit dýchací cesty, udrţovat záklon hlavy, předsunout dolní čelist  

a pootevřít ústa. 

2. Jednu ruku opřeme o čelo postiţeného, palcem a ukazováčkem stlačíme nosní dírky. 

Druhou rukou přidrţujeme dolní čelist, prsty se nedotýkáme ani úst ani krku.  

(příloha č. 3).  

3. Nadechneme se, otevřeme zeširoka ústa a přiloţíme rty kolem úst postiţeného. 

Vydechneme šetrně a přitom sledujeme, zda se hrudník nadzvedl.  

4. Oddálíme ústa a pozorujeme hrudník, pokud byl vdech úspěšný, vidíme,  

ţe se hrudník nadzvedl a nyní při výdechu klesá.  

5. Provedeme další dva vdechy a pokračujeme 30 kompresí ku 2 vdechům, aby se krev 

nasytila kyslíkem, a zkontrolujeme tep na krkavici.  

6. Přibliţně kaţdé 2 minuty provedeme rychlou kontrolu, zda se obnovují základní ţivotní 

funkce; tato kontrola by neměla vést k přerušení NR na více, neţ 10sekund; cílem je 

zejména minimalizovat dobu přerušení srdeční masáţe (po přerušení kompresí se tok krve 

okamţitě zastavuje, k jeho alespoň částečnému obnovení do důleţitých orgánů dochází aţ 

po mnoha vteřinách). 

7. Pokud se obnoví spontánní dýchání srdeční akce, uloţíme zraněného  

do stabilizované polohy za stálé kontroly. 

 V tomto postupu by se mělo pokračovat, dokud si nejsme jisti, ţe se základní ţivotní 

funkce neobnovily a udrţují se v činnosti, nebo dokud není dostupná navazující zdravotnická 

pomoc, nebo dokud nedojde k úplnému vyčerpání záchranářů. 

 Od 1. 1. 2011 jsou v povinné výbavě autolékárniček resuscitační masky, jejichţ 

pouţití je více neţ sporné, Většina lidí je neumí pouţívat.    

 Vzduch je moţno vdechovat i do nosu, palcem uzavíráme ústa postiţeného a našimi 

ústy obemkneme jeho nos. V lékárnách, zdravotnických potřebách, ale i u benzinových pump 

a jinde můţeme zakoupit resuscitační roušky, které zabraňují přímému styku s ústy 

postiţeného, a zároveň se tím chráníme před moţnými nákazami.  
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12.3 Nepřímá srdeční masáž 

  Cirkulaci krve v těle zajišťuje srdce. Při jeho zástavě se nedostává kyslík k buňkám, 

nastává nezvratné poškození mozku jiţ po třech aţ pěti minutách. Kontrolujeme tep  

na krkavici, pokud není hmatný, činnost je zastavena a musíme ji nahradit nepřímou srdeční 

masáţí. Jedná se o stlačování hrudní kosti, tím se krev ze srdce vytlačuje,  

po uvolnění stlačení se srdce opět plní krví.  

Postup:  

1. Postiţeného uloţíme na rovnou, pevnou podloţku, klekneme si v úrovni hrudníku. 

Nahmatáme hrudní kost a její střed. Poloţíme dlaň jedné ruky do středu hrudní kosti, 

přiloţíme zápěstí druhé ruky, prsty by se neměly dotýkat hrudníku, ruce se dotýkají  

jen hrudní kosti, ne ţeber. 

2. Klečíme, abychom měli ramena nad hrudní kostí postiţeného, lokty a paţe drţí rovinu 

(příloha č. 4). 

3. Hrudní kost stlačujeme asi o 5 cm, uvolníme tlak, ale ruce stále necháme leţet  

na hrudníku. Provedeme třicet rychlých stlačení (frekvence stlačení hrudníku je  

100 - 120/min) a poté provedeme dva vdechy z úst do úst.  

4. Pokračujeme ve stlačování hrudníku 30:2 vdechům, asi po třech minutách zkontrolujeme 

tep.  

5. Nahmatáme- li tep, přerušíme srdeční masáţ, jinak pokračujeme dále v masáţi. 

12.4 Stabilizovaná poloha = zotavovací poloha 

  Kaţdý, kdo je v bezvědomí a spontánně dýchá, by měl být uloţen do stabilizované 

polohy. Ta zajišťuje volné dýchací cesty a umoţňuje, aby případné zvratky a jiné sekrety 

mohly volně odtékat z úst. Neţ postiţeného uloţíme do stabilizované polohy, důkladně  

se přesvědčíme, ţe dýchá a má hmatný puls, vyloučíme zranění páteře a moţné zlomeniny 

předem znehybníme. Při podezření na poranění páteře, zraněného nikdy neotáčíme nebo s ním 

jinak hýbeme a při bezvědomí ho nenecháme o samotě.  

Postup:  

1. Hlavu postiţeného lehce k sobě otočíme a zakloníme, aby se uvolnily dýchací cesty. Paţi, 

která je blíţe, uloţíme podél těla a mírně podsuneme pod hýţdě.  

2. Poklekneme k postiţenému, nadzvedneme vzdálenější paţi a dolní končetinu,  

a mírným tahem ho otočíme k sobě. Ohneme paţi a nohu tak, abychom zabránili otočení 

postiţeného zpět na záda. Upravíme polohu hlavy, podepřeme ji rukou postiţeného a 

zkontrolujeme, zda jsou průchodné dýchací cesty.  
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12.5 Zástava krvácení 

  Ke krvácení dochází při roztrţení či přeříznutí kterékoli cévy rozvádějící krev tělem 

(tepny, ţíly, kapiláry). Můţe být vnější viditelné nebo vnitřní, které nevidíme. Tepenná krev 

je jasně červená a vystřikuje z rány, ţilní je tmavší a volně vytéká. Silné krvácení je vţdy 

naléhavou situací, protoţe při větších ztrátách je jí příliš málo na to, aby buňky těla byly 

dostatečně zásobeny kyslíkem a ţivinami. Důsledkem můţe být šok i smrt.  

 Při ošetřování krvácení postupuje podle druhu zranění, rány. Vyuţijme tlakového 

obvazu, který přikládáme na krvácející ránu. K zástavě tepenného krvácí, pouţijeme stlačení 

tlakových bodů na těle nad místem krvácení (viz příloha č. 5). Stlačujeme tepnu proti kosti, 

výsledek je patrný ihned. Při prokrvácení obvaz neodstraňujeme, ale přidáváme další vrstvy  

a snaţíme se dostat postiţeného co nejrychleji k nemocničnímu ošetření. V případě krvácení  

z krku z krkavice logicky nezaškrcujeme, ale pouze stlačíme místo prsty a drţíme do příjezdu 

zdravotníků. Při krvácení u otevřených zlomenin zaškrtíme končetinu nad ránou, na ránu/kost 

netlačíme, pouze ji zakryjeme sterilním krytím. Dnes se od škrtidel upouští, je lepší vyuţít 

tlakové body a tlakový obvaz. Škrtidlo se dá vyuţít pouze u amputátů. 

12.6 Zlomeniny 

  Kostra tvoří oporu těla, některé kosti tvoří ochranu ţivotně důleţitým orgánům 

(hrudník, pánev). V blízkosti některých probíhají důleţité cévy a je nutné dát velký pozor, 

abychom zabránili poškození orgánů a cév ostrými úlomky kostí. K příznakům patří 

bolestivost při pokusu o pohyb v místě zranění, končetina oproti druhé bude zde formována, 

oteklá, vytvoří se krevní podlitina. Zraněný můţe vnímat tření úlomků o sebe, čemuţ musíme 

zabránit z důvodů pozdějších komplikací a snadnějšího uzdravování. Snaţíme se o minimální 

pohyblivost zlomenin, o zpevnění a stabilizaci, končetiny můţeme vypodloţit částmi oděvu.  

12.7 Poranění páteře 

  Při kaţdé dopravní nehodě musíme počítat s tím, ţe mohlo dojít k poranění páteře, 

především krčního úseku. Páteř tvoří obratle, které jsou zpevněny vazy, obklopují a chrání 

míchu. Při dopravním úraze či špatném pohybu můţe dojít k nataţení vazů s poškozením 

meziobratlových plotének, nebo k poškození vlastního obratle s následným poškozením 

míchy. To vede ke ztrátě pohybu a čití v částech těla, končetin pod zraněnou oblastí.  

Se zraněným nehýbáme, udrţujeme jej v klidu a vyčkáme na příjezd odborné pomoci.  

Ve snaze zraněnému pomoci bychom ho mohli ještě více a nenávratně poškodit.  
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12.8 Popáleniny 

  Jedná se o poškození kůţe i hlouběji uloţených tkání vyvolané termickými vlivy  

a záleţí na stupni a rozsahu popálení. V první řadě musíme postiţeného vyprostit a odnést  

z místa nebezpečí, zamezit dalšímu působení tepla. Pokud ještě hoří oděv, snaţíme se jej 

uhasit dekou, kabátem apod., ale oděv ze zraněného nestrháváme, zabráníme mu v pobíhání. 

Postiţené místo v rámci moţností chladíme do doby zmírnění bolesti, kryjeme sterilním 

obvazovým materiálem. Pokusíme se sundat kovové ozdoby - prsteny, hodinky a řetízky, neţ 

postiţené místo oteče. Protoţe je osoba ve vozidle v uzavřeném prostoru a má ohořelé chřípí 

v nose a nebo saze v dutině ústní musíme předpokládat popálení dýchacích cest. V tomto 

případě je nutné sledovat zraněného, protoţe by mohlo následovat selhání dýchání. Ale při 

pomoci myslíme hlavně na vlastní bezpečnost!  

12.9 Poleptání chemickými látkami 

  Jedná se o dotyk s některými chemickými látkami, které mohou váţně poškodit kůţi a 

sliznici. Potřísněný oděv se snaţíme co nejrychleji z postiţeného sundat a zasaţené místo 

opláchnout obyčejnou vodou, sterilní překrytí. Chráníme také své ruce, obličej a oči před 

kontaktem s chemikálií!  

12.10 Poranění hrudníku 

  Je při dopravní nehodě velmi časté, protoţe zranění jsou vrţeni vpřed oproti překáţce 

(např. řidič - volant). Nejčastěji dochází ke zlomeninám ţeber, úlomky mohou poškodit 

hrudní stěnu, plíce i srdce. Můţeme se setkat i se zraněním, kdy část vozu vnikne  

do hrudníku a dochází k nasávání vzduchu do dutiny hrudní. Plíce splaskne, pokud postiţený 

zůstane bez pomoci, můţe dojít k poškození i druhé plíce. Pokud dojde ke zranění hrudníku, 

kdy se otvorem nasává vzduch do dutiny hrudní, překryjeme otvor sterilním obvazem, PVC 

rouškou a po třech stranách zalepíme náplastí. Zraněného uloţíme do stabilizované polohy 

poraněnou částí hrudníku dolů. Předměty trčící z hrudníku nevyndáváme, protoţe mohou 

bránit případnému krvácení.  

12.11 Šokový stav 

  Při šokovém stavu selhává krevní oběh zásobující tkáně kyslíkem. Jde rozdělit  

do dvou hlavních kategorií. Za prvé poklesne objem cirkulující krve (krvácení, popáleniny), 

za druhé jde o ochablou činnost srdce, krevní tlak klesá a můţe dojít aţ k srdeční zástavě. 

Postiţený bude bledý, studeně opocený, tep bude rychlý a špatně hmatný, dech zrychlený  
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a povrchní, nastupuje pocit spánku, neklidnost. Zraněný se bude doţadovat pití pro pocit 

velké ţízně, ale podání tekutin je zakázáno. Můţe i potichu mluvit a stěţovat si na zimu. 

Zabráníme dalším ztrátám krve, stavíme krvácení, udrţujeme tělesnou teplotu, kontrolujeme 

dýchání a puls a čekáme na zdravotnickou pomoc.  

12.12 Kolaps  

 Je krátkodobý stav bezvědomí, ke kterému dochází při dočasném sníţení průtoku krve 

mozkem (např. při náhlém sníţení krevního tlaku). Nejlépe postiţenému pomůţeme 

zvednutím dolních končetin nad úroveň hrudníku, uvolníme oděv kolem krku, ujistíme se,  

zda má postiţený dostatek vzduchu, zkontrolujeme dýchání a tep. Po kaţdé takovéto příhodě 

je nutné nemocniční vyšetření k vyloučení závaţné příčiny způsobující kolaps.  
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13. Úkoly přednemocniční neodkladné péče  

- po tísňové výzvě co nejdříve dosáhnout pacienta  

- zajistit podmínky pro vyšetření a ošetření raněného, včetně vyproštění, bezpečnosti a 

ochrany před nepříznivými vlivy okolí  

- pohotové posouzení klinického stavu  

- rychlé rozhodnutí o závaţnosti a prioritách, které je třeba zrealizovat jiţ na místě  

- stabilizace základních ţivotních funkcí v rámci moţností  

- prevence a zahájení léčby šoku  

- zajistit nejrychlejší a co moţná nejšetrnější transport zraněného  

- předat pacienta ZZS  

- nahlásit na KOPIS  

13.1 První kontakt se zraněným  

 Záchranný řetězec - laická první pomoc se zavoláním tísňového čísla - výzva a její 

vyhodnocení operačním střediskem - výjezd odpovídající záchranné skupiny (skupin)  

- poskytování zdravotní pomoci - ošetřování zraněného na místě nehody - následné předání  

a transport raněných do nemocničního zařízení. 

 Při prvním kontaktu se zraněným je důleţitá anamnéza - souhrnný přehled okolí 

příhody, soubor údajů, které my o zraněných nashromáţdíme.  

- základní orientace o stavu raněných - stav ţivotních funkcí (krevní oběh, dýchání, stav 

vědomí). Všímáme si, jak postiţený dýchá, jaký má oběh, barvy kůţe, rychlosti návratu 

prokrvení nehtových lůţek, je- li při vědomi. Důleţité je i sledování změn  

v čase. Všímáme si, v jaké poloze se zraněný nachází. 

- sledujeme bezprostřední okolí - míru deformace vozidla, krevní stopy, zvratky,  

ale event. krabičky od léků, zdravotní průkazky apod., komunikace s ostatními účastníky 

nehody.  

- priority ošetření a vyšetření ~ upřednostníme zajištění vitálních funkcí (obnova 

průchodnosti dýchacích cest a umělé dýchání, nepřímá srdeční masáţ, zástava krvácení), a 

dále se budeme zajímat, jak a kdy k nehodě došlo.  

13.2 Manipulace se zraněným  

 Vyprošťování raněných vţdy prodluţuje čas do poskytnutí kvalifikované péče.  

Je velmi častým prvkem v prvním kontaktu se zraněným a v jednoduchých případech s ním 

můţe začít i laik. V první pomoci se učí například tzv. Rautekův hmat = postup pro vynesení 
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nezaklíněných osob z vozu. Zvládne ho jeden zachránce. Uchopíme zraněného za jeho zdravé 

předloktí a přitiskneme si ho na náš hrudník, pomalu ustupujeme a pokládáme  

ho na připravenou podloţku. Ale pozor, hlava zraněného musí být opřena o naše tělo a 

neměla by se pohybovat. (příloha č. 8). 

 Při ošetřování zraněných motocyklistů je nezbytnou součástí sejmutí ochranné přilby, 

pokud si ji není schopen zraněný sundat sám. K bezpečnému sejmutí jsou zapotřebí dva 

zachránci. Jeden podpírá hlavu a krk postiţeného, brání pohybu hlavy, druhý zachránce 

opatrně snímá přilbu (příloha č. 8). 

 V horších případech, kdy jsou zranění zaklíněni, je nutné přivolat specializovaný tým 

(hasičský záchranný sbor), který má potřebné prostředky k vyproštění. Záchranáři postupují  

s vyprošťovacím týmem aţ k pacientovi. Pokud jim nehrozí poškození zdraví či ztráta ţivota 

snaţí se o zajištění základních ţivotních funkcí po dohodě s hasiči jiţ během vyprošťování 

(např. uvolnění dýchacích cest, zajištění ţilního vstupu, nasazení fixačního krčního límce, 

podání analgetických léků apod.).  

 V ţádném případě nesmí být vyproštění chaotické, provedené tak, aby došlo k dalšímu 

postiţení zraněného.  

13.3 Transport a polohování raněných  

 Transport - odsun zraněných provádíme u závaţných poranění pouze v případě, kdy 

místo na kterém došlo k nehodě a poranění není dosaţitelné pro odbornou pomoc nebo pokud 

se tím urychlí přesun zraněného k dalšímu ošetření. Neošetřené zraněné osoby odsunujeme 

pouze v nouzi, např. při poţáru. Způsob vyproštění a transport musí vţdy odpovídat poranění 

a stavu pacienta, ale i našim silám a prostředkům. Vţdy dbáme vlastní bezpečnosti!  

(příloha č. 1). 

 Polohování - je součást první pomoci a správného ošetřování postiţených.  

To znamená uloţení zraněného do takové polohy, která jeho stavu ulevuje, zmírňuje bolest  

a nezhoršuje zdravotní stav a i předchází moţným komplikacím. (příloha č. 2)  

14. Vyšetření a ošetření zraněných  

 Základní fyzikální vyšetření provádíme za pouţití vlastních smyslů (pohled, pohmat, 

poslech, poklep) a jednoduchých pomůcek (baterka). Postupujeme "od hlavy aţ k patě",  

ale nikdy nesmíme opomenout a prioritně ošetřujeme vitální funkce, snaţíme se oddálit 

zhoršení stavu vlivem druhu zranění.  
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Celková prohlídka zraněného 

 

 

Prohlídka zraněného by neměla trvat déle neţ 3 minuty! 

Stále sledujeme stav vědomí a případné změny zraněného!

Ţivot zachraňují výkony 
- dýchání, srdeční činnost 

- zástava krvácení   

Hlava 

- rány, oči, nos, uši 

- vlasová část, skelet lebky 

Krk 

- rány, kontrola tepu 

-  osovost páteře (límec) 

 

Hrudník 

- rány, hrudní koš, dýchání 

- pneumothorax, osa páteře  

Břicho 

- rány, osa páteře 

- tvrdnutí - nebezpečí krvácení 

Pánev 

- pevnost pánve, pohlavní org. 

- vnitřní krvácení - smrt 

Končetiny 

- dolní, horní, krvácení 

- zlomeniny, amputace 
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14.1 Hlava  

 Při poranění hlavy je nutné sledovat stav vědomí a stav zornic, jejich změny mohou 

signalizovat váţné poranění centrální nervové soustavy.  

Obličejová část:  

- rány - velmi krvácí, moţná přítomnost cizích těles, ošetření sterilním krytím, zavázání, 

zalepení  

- zlomeniny čelistí, očnice, nosu, vylomené zuby - zabránění jejich vdechnutí  

- oči - zranění od brýlí, rozbitého skla, pronikající a tupá poranění oka, cizí předměty, 

poškození chemickými látkami - výplach fyziologickým roztokem, sterilní překrytí oka  

- uši - pozor na výtok mozkomíšního moku = příznak nitrolebečního poranění - sterilní 

překrytí, ucho nečistíme  

- nos - zlomeniny, rány, spojené s krvácením z nosu, ale i moţný výtok mozkomíšního 

moku, ošetření prakovým obvazem s přihlédnutím na bolestivost při zlomení  

Vlasová část:  

- rány, částečná či úplná skalpace - velká krvácivost, sterilní krytí  

- otevřené rány s výhřezem mozku - překrytí zvlhčeným sterilním krytím, mozek 

nezatlačujeme  

- pronikající poranění - předmět ponecháme v ráně, opatrná manipulace s postiţeným  

- zlomeniny lebečních kostí - praskliny, či impresivní zlomeniny - mohou být spojeny  

s váţným poraněním centrálního nervového systému, zlomenina spodiny lebeční, můţe 

být spojena s brýlovým hematomem, event. výtokem mozkomíšního moku z ucha či nosu 

Poranění centrální nervové soustavy:  

- mozková komoce - jedná se o funkční poškození mozku bez strukturálních změn. 

Základními příznaky jsou bezvědomí různé hloubky, bolest hlavy, závrať, zvracení, moţné  

i přechodné poruchy zraku, sluchu, často i ztráta orientace, paměti.  

Komoce = dvoufázové bezvědomí - zraněný v bezvědomí - probudí se (zmateně mluví) - 

upadá do bezvědomí. Tento stav se můţe opakovat. 

- mozková kontuze - jde o poruchu funkce, ale i strukturální změny mozku (příznaky 

anatomického poškození mozku) způsobené zhmoţděním určitých partií mozkových buněk, 

nebo útlakem partií hematomem či otokem, které se vytvořily následkem úrazu. Bezvědomí 

trvá déle, je rozdíl ve velikosti zornic, nystagmus, moţná hemiparéza aţ spasticita  

na protilehlé straně poškození.  
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 V obou případech je nutno pamatovat při bezvědomí na moţnost tzv. volního intervalu 

s různou délkou. Léčba spočívá v sledování a zajištění vitálních funkcí, monitorování = 

sledování pacienta.  

- komplikace poranění centrální nervové soustavy = zejména intrakraniální krvácení, 

postiţený je ohroţen na ţivotě, proto je nutné několikadenní nemocniční sledování.  

14.2 Krk  

 Krční úsek páteře je při dopravních nehodách nejčastěji zraňován, při nárazech vozidla 

zezadu a do překáţky. Při vyprošťování a přenášení zraněného musíme dbát na co nejmenší 

pohyb hlavy. Krční páteř vţdy fixujeme výškově stavitelným krčním límcem, nejlépe  

v neutrální poloze. K vyproštění pouţijeme zádovou dlahu, je- li to moţné.  

- rány - pozor na poranění tepen na krku, stavění krvácení, sterilní krytí  

- pronikající poranění - předmět ponecháme v ráně, sterilní krytí/obloţení  

- poranění a zhmoţdění hrtanu, štítné chrupavky - v případě nutnosti zajištění průchodnosti 

dýchacích cest intubací a umělá plicní ventilace; při tupém poranění krku a pohybech 

hlavy do krajních poloh existuje moţnost vzniku velkých hematomů v měkkých tkáních  

v okolí dýchacích cest s jejich moţným útlakem  

- poranění obratlů - zlomeniny, luxace krčních obratlů mohou poškodit procházející míchu; 

zde obzvláště platí nutnost předpokládat tato poranění aţ do jejich úplného vyloučení  

a přizpůsobit tomu ošetřovací postupy  

- poranění míchy - přerušení či jen zhmoţdění míchy z poraněných obratlů, nebo otok 

míchy, příznaky jsou ale totoţné - poruchy dýchání, hybnosti, citlivosti. Zde je velmi 

důleţitá správná manipulace se zraněným jiţ při vyprošťování z vozu, či při přenášení.  

Je nutné zajištění krku, hlavy proti pohybu abychom zabránili druhotnému poškození 

míchy.  

14.3 Hrudník 

 Poranění hrudníku patří k nejčastějším zraněním u dopravních nehod. I kdyţ jsou 

vozidla vybavena bezpečnostními prvky, jsou tato traumata následkem při převrácení vozů, 

nárazů na volant, na airbagy, při nedodrţování předepsané vzdálenosti mezi airbagem  

a sternem, vymrštění z vozu, zborcení kabiny atd. jsou poranění velmi váţná. Včasná  

a správná první pomoc zásadně ovlivňuje další vývoj zranění a následnou léčbu. Při lehčích 

poraněních není výrazně poškozeno dýchání a krevní oběh. Váţná poranění hrudníku vedou 

na místě nehody k respirační tísni. Je nutno rozhodnout, zda zabránit či zmírnit hypoxii, podat 
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analgetika či raněného intubovat s řízenou ventilací, anebo se rozhodnout pro punkci 

hrudníku. Zároveň musíme předpokládat i poranění hrudní páteře. V prvních chvílích  

po nehodě nemusejí být však příznaky i váţných poranění zřejmé!  

Tupá - nepronikající poranění hrudníku:  

- hrudní kontuze - jde o zhmoţdění stěny hrudníku, tupé nepronikající poranění, při kterém 

nemusí být porušena pohrudnice. Při větší intenzitě dochází aţ k zlomeninám ţeber, 

zhmoţdění plic a srdce, poranění velkých cév Komplikací můţe být pneumotorax nebo 

hemothorax. Hrudní zhmoţdění je dosti bolestivé, raněný můţe mít pocit dušnosti  

pro bolest.  

- zlomeniny ţeber - nejčastější projev hrudního poranění, kdy dochází k zlomeninám 

izolovaným, mnohočetným, jednoduchým, tříštivým, dislokovaným, bez komplikací  

či s poraněním plic a srdce. Sériová zlomenina = zlomení více jak tří ţeber pod sebou, 

omezuje dýchání pro výraznou bolest. Vylomení ţeber - tzv. okénková zlomenina, pří níţ 

dochází k "paradoxnímu dýchání", někdy aţ "vlajícímu hrudníku", kdy při nádechu 

vylomená ţebra klesnou, při výdechu se pozvednou. Mechanika dýchání a výměna plynů 

je významně narušena. Zlomeniny ţeber se projevují bolestí, svalové napětí omezuje 

dýchání na poraněné straně hrudníku. Zvolíme vhodnou polohu i úlevovou pro zraněného, 

bolest ztlumíme analgetiky. Při váţně dechové nedostatečnosti, kdy je rozepínání 

hrudníku bez efektu na dýchání, převáţně u sériových zlomenin, přistupujeme  

k endotracheální intubaci a umělé plicní ventilaci.  

- zlomenina hrudní kosti - nesmíme na ni zapomenout, projeví se nejčastěji ohraničenou 

bolestí, můţeme hmatat i schůdkovitou dislokaci v průběhu kosti. Pronikající poranění 

hrudníku - při pronikajícím poranění hrudníku je porušena pohrudnice a do dutiny 

pohrudniční a hrudní vniká vzduch.  

- traumaticky pneumotorax = nahromadění vzduchu pohrudniční dutině, dochází ke kolapsu 

plíce  

- zavřený pneumotorax - jde o jednorázové nasátí vzduchu při pronikajícím poranění hrudní 

stěny, nebo bez porušení stěny při poranění povrchu plíce, průdušky, průdušnice. Záleţí 

na mnoţství vnikajícího vzduchu do dutiny hrudní. Malý se nijak zvlášť v první fázi 

neprojeví, velký je provázen dušností, tlakem na hrudi, pokašláváním, bubínkovým 

poklepem, oslabeným nebo neslyšitelným dýcháním. Léčba v přednemocniční neodkladné 

péči spočívá v sledová a zajištění vitálních funkcí, při zhoršení stavu intubace s umělou 

ventilací s mírným přetlakem.  
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- otevřený pneumotorax - vyskytuje se při otevřeném poranění hrudníku se zejícím 

otvorem, který se neuzavírá, dochází k úplnému kolapsu plíce a tím k závaţné poruše 

okysličování krve. Při první pomoci zakryjeme otvor poloprodyšným obvazem. 

- tenzní (přetlakový) pneumotorax - vzniká tehdy, vniká- li do pohrudniční dutiny  

v nádechu vzduch, který nemůţe ve výdechu uniknout záklopkový mechanismus,  

při pronikajícím poranění hrudní stěny, nebo při roztrţení průdušnice, průdušky, plíce  

bez poranění hrudní stěny. Plíce postupně kolabuje, přetlačuje se mediastínum a tlačí  

na druhou plíci, utlačuje srdce, které se nemůţe řádně plnit krví, zhoršuje se krevní oběh. 

Jde o ţivot ohroţující poranění, nemocný je výrazně dušný, úzkostný, neklidný, 

cyanotický, nad postiţenou plící je bubínkový poklep a neslyšitelné dýchání. Uţ v terénu 

provedeme punkci hrudníku ve druhém nebo třetím meziţebří v medioklavikulární čáře 

při horním okraji spodního ţebra mírně vzhůru. Tím převedeme tenzní pneumotorax  

na otevřený. Zavedený drén můţeme opatřit  

- provizorním ventilem z gumové rukavice, který brání v nasávání vzduchu v nádechu.  

- pneumomediastinum = průnik vzduchu do mediastína podobným mechanismem jako 

u pneumotoraxu. Stav zraněného závisí na mnoţství vzduchu v mediastínu, často 

spojeno s podkoţním emfyzémem.  

- traumaticky hemothorax = nahromadění krve v pleurální štěrbině, bývá často  

u pronikajících nepronikajících hrudních poranění, velmi často spojen  

se zlomeninami ţeber, poraněním plic. Krev utlačuje plíci a omezuje plicní ventilaci, 

projevuje se poklepovým ztemněním, oslabením aţ vymizením dýchacích fenomenů. 

Klinický obraz s projevy šoku. Dle mnoţství krve dochází k hypovolemii (nedostatek 

kolujícího objemu), nad tisíc mililitrů bude zraněný bledý, kůţe bude chladná, 

opocená, sníţí se tlak, puls a dech se zrychluje. V přednemocniční léčbě doplňujeme 

objem a monitorujeme ţivotní funkce. Hemo a pneumothorax se často kombinují.  

Poranění plic:  

- plicní kontuze - ke zhmoţdění dochází při tupém poranění hrudníku (především při nárazu, 

např. na volant, nárazem airbagu, často při volných bezpečnostních pásech, u motocyklistů, 

cyklistů a sraţených chodců). Jde o závaţný stav, při kterém můţe dojít ke krevnímu 

výronu a otoku plicní tkáně. Důsledkem je porucha výměny plynů. Podle rozsahu 

kontuzního loţiska si raněný stěţuje na bolest, ztíţené dýchání, puls i dech se zrychluje. 

Zraněný můţe vykašlávat krev. Sledujeme stav postiţeného, v případě nutnosti přistoupíme 

k zajištění dýchacích cest a umělé plicní ventilaci.  
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- poranění pronikající do plic - nejčastěji při zabodnutí předmětů dojde k porušení hrudní 

stěny a plic. Jedná se o sdruţené poranění s pneumo či hemothoraxem. Předměty 

nevyndáváme, pouze je upravíme pro transport postiţeného, kryjeme sterilním obvazovým 

materiálem, hradíme krevní ztráty, tlumíme bolest, ošetřujeme případný 

pneumo/hemothorax, sledujeme celkový stav nemocného.  

- roztrţena plíce - po tupém nebo pronikajícím poranění hrudníku dochází k nepravidelnému 

roztrţení plíce, s přítomností pneurnohernothoraxu, zraněný dušný, vykašlává krev 

(hemoptýza).  

- traumatická asfyxie - při těţkém stlačení hrudníku (např. zavalení velkým předmětem, 

stlačením troskami vozidla) dojde k náhlému vzestupu nitrohrudního tlaku a hrudník 

nemůţe provádět dechové pohyby. Postiţeným se vytvoří krevní výrony v oblasti krku, 

obličeje a spojivkách. Můţe být porušena ventilace i perfuze se všemi důsledky  

pro výměnu plynů. V lehčích případech, kdy nedojde k poškození orgánů, nemusí být toto 

zranění smrtelné. Nutno připomenout, ţe stlačení hrudníku můţe být spojeno i se stlačením 

dutiny břišní.  

- blast syndrom - poškození tlakovou vlnou po explozi airbagů v kabině vozu. Dochází  

k roztrţení plicních sklípků, zhmoţdění plic, pneumo- i hemothoraxu, protrţení bubínků.  

- tracheobronchiální poranění - nejčastěji v oblasti rozdvojení průdušnice, bývá sice méně 

časté, zato s vysokou úmrtností. Dochází k nim u těţkého stlačení při dopravních nehodách. 

Vzniká pneumo/hemothorax. Projevuje se dušností, vykašláváním krve, vytváří  

se podkoţní emfyzém = vzduch se hromadí v podkoţí na ramenech, krku i obličeji.  

V krajním případě je podkoţním emfyzémem postiţena velká část těla. Postiţený vypadá 

jako oteklý, při pohmatu citelné praskání nahromaděného vzduchu.  

Poranění srdce:  

- kornoce a kontuze srdce - při komoci srdce vzniká přechodná porucha rytmu  

bez anatomických změn myokardu, při kontuzi dochází k poruše funkce a k morfologickým 

změnám - hernatomy, ruptury chlopní i stěn srdce, vznik ischemických loţisek. Projeví  

se bolestí v prekordiu, palpitací, zrychleným pulsem, na monitoru sledujeme různé druhy 

arytmií, poruchy dýchání, krevní tlak se sniţuje. Nepříznivou známkou je městnání,  

či edém, které vedou k selhání srdce. Při léčbě zraněného sledujeme, zklidníme, v případě 

nutnosti podáváme antiarytmika, kardiotonika, léčíme srdeční selhání. Na moţnost tohoto 

typu poranění nutno pomýšlet zejména při aktivaci airbagů, zvláště bez pouţití 

bezpečnostních pásů. Definitivní vyloučení je moţné aţ v nemocniční etapě ošetření.  
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- hemoperikard a perikardiální tarnponáda - jedná se o výskyt krve v perikardu (osrdečníku), 

brání diastolickému rozšíření srdce jako následek těţšího poranění svalu nebo perikardu. 

Větší mnoţství krve provede tamponádu, srdce není schopno se rozšiřovat a nasát 

dostatečné mnoţství krve, coţ má za následek sníţení tlaku, slabý puls a špatně slyšitelné 

ozvy, rozvoj šoku.  

- pronikající poranění srdce - je způsobeno bodnutím a většinou dochází ke smrti na místě. 

Postiţený bude neklidný, rychlý pokles tlaku, zvýšená náplň krčních ţil, poruchy vědomí, 

zástava.  

- poranění hrudní aorty - tupé poranění aorty - můţe být postiţena kterákoli část aorty, 

nejčastěji je to oblast aortálního oblouku a horní část sestupné hrudní aorty. Aorta se můţe 

při nárazu úplně roztrhnout, nebo je její stěna postiţena jen částečně s moţností vzniku 

aneurysmatu. Nebo vzniká disekující aneurysma s moţností vzniku kompletní ruptury 

oslabené stěny i se značnou časovou prodlevou od úrazového děje. Více jsou tímto typem 

ohroţeni starší lidé, kde je jiţ stěna aorty postiţena aterosklerotickými změnami. Podobně 

mohou být postiţeny i další velké cévy v dutině hrudní či břišní. Při úplné ruptuře aortální 

stěny můţe dojít v závislosti na velikosti vzniklého otvoru k okamţité smrti vykrvácením. 

Můţe se rozvinout hemorrhagický šok. Zvlášť záludné jsou menší ruptury aortální stěny  

a disekující aneurysmata neboť postiţený můţe být dlouhou dobu hemodynamicky stabilní 

a k rozvoji příznaků můţe dojít aţ například v době transportu či později. Podezření  

na poranění hrudní aorty přizpůsobíme směrování zraněného k definitivnímu ošetření. 

Osud pacienta závisí i na dalších přítomných zraněních. Při pronikajícím poranění hrudní 

aorty můţe předmět působit jako ucpávka, po změně polohy dochází také k okamţitému 

vykrvácení.  

- poranění jícnu - při tupých hrudních traumatech můţe dojít k ruptuře jícnu, nebo poranění 

pronikajícím předmětem přes hrudník. Projeví se bolestí, polykacími potíţemi, bolestí  

za sternem, pod klíčkem, dušností aţ šokovým stavem.  

- poranění bránice - nejčastěji při kompresi dolní části hrudníku či trauma nadbřišku.  

Při roztrţení! Protrţení bránice můţe dojít k brániční kýle (vsunutí obsahu dutiny břišní  

do dutiny hrudní). Jde o bolestivé poranění, které vyţaduje urgentní chirurgický zákrok.  

- poranění hrudní páteře - aţ neurologický nález (různé poruchy citlivosti, hybnosti  

aţ ochrnutí dolních končetin) nás můţe přinutit pomyslet i na moţnost poranění hrudní 

míchy, zlomeniny hrudních obratlů. Šetrné zacházení se zraněným jako při jakémkoli jiném 

poškození páteře a míchy.  
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17.4     Břicho  

 V prvním okamţiku bývá poranění břicha v rámci polytraumatu často přehlédnuto, 

pokud nejde o bodné poranění. V pořadí priorit je zastiňují mozkolebeční a hrudní poranění, 

přesto mají velký význam s riziky včasné i další po úrazové fázi.  

Zavřená břišní poranění 

- vznikají tupým mechanismem, je moţné porušení kůţe, podkoţí i svalů, ale ne peritonea, 

dochází k zhmoţdění stěny, ale i k poškození nitrobřišních orgánů. 

 Dle klinického nálezu můţeme provést rozdělení do několika skupin:  

1. pohmoţdění břišní stěny - jedná se o bolestivé tupé zranění stěny, které není provázeno 

peritoneální reakcí (bolestivý pohmat, napětí pobřišnice).  

2. malý nález na břiše s nejasnou symptomatologií - při úraze můţe dojít k porušení 

vnitřních orgánů s krvácením. Dochází i k tzv. dvojité ruptuře, kdy v první fázi  

je poškozen orgán (nejč. slezina) a krvácení je zachyceno do obalu orgánu (subkapsulární 

krevní výron), jen s lehčí bolestí v daném místě, ve druhé fázi praská obal a dochází  

ke krvácení do dutiny břišní s rozvojem jasných příznaků (stěna břišní ztvrdne na pohmat, 

zraněný se brání pohybu pro velkou bolestivost celého břicha, omezují se i dýchací 

pohyby).   

3. případy s jasným nálezem na břiše, ale bez příznaků, které by signalizovali bezprostřední 

ohroţení ţivota (šok). 

- zhmoţdění břišní stěny - vlastní zhmoţdění nevyţaduje zvláštní léčbu, ale je nutné 

ambulantní ošetření z důvodu vyloučení krvácení. Porušení kůţe a podkoţí kryjeme 

sterilním obvazovým materiálem.  

- poranění sleziny, jater, slinivky - jsou nejčastějšími závaţnými poraněními břicha, 

dochází k rupturám orgánů (dvoudobé ruptury), pro bohaté cévní zásobení  

při poranění velmi krvácí, chirurgické řešení situace je neodkladné.  

- poranění trávicí trubice - poškození ţaludku není tak časté, jako poškození střev.  

Při narušení trávicí trubice dojde k podráţdění pobřišnice.  

- poranění břišních cév - břišní aorty, ledvinných tepen, dolní duté ţíly je smrtelným 

poraněním s rychlým vykrvácením do dutiny břišní.  

- poranění ledvin a močového měchýře - u ledvin dochází k ruptuře obalu orgánu,  

či odtrţení závěsného aparátu ledvin, s bolestivostí a hematomem v retroperitoneu.  

K poranění ledvin můţe dojít i při zlomeninách volných ţeber. Poranění močového 

měchýře je méně časté, o to závaţnější, často ve spojitosti s poraněním pánve.  
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Otevřená břišní poranění - pronikajícím předmětem došlo k perforaci břišní stěny do dutiny 

břišní. Předmět ponecháváme v ráně, maximálně upravíme jeho velikost, ránu kryjeme 

sterilním obvazovým materiálem. Klinický obraz je dán druhem poranění, převládá 

bolestivost s krvácením a známkami šoku a peritoneálního dráţdění. Dle velikosti rány můţe 

dojít i k výhřezu orgánů mimo dutinu břišní, v tomto případě útroby nezatlačujeme zpět, 

pouze kryjeme zvlhčeným sterilním materiálem. Hradíme krevní ztráty, monitorujeme vitální 

funkce, analgezii uţíváme opatrně z důvodů zastření příznaků, zraněný vyhledává úlevovou 

polohu.  

Poranění bederní páteře 

  Neurologický nález podobný jako při poranění hrudní páteře, nemusí být však vůbec 

vyjádřen. V bederní oblasti předpokládáme vznik kompresivních zlomenin obratlů a to i při 

čistých čelních střetech. Pozor na příznaky svědčící pro syndrom kaudy, dochází k různým 

výpadkům citlivosti různých úseků dolních končetin. Bederní páteř ošetřujeme obdobně jako 

jiné úseky páteře, ať nešetrným zacházením se zraněným příliš nezhoršíme prognózu 

onemocnění.   

17.5     Pánev 

 Příčinou úrazů je náraz na překáţku, přejetí, poraţení, pád. U nehod je moţné  

i přenesení sil na pánev přes dlouhé kosti dolních končetin. Pánev chrání střeva, močový 

měchýř, pohlavní orgány a cévy. Poranění pánve nebývá samostatné, je součástí polytraumat. 

Můţeme jej podle rozsahu a následků rozdělit na stabilní, částečně stabilní a nestabilní typy. 

Úrazy pánve mohou způsobit poranění těchto orgánů, mezi nejzávaţnější bychom zařadili 

zlomeniny pánevního kruhu s krvácením ze současně poškozených velkých cév i kostní 

dřeně, coţ opět vede k hemorrhagickému šoku a ke smrti z důvodu nezvládnutelného 

krvácení. K fixaci pánve pouţijeme vakuovou matraci, doplňujeme ztrátu krve, sledujeme 

ţivotní funkce.  

17.6     Končetiny 

- kontuze měkkých tkání - zranění o různé závaţnosti, ale nedochází k porušení koţního 

krytu. Při pohmoţdění dojde k výronu krve do tkání různé intenzity, mohou vznikat 

rozsáhlé hematomy (aţ i s nahromaděním i několika litrů krve).  

- ruptura svalů a šlach - při částečné či úplné ruptuře je více či méně omezená funkce, dojde  

k deformaci svalů a značné bolesti, poranění způsobí otevřená i zavřená zranění - porušení 
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nervů - porucha funkce můţe být způsobená jak otevřeným tak i zavřeným poraněním, 

dochází ke ztrátě inervace příslušné části svalů  

- poranění cév - nejčastěji způsobené ostrým předmětem, ale i úlomkem kostí, otevřené  

či zavřené krvácení, které ještě podle poraněné cévy rozdělujeme na tepenné nebo ţilní,  

s okamţitou zástavou krvácení, s přihlédnutím na postiţené místo a mechanismus úrazu.  

- poranění kloubů - od méně závaţné, ale dosti bolestivé kontuze, způsobené poraněním 

měkkých tkání kloubu (pouzdro a vazy kloubu), přes distorzi (podvrtnutí) kloubu, při níţ 

dojde k oddálení kloubních ploch, ale vrácení se na své místo s nataţením vazů,  

či aţ luxace (vymknutí) kloubu, při které se oddálené plochy kloubu nevrátí na své původní 

místo, a můţe zároveň dojít aţ k odtrţení úponu svalů a šlach od kosti, k poškození cév  

a nervů a při velkém násilí k porušení koţního krytu (otevřená luxace). Fixace a nehybnost 

kloubu velmi uleví od bolesti, v těţších případech tlumení analgetiky na místě.  

- zlomeniny kostí - vzniknou působením mechanického násilí, základní rozdělení na zavřené 

a otevřené, současně mohou být víceúlomkové, tříštivé, spirální, se stranovým posunem 

atd. Při vyšetřování zlomenin přihlíţíme k deformitám končetin, k jejich patologické 

pohyblivosti, ale i k nejistým příznakům, jako jsou krevní výrony ve svalech a bolest.  

Např. při zlomenině stehenní kosti můţe dojít ke krvácení do svalu, které obsáhne řádově  

i několik litrů krve a u zraněného zahájíme protišokovou terapii. V případě tření úlomků  

o sebe, tzv. krepitace, je nemocný ohroţen vznikem tukové embolie. Zamezíme pohybu, 

končetinu fixujeme nejlépe přes dva okolní klouby. Celkově se při první pomoci 

zraněnému snaţíme o co nejmenší pohyblivost s končetinou, aby nedocházelo  

ke zbytečnému posunu úlomků kostí a tím ke zhoršení následné léčby třeba i s vynuceným 

chirurgickým řešením, repozici provádíme maximálně v mírném tahu vose a v délce kosti, 

s ohledem na bolest. Bolest tlumíme analgetiky, hradíme krevní ztráty a snaţíme se o velmi 

šetrný transport k definitivnímu ošetření s výběrem správného zdravotnického zařízení.  

Traumatická amputace: 

- na místě nehody je někdy nutné řešit i otázku amputátu, tzn. zcela oddělených částí 

lidského těla, zejména se jedná o končetiny, které jsou poměrně časté. Záleţí  

na celkovém stavu postiţeného, na amputátu a zbylé části těla, na časovém intervalu 

oddělení od těla. Amputáty se balí do roušky zvlhčené fyziologickým roztokem, uzavírají 

se do neprodyšného sáčkus ledovou vodou či tříští o teplotě přibliţně 4°C. Na těle  

je nutná zástava krvácení, překrytí dané části těla sterilním krytím a neprodlený transport 

do nejbliţšího specializovaného zařízení.  
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18. Hromadné neštěstí 

 Hromadné neštěstí přináší zásadní změnu v postupu práce na místě události, která  

se potýká s větším počtem zraněných se zcela rozdílným postiţením a péčí o ně. Prakticky 

vţdy je nepoměr mezi potřebami a moţnostmi poskytnutí pomoci. Důleţité postupy činnosti 

přednemocniční péče na místě zajistí a rozdělí první osádka záchranného týmu. Vyprošťuje 

 a roztřídí zraněné podle závaţnosti poranění např. podle systému třídění raněných START  

= snadné třídění a rychlá terapie (příloha č. 6) a transportuje je do provizorně vytvořené 

ošetřovny. Zde dochází k základnímu zajištění ţivotních funkcí, neodkladnému ošetření  

a k dalšímu rozdělení raněných podle druhu poranění se zajištěním transportu k definitivnímu 

ošetření.  

 Primárním cílem je léčebná činnost, druhotným cílem je zajištění a registrace 

důleţitých dat. O zraněných vedeme dokumentaci, která ale nesmí vést k prodlevě ve vlastní 

odborné činnosti. Jsou vypracovány systémy jednoduchého, rychlého a přehledného označení 

postiţených, podle kterého se provádí další třídění, ošetření a transport. Karty by měly být 

zajištěny proti poškození a smytí dat, a opatřeny gumičkou pro snadné připevnění  

ke zraněnému. Dokumentace se zakládá jiţ před vyproštěním a jde celou dobu se zraněným  

aţ do cílového zařízení.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  49 

19. Mnohočetná poranění  

19.1     Polytraumata  

 Definice - polytrauma je současně vzniklé poranění nejméně dvou tělesných systémů, 

z nichţ postiţení jednoho nebo jejich kombinace bezprostředně ohroţují základní ţivotní 

funkce - dýchání, krevní oběh, vědomí a činnost centrálního nervového systému.  

 Těţké monotrauma postihuje sice pouze jednu tělní oblast, ale natolik závaţně,  

ţe znemoţňuje jeho funkci. Příkladem můţe být těţké poranění hrudníku s nestabilitou stěny, 

s postiţením nitrohrudních orgánů (plíce, srdce) provázené dechovou tísní.  

 Megatrauma je celkově devastující, popřípadě i ztrátové zranění osoby. Patří k němu 

rozsáhlé zlomeniny dolních končetin s kontuzí břicha s poraněním břišních orgánů (játra, 

slezina, slinivka, poranění tepen, ledvin, močového měchýře).  

 Sdruţené poranění je následek poranění různých tělesných oblastí, ale jejich velikost  

a součet neohroţuje na ţivotě.  

 Závaţnost polytraumat se po prvním orientačním vyšetření zařazuje do tří skupin 

podle postiţení: 

1. stupeň - postiţené nejméně dva orgány nebo tělesné systémy, např: rozsáhlé kontuze, 

velké a hluboké rány, zlomeniny, mozkolebeční poranění  

2. stupeň - poranění nejméně dvou orgánů nebo systémů, např: rozsáhlé rány, zlomeniny 

dlouhých kostí, sériová zlomenina ţeber, těţší mozkolebeční poranění  

3. stupeň - poranění přinejmenším dvou orgánů či systémů, např: velké rány a krvácení, 

tříštivé, kompresivní zlomeniny, hrudní a břišní poranění s trhlinami orgánů, těţká 

mozkolebeční poranění  

 Reakce na polytrauma je dána charakterem a závaţností zranění, ale i individuální 

genetickou výbavou, kondicí, rezervou a stářím postiţeného. Úmrtnost na místě nehody  

je odhadována aţ na 20% těţce raněných. Některým by bylo moţno pomoci včasnou 

adekvátní první pomocí. Těţké úrazy jsou provázeny příznaky šoku, zásady ošetřování  

na místě nehody jsou v jeho léčbě a zabránění jeho rozvoji. V přednemocniční neodkladné 

péči je chirurgicko - traumatologická péče moţná jen v minimální míře. Zajištění základních 

ţivotních funkcí a rychlý převoz do traumacentra stojí v terénu na prvním místě. Diagnostika 

je souběţná s léčbou závaţných zranění a selhávání ţivotních funkcí na úkor méně závaţných 

poranění [11].  
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19.2     Polyrauma u dětí 

 Dopravní nehody se ze sedmdesáti procent podílejí na úmrtnosti dětí.  

Při polytraumatech u dětí dochází rychleji k hypovolemickému šoku. Je menší objem krve, 

tudíţ stačí menší krevní ztráta - 1/2 litru krve dospělého je přibliţně 40% objemu krve dítěte). 

Příznaky šoku mohou nastoupit sice o něco déle, zato ale velmi výrazně. Terapie je obdobná 

jako u dospělých [11]. 

19.3     Hypovolemický šok 

 Definice - je ţivot ohroţující sníţení průtoku krve orgány s následným hypoxicko-

metabolickým poškozením buněčných funkcí. Šok je podmíněn akutním, různě dynamickým, 

nestejnoměrným sniţováním průtoku krve tkáněmi, zejména ţivotně důleţitých orgánů. 

Vzniká nepoměr mezi nabídkou a poptávkou v zásobování orgánu kyslíkem a ţivotně 

důleţitými ţivinami. Současně je šok charakterizován hromaděním produktů látkové výměny. 

Váznoucí tkáňové prokrvení, narůstající tkáňová hypoxie, poruchy látkové výměny, 

energetický rozvrat vedou k narušení součinností orgánových systémů a poté k jejich 

selhávání aţ úplnému selhání.  

 Příčiny hypovolemického šoku - vzniká při nedostatečném objemu tekutin při krevní 

ztrátě při zevních a vnitřních krváceních (příloha č. 8), při ztrátě krevní plazmy (hlavně  

u popálenin), při ztrátě tekutin a elektrolytů (zvracení, nadměrné pocení, vnitřní ztráty tekutin 

- pankreatitis).  

 Příznaky šokového stavu - dochází k akutnímu zhoršení celkového stavu postiţeného, 

mění se stav vědomí, začíná být spavý, ztěţuje se dýchání, poruchy cirkulace oběhu se projeví 

studenou, vlhkou, mramorovou kůţí, tachykardií, hůře hmatáme nitkovitý puls, klesá tlak, 

porucha mikrocirkulace v kapilárách (revaskularizace).  

 Šokový index - poměr tepové frekvence k hodnotě systolického tlaku nám může být 

nápomocen k určení stadia šoku (TF: sys. TK = orientační hodnota).  

Hypovolemický šok můžeme rozdělit na 3 stadia:  

1. lehký šok - ztráta kolujícího objemu je 500 - 1000 ml (asi 10 - 20% celkového objemu 

krve). Projeví se zrychleným pulsem, periferní vazokonstrikcí a mírně sníţeným 

systolickým tlakem, šokový index do 1.  

2. střední šok - ztráta tekutin je asi 1000 - 2000 ml (přibliţně 20 - 35% celkového objemu), 

záleţí však na rezervách organismu. Projevuje se postupnými dekompenzačními fázemi, 

nitkovitým pulzem, výrazným poklesem tlaku. Zraněný je neklidný, zvýšený pocit 
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strachu. Známky výrazné centralizace oběhu, bledá, opocená kůţe, studené okrajové části 

těla se zpomaleným kapilárním plněním.  

3. těţký šok - ztráta objemu 2000 - 3000 ml (asi 35 - 50% objemu krve), tachykardie přes 

120/ minutu, hodnota systolického tlaku pod 60 = šokový index 2. Jsou přítomny různé 

stupně poruch vědomí a dechu. Ztráta objemu kolem 50% a více je smrtelná.  

 Léčba - obecné terapeutické postupy napomáhají zbrzdit rozvoj šoku do doby 

definitivního ošetření. Dle závaţnosti šoku se snaţíme o zklidnění postiţeného, uloţení  

do protišokové polohy s přihlédnutím na primární postiţení a stav vědomí. Kontrola  

a zabezpečení ţivotních funkcí (volné dýchací cesty, dýchání a oběh), v případě zhoršení 

stavu neodkladná náprava, zajištění několika ţilních vstupů a náhrada tekutin (krystaloidní  

a koloidní infuzní roztoky), zástava krvácení. Téţ kontrolujeme pravidelně krevní tlak a puls, 

udrţujeme tělesnou teplotu.  
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20. Součinnost IZS u dopravních nehod 

 U většiny událostí vytváří záchranná zdravotnická sluţba, hasičský záchranný sbor 

a policie páteř Integrovaného záchranného systému (lZS). Kaţdá sloţka vystupující  

u dopravní nehody se připravuje na své úkoly odděleně, výcvik kaţdé sloţky se liší  

od ostatních. Ačkoli jsou všechny soustředěny na pomoc oběti nehody, role kaţdé sloţky je 

jiná, specifická. Aby byl zajištěn týmový přístup k zásahu, musíme si váţit potřeb, dovedností 

a úkolů ostatních sloţek. Pochopení práce ostatních napomůţe k vzájemnému spojení úsilí  

k tomu, aby byl zajištěn účinný a ucelený zásah při jakékoli nouzové situaci. Ţádoucí je 

neustálá komunikace mezi sloţkami IZS, aby bylo dosaţeno dobré součinnosti.  

20.1     Úloha ZZS 

 ZZS je volána ke všem událostem, u nichţ je předpoklad zranění nebo úmrtí. Jejími 

úkoly na místě nehody jsou:  

- vytvářet a udrţovat spojení mezi zasahujícími sloţkami a postiţenými na místě nehody  

- odhadnout stav zraněných  

- stanovit a poskytnout nezbytnou péči postiţeným, zajistit počáteční vyšetření a ošetření 

podle závaţnosti  

- pomoci při vyprošťování zraněného   

- přeprava postiţených k definitivnímu ošetření  

20.2     Úloha HZS  

 Po hasičích je na místě nehody poţadováno především uvolnění postiţených, kteří 

jsou uvězněni fyzicky nebo povahou svého zranění v havarovaném dopravním prostředku.  

K úkolům HZS patří:  

- vytvářet a zachovávat bezpečnost, zvládnutí rizik na místě nehody  

- poskytnout postiţeným základní péči v případě prvního zasahujícího  

- uvolnění zak1íněných osob a nápomoc RZP podle jejich poţadavků  

- uchovat co moţná nejlépe místo nehody pro vyšetřování policie   

20.3     Úloha Policie 

 Kaţdá nehoda se zraněním musí být nahlášena policii. Na místě nehody:  

- vytváří a zachovává opatření k bezpečné práci ostatních zasahujících sloţek  

- vyšetřování nehody, stanovení moţné příčiny, zajištění místa pro případnou rekonstrukci  

a ochrana majetku  
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- zajištění znovuobnovení dopravy v úseku nehody  

 

 Při nehodě na silnici by mělo být pravidlem ochrana sama sebe. Postavení techniky 

tak, aby vytvořila tzv. nárazníkové postavení. Jde o postavení zasahujících vozidel, aby byla 

zabezpečena ochrana zasahujícím sloţkám v případě moţného nárazu jiného vozidla. Dále  

je nutné věnovat pozornost víceproudým vozovkám, v případě nutnosti kompletně zastavit 

dopravu [12].  
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21. Závěr 

 Cílem práce je ucelit nadhled a vypracovat jednoduchý postup v poskytování první 

pomoci vhodnou ke školení příslušníků. Je zde vytvořen jednoduchý postup na moţná 

zranění, se kterými se můţeme setkat u člověka a karta prohlídky zraněného, kterou by měl 

kaţdý občan naší republiky znát. Tyto popsané úkoly zvládnout a pomoc člověku v tísni. 

Práce mě naplnila a při ponoření do této problematiky jsem zjistil rezervy v otázkách školení 

příslušníků jednotek poţární ochrany. Po konzultaci s lékařem je moţno pouţít tuto práci  

i pro školení pracovníků záchranných sluţeb. Dál se budu zajímat touto otázkou a svou práci 

doplňovat o novinky v oblasti první pomoci.  
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 Příloha  č. l Jiří Horník, Poskytování předlékařské první pomoci u DN  JPO. 

       
 
 

  

       Transport jedním zachráncem na jelena               Transport jedním zachráncem - doprovod 

 

         

               Transport dvěma zachránci - nesení na stoličce 

 

  
                                               Transport na nosítkách ve stabilizované poloze 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Příloha č. 2  Jiří Horník, Poskytování předlékařské první pomoci u DN  JPO. 

                    

 

 

 

 

Poloha u mozkolebečních poranění  Poloha při zranění břicha 

Poloha při poranění 

hrudníku 
     Poloha při poranění pánve 

Stabilizovaná poloha 



 

 

 

  

Příloha č. 3 Jiří Horník, Poskytování předlékařské první pomoci u DN  JPO.  

 

                             

  

 

        

 

Uvolnění dýchacích cest 

  Umělé dýchání z úst do úst 



 

 

 

  

Příloha č. 4 Jiří Horník, Poskytování předlékařské první pomoci u DN  JPO. 

 

 

 

 

Nepřímá srdeční masáţ 

Masáţ srdce pomocí kardiopumpy 



 

 

 

  

Příloha č. 5 Jiří Horník, Poskytování předlékařské první pomoci u DN  JPO. 

 

                                            

 

 

 

 

a. temporalis 

a. facialis 

a. carotis 

a. axillaris 

a. brachialis 

a. subklavia 

a. femoralis 

a.poplitea 

Tlakové body 



 

 

 

  

Příloha č. 6 Jiří Horník, Poskytování předlékařské první pomoci u DN  JPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídění raněných metodou START 



 

 

 

  

Příloha č. 7 Jiří Horník, Poskytování předlékařské první pomoci u DN  JPO. 

   

hemotorax 

500-700 ml 

ruptura sleziny 

1500-2000 ml 

ruptura jater 

1500-2000ml 

fraktura pánve 

500-5000 ml 

fraktura paţe 

100-800 ml 

fraktura předloktí 

50-400 ml 

fraktura stehna 

300-2000 ml 

fraktura bérce 

100-1000 ml 

Ztráta krve při vnitřním krvácení po závaţných úrazech 



 

 

 

  

Příloha č. 8 Jiří Horník, Poskytování předlékařské první pomoci u DN  JPO. 

      

 

 

     

 

     

     

Rautekův manévr 

Sejmutí ochranné přilby se štítem 

Sejmutí ochranné přilby bez štítu 



 

 

 

  

Příloha č. 9 Jiří Horník, Poskytování předlékařské první pomoci u DN  JPO.  

                

     

     

     

    

Příklady DN 

 

 



 

 

 

  

Příloha č. 10 Jiří Horník, Poskytování předlékařské první pomoci u DN  JPO. 

 

 

 

DN - osobní vlak 

 - dodávkový automobil 

výstraha zapnutá 

DN - osobní automobil strom 

airbegy aktivní - smrtelné zranění 

DN - osobní automobil 6 m pod 

úrovní vozovky 



 

 

 

  

Příloha č. 11  Jiří Horník, Poskytování předlékařské první pomoci u DN  JPO. 

                      DN - osobní vozidlo - kamion - na zákazu předjíţdění 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Příloha č. 12 Jiří Horník, Poskytování předlékařské první pomoci u DN  JPO. 

Glasgow Coma Scale (GCS) 

Reakce Podnět 
Počet 

bodů  

A. Otvírání očí 

Spontánní 4 

na oslovení 3 

na bolest 2 

ţádné 1 

B. Slovní 

odpověď 

adekvátní (orientován) 5 

zmatená 4 

nepřiměřená (zkomolená) 3 

nesrozumitelná 2 

ţádná 1 

C. Motorická 

odpověď 

adekvátní na oslovení 6 

adekvátní na bolest 5 

úhyb 4 

flexe na bolest 3 

extenze na bolest 2 

ţádná 1 

Vyhodnocení 

Lehká porucha nad 13   

Střední porucha 9 - 12 

Váţná porucha do 8 

 

 


