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1. Úvod 

Zranění, ať uţ lehčího či těţšího rázu, jsou součástí ţivota kaţdého z nás. Setkáváme 

se s nimi doma, na pracovištích, ve školských zařízeních, při volnočasových aktivitách a 

dalších činnostech. Pro zvládání situací, při kterých dojde ke zranění osob v dané organizaci, 

musí být jasně stanoveny pravidla, dle kterých budeme postupovat pro úspěšné zvládnutí 

nastalé situace, jako jsou ošetření drobných zranění, zajištění první pomoci a bude-li to 

situace vyţadovat, kontaktování osob způsobilých k zajištění odborné zdravotnické péče. 

Bakalářské práce „Analýza obsahu traumatologického plánu organizace“ se zabývá 

jednotlivými částmi TPO, mezi které patří především povinnosti osob určených k zajišťování 

první pomoci v dané organizaci, rozpoznávání moţných typů zranění a zásady při 

poskytování první pomoci. Tato práce rozpracovává také další náleţitosti TPO, jako jsou 

evidence pracovních úrazů, umístění lékárniček první pomoci a jejich doporučený obsah, atd. 

Práce rovněţ obsahuje členění traumatologických plánů a legislativní předpisy pro řešení 

TPO. V přílohové části práce je mimo jiné vypracován modelový TPO, který byl zpracován 

pro havířovskou ZŠ na ulici Moravská. 

Cíle práce: 

 určení právních předpisů týkajících se zpracování TPO, 

 rozčlenění obsahu TPO, 

 stanovení obsahu dílčích částí obsaţených v TPO, 

 vytvoření modelového traumatologického plánu vybrané organizace. 
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2. Rešerše 

Traumatologický plán organizace není plánovacím dokumentem v pravém slova 

smyslu. Často bývá součástí poţárního evakuačního plánu ve formě určení zajištění první 

pomoci zraněným.[1] 

Situace z pohledu povinnosti TPO zpracovat je v současném právním rámci sloţitá. 

Přímý termín „traumatologický plán“ v předpisech nenajdeme. Objevují se zde však termíny 

„plán zajištění první pomoci“ a „plán první pomoci“. Z obecného pohledu vyplývá povinnost 

zpracovat tento dokument (ať jiţ bude nazván jakkoli) ze zákona č. 262/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (zákoník práce). 

Zde je v § 103, odst. 1g) stanoveno, ţe zaměstnavatel je povinen [1]„zabezpečit, aby 

zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrţeli před 

jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání poţárů, poskytnutí první 

pomoci a evakuace fyzických osob v případě MU.‟ Nezanedbatelná je také povinnost 

vyplývající ze zpracování poţární dokumentace, konkrétně poţárního evakuačního plánu. 

Podle §33, odst. 2, vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. (vyhláška o poţární prevenci) je součástí 

poţárního evakuačního plánu i určení způsobu zajištění první pomoci zraněným. Tento plán 

upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasaţených nebo ohroţených 

poţárem. Zpracovává se pro objekty a prostory, ve kterých jsou sloţité podmínky pro zásah 

nebo kde se provozují činnosti s vysokým (za určitých podmínek i zvýšeným) poţárním 

nebezpečím.[2]  

Při studiu problematiky spojené s tvorbou traumatologických plánů jsem se setkal 

především s následující literaturou a právními předpisy. 

 

SMETANA, M.; KRATOCHVÍLOVÁ, ML.; D., KRATOCHVÍLOVÁ, D.: Havarijní 

plánování, Brno: Computer Press, 2010, 168 s. ISBN 978-80-251-2989-0, EAN: 

9788025129890.[1] 

Publikace se zabývá problematikou přípravy na moţný vznik průmyslové havárie a 

její následné řešení. Popisuje jednotlivé části dokumentace zpracovávané podniky pracujícími 

s velkým mnoţstvím nebezpečných látek, tedy i traumatologické plány. 
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BYDŢOVSKÝ, Jan. První pomoc: 2., přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2004. 75 s. ISBN 80-247-0680-0.[3] 

Tato publikace seznamuje s obecnými zásadami poskytování první pomoci a je určena 

především pro laickou veřejnost. Kniha je zpracována na základě aktuálních směrnic pro 

resuscitaci ILCOR
A
 a Resuscitation guidelines - nových směrnic pro resuscitaci 

doporučených pro výuku. 

 

KELNAROVÁ, J.; TOUFAROVÁ, J.; SEDLÁČKOVÁ, J.; ČÍKOVÁ, Z.:První pomoc 

I, Pro studenty zdravotnických oborů, Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 112 s. ISBN 80-

247-0680-0.[15] 

Tato učebnice seznamuje s principy základní a rozšířené první pomoci. Je doplněna o 

bohatou ilustraci s jednotlivými postupy poskytování PP. Tento díl seznamuje mimo jiné 

s obecnými zásadami poskytování PP jako jsou vybavení lékárniček PP, obvazová technika, 

polohování raněných atd. 

 

KELNAROVÁ, J.; TOUFAROVÁ, J.; SEDLÁČKOVÁ, J.; ČÍKOVÁ, Z.:První pomoc 

II, Pro studenty zdravotnických oborů, Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 109 s. ISBN 978-

80-247-2183-5.[17] 

Stejně tak jako první díl seznamuje s postupy poskytování PP. Je zaměřena především 

na postupy při poranění, hlavy, páteře a míchy, hrudníku, břicha, poranění kloubů a na 

zlomeniny kostí. 

  

Zákon č. 59/2006 Sb., v platném znění, resp. Zákon č. 18/1997 Sb., v platném 

znění.[11] 

Zákon stanoví systém prevence závaţných havárií pro objekty a zařízení, v nichţ je 

umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem sníţit 

pravděpodobnost vzniku a omezit následky závaţných havárií na zdraví a ţivoty lidí, 

hospodářská zvířata, ţivotní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí.  

Zákon rovněţ řeší problematiku zařazení či nezařazení objektů jednotlivých organizací do 

tohoto zákona. 

  

                                                
A ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) - Mezinárodní výbor pro resuscitaci 



6 

 

3. Historie první pomoci a traumatologického plánu 

Pojem traumatologický plán je z historického hlediska poměrně mladý. Jedná se o 

novodobé označení plánu první pomoci, jehoţ provádění formou poskytování laické první 

pomoci při zranění sahá tisíce let zpátky. 

Samotný výraz první pomoc má mnoho významů: můţe to být poskytnutí základního 

ošetření tím, kdo je první na místě nehody a je schopen (a ochoten) podniknout opatření k 

ochraně ţivota a zdraví nemocného (nemusí jít vţdy nutně o úraz) a v mnoha lehčích 

případech je to také jediná pomoc, kterou postiţený potřebuje. V jiném slova smyslu 

hovoříme o základních zdravotnických postupech, které mohou pouţívat i proškolení laici a 

konečně můţe jít o specializovanou organizaci, která se záchranou a ochranou ţivota a zdraví 

zabývá. Poprvé zřejmě pouţil termín první pomoc pruský vojenský chirurg Johannes 

Friedrich August von Esmarch (1823 - 1908), který učil, ţe vojáci by měli být schopni 

pomoci svým zraněným kamarádům na bojišti poté, co jsou vycvičeni v základních 

obvazových a dlahovacích technikách.[4] 

Ve španělské jeskyni El Pindal byly nalezeny paleolitické kresby, které lze 

interpretovat tak, ţe bylo známo, ţe srdce je zdrojem ţivota. V Egyptě 4000 let př.n.l. byly 

popisovány reflexní postupy, kdyţ bohyně Isis oţivovala Osirida dýcháním do jeho úst.[4] 

Staří Egypťané měli propracovanou i dokonalou obvazovou techniku. Aplikace 

obvazů laikem je známa například z maleb na řecké antické keramice cca 500 let př. n. l. 

Sosiova váza (Obrázek 1), kde Achilles obvazuje Patroklovu paţi. Historie o dobrém 

Samaritánovi, jeho etice i zručnosti v obvazování, která je popsána v evangeliu podle Lukáše, 

vychází z tradice Blízkého Východu zřejmě jiţ z doby bronzové.[4] 

 

Obrázek 1: Achilles obvazuje Patrokla Zdroj: [4] 
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3.1 Historie první pomoci v armádách 

Za první organizované společnosti, které se zabývaly léčbou potřebných, jsou 

povaţovány špitální rytířské řády: první vznikl kolem roku 361 – Vojenský a špitální řád 

svatého Lazara Jeruzalémského, následovaly Suverénní a válečný řád nemocničních rytířů Sv. 

Jana z Jeruzaléma (rovněţ známý jako Johanitští rytíři), rytíři z Rhodu, Maltézští rytíři, Řád 

německých rytířů (v Čechách Kříţovníci s červenou hvězdou). Přesto jejich činnost byla spíše 

sociální, neţ zdravotnická.[4] 

Teprve francouzský chirurg, štábní lékař rýnské armády a Napoleonův osobní lékař 

Jean Dominique Larrey (1766 -1842), který je povaţován za otce přednemocniční neodkladné 

péče, zavedl jako první pohyblivá obvaziště tzv. „létající sanitní četu“ pro poskytování 

chirurgické pomoci v blízkosti bojiště jiţ během bitvy, kdy aţ po primárním ošetření byli 

zranění odváţení do stálých lazaretů. Zavedl do válečné medicíny z důvodu nedostatku 

zdravotnických sil a prostředků třídění raněných na ty, kteří pravděpodobně přeţijí a je jim 

poskytnuty pomoc, a na ty, kteří jsou zraněni příliš těţce, aby přeţili. Zavedl také nosítka k 

přenášení raněných.[4] 

Počátky moderního ošetřovatelství můţeme datovat do roku 1853, kdy začala 

Krymská válka. V jejím průběhu došlo ke zlepšení podmínek pro ošetřování zraněných a to 

především zásluhou Florence Nightingalové (1820 –1910), jeţ je povaţována za zakladatelku 

moderního lékařství.  Bylo zavedeno častější měnění loţního prádla ošetřovaných, pravidelné 

větrání, zdravější strava a zlepšení dodávek léčiv. Díky těmto opatřením se sníţil výskyt 

cholery, tyfu a krvavých průjmů, které byly častou příčinou úmrtí. Florence se povedlo dát 

dohromady nakonec 125 dobrovolných zdravotních sester a svou činností sníţila úmrtnost ze 

42 % na 2 %.[4] 

Další průkopník dobrovolné ošetřovatelské sluţby a moderní válečné chirurgie byl 

Nikolaj Ivanovič Pirogov (1810 – 1881). Jako první lékař pouţil jako anestézii látku éter. 

Zároveň se intenzivně zabýval výzkumem v léčení cholery. Jako vojenský lékař se zúčastnil 

Krymské války, kde se mu podařilo stejně jako Florence Nightingalové zorganizovat 

profesionální ošetřovatelskou sluţbu s vyuţitím dobrovolníků. Po návratu z Krymu vydal 

svoje nejznámější dílo „Válečná chirurgie“. Pirogov zdůrazňoval, ţe je třeba zranění léčit 

podle druhu zbraně. Navrhl jako první nutnost třídění raněných na obvazištích. Ke 

znehybnění končetin pouţíval sádrové obvazy a bojoval proti předčasným amputacím.[4] 

Asi nejznámější osobou organizace první pomoci je Henri Dunant (1828 – 1910), 

švýcarský obchodník, spisovatel a spoluzakladatel Mezinárodního Červeného kříţe, nositel 
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Nobelovy ceny za mír. Roku 1863 Dunant zaloţil Mezinárodní výbor Červeného kříţe. Ten 

svolal do Ţenevy diplomatickou konferenci, které se zúčastnilo 12 států Evropy a USA. 

Nakonec vše vedlo k uzavření Ţenevské konvence v srpnu roku 1864 – “O zlepšení osudu 

zraněných vojáků v poli." Od té doby se několikrát rozšířily stanovy Ţenevské konvence, 

zejména po druhé světové válce (zločiny Německa a Japonska). Za své zasazení o vznik 

Červeného kříţe Dunant obdrţel roku 1901 Nobelovu cenu za mír. Znakem ČČK (Obrázek 2) 

je červený kříţ v bílém poli a vznikl přeměnou barev švýcarské vlajky. Základem činnosti této 

organizace je neutralita a její členové i vybavení jsou nedotknutelní.[5] 

 

Obrázek 2: Logo Českého Červeného kříže Zdroj: [20] 

3.2 Historie civilní první pomoci 

V civilním sektoru byly opět na začátku dobrovolné organizace. V 18. a 19. století 

byly zakládány odborné společnosti pro oţivování především utonulých (1767 Holandsko, 

1774 Britská královská humánní společnost). V roce 1877 zahájila ve Velké Británii činnost 

Ambulance Sv. Jana (St. John Ambulance), která svoji činnost odvozuje od Johanitů a začala 

školit laiky v první pomoci. U nás byl v roce 1868 zaloţen "Vlastenecký pomocný spolek pro 

Království české", který se hlásil k principům Červeného kříţe. V knize "Návod o prvé 

pomoci při úrazech a nehodách" z roku 1897 popisuje autor Karel Ploc postup kříšení, či spíše 

oţivování zdánlivě mrtvého. Toto kříšení se provádělo pouze u utonulých, protoţe ostatní 

úmrtí byla povaţována jako přirozené zakončení ţivotní cesty.[4] 

3.3 Historie první pomoci v českých zemích 

Snaha o organizovanou pomoc ohroţeným existovala na území hlavního města Prahy 

jiţ v 18. století. Prováděla se preventivní opatření při "hromadných akcích". Tak například při 

korunovační slavnosti Františka II., konané roku 1792, byla zřízena pohyblivá stanoviště 

lékařů, ranhojičů a porodních bab.[4] 

Jednou z vůdčích, byť opomíjených osobností je Prof. MUDr. Jaromír von Mundy 

(1822, hrad Veveří u Brna – 1894, Vídeň). Byl to moravský šlechtic, filantrop a profesor 

lékařství, magistrální rytíř a generál-šéflékař maltézského řádu v Českém velkopřevorství, 
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zakladatel rakouské sanitní sluţby a všeobecného záchranářství. Jako první přišel s 

myšlenkou řádových sanitních vlaků. Navrhl a poté dal postavit sanitní vagony, které se v 

letech 1878 aţ 1885 uplatnili při ošetřování raněných ve válce. Vytvořil stálou sanitní 

jednotku, jeţ působila nejen v lazaretních vlacích, ale později také ve všeobecném civilním 

záchranářství. Zároveň předloţil i poţadavek na záchranářské vozidlo, jehoţ návrh i nákres 

osobně zpracoval. Podle jeho vzoru pak byly zřízeny záchranné stanice ve Vídni, Praze, Brně 

a Krakově. Podílel se na výrobě záchranných přístrojů a napsal učebnice první pomoci.[4] 

3.4 Historie tvorby TPO 

Tvorba traumatologických plánů organizací není, jak jiţ bylo řečeno, v právním rámci 

ČR nijak specifikována, tudíţ i dohledávání těchto historických kořenů je značně 

problematické a datum vzniku prvních traumatologických plánů mnou nebylo nalezeno. Dá se 

ovšem předpokládat, ţe mezi novodobé podněty směřující k tvorbě prvních TPO patří vydání 

zákona č. 140/1961 Sb., o neposkytnutí pomoci, v platném znění, dále vydání zákona č. 

65/1965 Sb., zákoník práce., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, jmenovitě pak jeho 

druhá část nesoucí název Účast občanů, profesních organizací, profesních a jiných 

občanských sdruţení v péči o zdraví. 

Například v trestním zákoně č. 140/1961 Sb., v platném znění, o neposkytnutí pomoci 

je uvedeno: “Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, 

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

potrestán odnětím svobody až na jeden rok.”  

V následujícím odstavci pro zdravotníky: “Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo 

jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého 

zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě 

léta nebo zákazem činnosti.” 
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4. Traumatologické plány 

Trauma (z řeckého τράυμα – rána, zranění, 2. pád traumatu, podle řečtiny) v lékařství 

označuje náhlou zevní událost, která vede k narušení celistvosti a neporušenosti organismu 

(rány, zlomeniny, popáleniny). Lékařský chirurgo-ortopedický obor, jenţ se traumaty zabývá, 

se nazývá traumatologie neboli úrazové lékařství.[6] 

Dle zpracovatelů a zpracovatelských úrovní můţeme TP třídit následovně: 

 traumatologický plán jako součást havarijního plánu kraje nebo vnějšího 

havarijního plánu, 

 traumatologický plán zdravotnické záchranné sluţby, 

 traumatologický plán zdravotnického zařízení, 

 traumatologický plán organizace.[1] 

4.1 Traumatologický plán jako součást HP kraje nebo vnějšího HP 

Zpracovatelská forma je na úrovni kraje či zóny havarijního plánování. Zpracovatelem 

je HZS kraje, krajský úřad nebo ZZS. V případě kraje se obsah TP, zahrnující systém 

zabezpečení zdravotnických opatření osobám postiţeným MU, řídí vyhláškou č. 328/2001 

Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS.  

TP jako součást havarijního plánu kraje obsahuje: 

 postupy ZZ, správních úřadů a organizací k zajištění neodkladné zdravotnické 

péče a zdravotní pomoci obyvatelstvu postiţenému MU nebo osobám 

provádějícím záchranné a likvidační práce, pokud by byly v souvislosti s MU 

zdravotně postiţeny, 

 způsob zabezpečení zdravotnické pomoci evakuovanému a ukrývanému 

obyvatelstvu, 

 zásady ochrany veřejného zdraví v prostorech i mimo prostory MU, reţimy 

ochrany zdraví zasahujících sloţek IZS a dotčených ZZ. 

Ve vnějších havarijních plánech je TP zaměřen na konkretizování zásad a postupů při 

realizaci zdravotnické pomoci ve vazbě na ohroţení či zasaţení konkrétní nebezpečnou látkou 

či radioaktivním zářením. Díky zpracovanému TP je také moţné naplánovat zabezpečení 

potřebných sil a prostředků včetně přístrojového a technického vybavení. Důleţitým prvkem 

tohoto TP můţe být také popis činností ZZS a komunikace s nemocnicemi, lůţkovými 

zařízeními, orgány veřejného zdraví a distributory léčiv.[1] 
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4.2 Traumatologický plán zdravotnické záchranné služby 

Je zpracován na úrovni objektu ZZS. Jeho zpracovatelem je ZZS a je určen pro řešení 

vzniku velkého počtu raněných (>10) a poskytnutí zdravotní pomoci. Cílem je kvalitní, 

komplexní a rychlé poskytnutí přednemocniční neodkladné péče na místě zásahu a transport 

do místa dalšího léčení. TP ZZS je členěn na úkoly a postupy stanovené pro operační 

středisko ZZS a pro pracovníky v místě provádění zásahu.  

Musí obsahovat části popisující: 

 aktivaci TP v závislosti na stupních poplachu a pravomoci k jeho vyhlášení, 

 činnost operačního střediska ZZS – postup pro vyslání výjezdových skupin, 

 moţnosti a způsob spolupráce s okolními operačními středisky ZZS, 

 způsob mobilizace ostatních zdrojů, 

 činnost na místě MU, 

 přehled dostupných sil a prostředků, 

 materiálně-technické zabezpečení výjezdů, 

 popis způsobů spojení, 

 popis koordinace transportu a zabezpečení koridoru pro odsun zraněných do ZZ, 

 popis způsobu vyhodnocení zásahu.[1] 

4.3 Traumatologický plán zdravotnického zařízení 

Zpracovatelská forma je na úrovni objektu ZZ. Je to dokument, který zpracovává ZZ a 

jehoţ cílem je připravit ZZ na potřebu zajistit příjem a ošetření velkého počtu zraněných. 

Někdy bývá označován jako zásahový plán ZZ (např. nemocnice).  

Plán obsahuje následující kapitoly: 

 příjem informace o vzniklé MU, 

 předpokládaný transport do ZZ a způsob reakce daného příjmového místa 

 aktivace TP a vyhlášení poplachu, 

 reakce na poplach – činnosti vykonávané po vyhlášení poplachu, 

 aktivace KŠ nemocnice, 

 vytvoření centra zásahu a úprava reţimu nemocnice, 

 vytvoření volné lůţkové kapacity, 

 logistické zabezpečení, 

 zřízení čekárny a místa soustředění osob čekajících na ošetření, 
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 výstavba a funkčnost centra pro třídění zraněných, 

 TP jednotlivých chirurgických oborů, 

 TP chirurgického oddělení nemocnice, 

 práce s krevní bankou.[1] 

4.4 Traumatologický plán organizace 

TPO je zpracováván na úrovni vnitropodnikových směrnic či na úrovni organizace. 

Zpracovatelem je právnická nebo podnikající fyzická osoba. TPO řeší kaţdé zranění vzniklé 

v areálu organizace. Na rozdíl od ostatních TP je v TPO řešeno poskytování první pomoci jiţ 

jednotlivcům. Obsah TPO je dále podrobně řešen v kapitole 6 této práce.[1] 

5. Právní předpisy související s tvorbou TPO 

Jak jiţ bylo řečeno na začátku této bakalářské práce, v právním rámci nenajdeme 

termín „traumatologický plán organizace“ a náleţitosti k jeho zpracování se zde také přímo 

nenachází. Povinnost zajistit bezpečnost zdraví zaměstnanců je dána zaměstnavateli 

v zákoníku práce.[2] 

5.1 Požadavky na bezpečnost a zdraví dle zákoníku práce 

Zaměstnavatel je dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů, povinen zajistit bezpečné pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou 

organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení 

rizikům. Dále je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

přijímáním opatření k předcházení rizikům. Musí průběţně hodnotit rizika a přijímat opatření 

k jejich odstranění. Není-li moţné rizika odstranit, je nutné přijmout opatření k omezení jejich 

působení a to tak, aby ohroţení bezpečnosti a zdraví bylo co nejmenší. Zaměstnavatel je 

povinen o zjištěných rizicích a o přijatých opatřeních vést dokumentaci.[2] 

Zaměstnavatel přijímá opatření ke zdolání mimořádných událostí, jako jsou havárie, 

poţáry, povodně a jiná váţná nebezpečí a k evakuaci zaměstnanců. Při poskytování první 

pomoci spolupracuje se zařízením zajišťujícím preventivní péči. Určí podle druhu činnosti a 

velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří mají za úkol organizovat a poskytovat 

první pomoc, zajišťovat přivolání záchranné zdravotnické sluţby, hasičského záchranného 
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sboru ČR a policie ČR a organizovat evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí vyškolení a 

potřebné vybavení těchto vybraných zaměstnanců.
B
 

Kromě této dokumentace je zaměstnavatel povinen dle zákoníku práce [2] vést 

evidenci úrazů v tzv. knize úrazů. Vláda stanoví nařízením způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh institucí a orgánů, kterým se pracovní úraz 

ohlašuje a zasílá záznam.
C
 

Stejně tak i školám a školským zařízením ukládá na základě školského zákona [7] 

vyhláška o evidenci úrazů dětí, ţáků a studentů [8] povinnost evidovat všechny úrazy dětí, 

ţáků a studentů v knize úrazů. 

5.2 Zákon o prevenci závažných havárií 

Jako implementace evropské direktivy 96/82/EC - Seveso II byl na konci roku 1999 

přijat zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. V průběhu doby byl zákona 

postupně novelizován (např. zákon č. 82/2004 Sb., úplné znění zákon č. 349/2004 Sb.). 

Smyslem novelizace bylo upřesnění některých pojmů, postupů, rozsahů poskytovaných 

informací. Nově byl vloţen paragraf týkající se plánu fyzické ochrany. Tento nový paragraf je 

reakcí na moţnost útoků na objekty a neoprávněných vniknutí do objektů, jichţ se zákon týká. 

Od 1. června 2006 vstoupil v platnost nový zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závaţných havárií, který zahrnuje aktuální změny z příslušné legislativy EU a ruší tím 

platnost zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mezi hlavní důvody 

vypracování nového zákona patří implementace změn ve směrnici Seveso II v roce 2003 (č. 

2003/105/ES) jako reakce na závaţné havárie minulých let – únik kyanidů z odkaliště dolu v 

rumunském Baia Mare (2000), poţár skladiště pyrotechnických pomůcek v holandském 

Enschede (2000) a poţár a výbuch ve francouzské továrně na výrobu průmyslových hnojiv v 

Toulouse (2001). Zákon byl změněn a doplněn v návaznosti na zkušenosti státní správy a 

provozovatelů objektů získané během 5 let působení zákona č. 353/1999 Sb.[9] 

Zákon o prevenci závaţných havárií ustanovuje základní povinnosti provozovatelům 

vybraných průmyslových podniků - objektů. Tento zákon určuje limity pro zařazení do 

jednotlivých skupin (skupina A nebo B) a v průběhu jeho platnosti se provozovatelé přihlašují 

k povinnostem, které jim tato legislativa ukládá. Tento zákon se vztahuje na přibliţně 189 

průmyslových podniků v ČR - skupina A 76 objektů, skupina B 113 objektů (stav z března 

                                                
B § 102 zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
C § 105 zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
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2009). Pro srovnání lze uvést počet zahrnutých podniků v roce 2005 - 158 objektů, skupina A 

81 objektů, skupina B 77 objektů.[9] 

Problematika nezařazených zdrojů rizik 

V současnosti probíhá výběr zařízení, pro které je vyţadována bezpečnostní 

dokumentace z oblasti prevence závaţných havárií, na základě limitních mnoţství 

nebezpečných látek uvedených v zákoně č. 353/1999 Sb., o prevenci závaţných havárií. 

Tento poměrně jednoduchý postup podle součtového vzorce přináší své klady i zápory. Na 

jednu stranu jednoznačným způsobem rozhodne o zařazení podniku do skupiny A nebo B, ale 

z druhé strany nic neříká o riziku vyplývajícím pro okolí. V některých případech můţe zdroj 

rizika s podlimitním mnoţstvím nebezpečných látek umístěný například v hustě obydleném 

území představovat větší ohroţení, neţ větší zdroj s nadlimitním mnoţství umístěný mimo 

obytná území. 

Nezařazené zdroje rizika jsou charakterizovány podle vlastností a mnoţství 

umístěných nebezpečných látek. Jde především o toxické, hořlavé nebo výbušné látky. Jako 

příklady typických nezařazených zdrojů rizik lze uvést zařízení s amoniakem do 50 tun, s 

chlorem do 10 tun nebo LPG do 50 tun. Uvádí se, ţe takovýchto nezařazených zdrojů rizika 

se vyskytuje na území ČR řádově stovky aţ tisíce. Tabulka 1 podává příklady o často se 

vyskytujících nezařazených zdrojích rizika.[9] 

 

Tabulka 1: Příklady typických nezařazených zdrojů rizika 

Nebezpečná látka Příklad zařízení Poznámka 

Čpavek 
pivovary, mlékárny, chladírny, 
masokombináty, zimní stadióny 

čpavek ve strojovnách chlazeni 

Chlor úpravny vod, bazény, koupaliště 
chlor v 500 kg sudech 

nebo 45 kg láhvích 

Acetylén sklady tlakových láhví 
nejčastěji 50 l láhve s obsahem 8 kg 
C2H2 

LPG 
čerpací stanice, domácí zásobníky, 

sklady láhví 

nejčastěji zásobníky 5 m
3
 nebo 

láhve 10 kg 
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5.3 BOZP na základních školách 

Za BOZP na ZŠ a přijímání opatření k předcházení rizikům je zodpovědný ředitel 

školy. Důleţitým prvkem je v tomto ohledu výkon dozoru nad činností ţáků pověřeným 

pedagogickým či jiným poučeným pracovníkem, kterého pověří ředitel školy. Ten však musí 

být o své činnosti řádně poučen a musí být proveden záznam o tomto poučení. 

5.3.1 Vyhláška č. 263/2007 Sb. 

§6 této vyhlášky pojednává o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ve školském 

zařízení, při vzdělávání a poskytování školských sluţeb. Tyto činnosti jsou vykonávány 

v souladu s předcházením škod na zdraví, majetku, přírodě a ţivotním prostředí. Způsob 

provádění dohledu nad ţáky určí ředitel školy s přihlédnutím na věk ţáků, vykonávanou 

činnost, dopravní rizika apod. Pověřený pedagogický pracovník pak vykonává dohled nad 

ţáky v průběhu vyučování, mezi vyučovacími hodinami, při školních kurzech a akcích, ve 

školní jídelně, školní druţině atd. §6 této vyhlášky dále stanoví, kdy nejpozději před 

vyučováním nebo před školní akcí musí dohled začít, kde a kdy končí. Místo i čas musí být 

oznámen zákonným zástupcům ţáků.[10] 

5.3.2 Zákon č. 561/2004 Sb. 

Školský zákon [7] stanovuje povinnosti škol a školských zařízení přihlíţet k základním 

fyziologickým potřebám ţáků. Dle §29 tohoto zákona, je škola povinna předcházet vzniku 

sociálně patologických jevů jako je např. šikana a drogy. Školy poskytují ţákům nezbytné 

informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedou evidenci o všech dětech, které se 

zranily při vyučování, o přestávkách nebo mimo školu při činnostech souvisejících s výukou 

např. při školním výletě, exkurzi, soutěţi, atd. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob 

evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.[11] 

5.3.3 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků 

Kaţdá škola vypracovává Směrnici k zajištění bezpečnosti a ochrany ţáků. Základem 

pro vypracování této směrnice je metodický pokyn MŠMT č.j. 37014/205-25. 

Tato směrnice ukládá, jakým způsobem je nutné předcházet rizikům. Bere v úvahu 

moţné ohroţení ţáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při jejich přesunech a při 

různých akcích pořádaných školou. Učitelé vţdy na začátku kaţdého školního roku před 

všemi prázdninami a před kaţdou akcí seznamují ţáky s nebezpečím, které by mohlo ohrozit 

jejich zdraví. Jako doklad slouţí písemný záznam s uvedením osnovy školení a s přehledem 

základních informací, které byly během poučení probrány. Zásady bezpečnosti jsou dále 
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obsaţeny ve školním a vnitřním řádu školy, které vydává ředitel. Učitelé seznamují své ţáky s 

informacemi, jak se má člověk zachovat při mimořádných událostech např. poţárech, 

haváriích, přírodních katastrofách (povodních, zemětřesení, vichřicích, lavinách, atd.). 

Zabývají se také problematikou první pomoci při úrazech a prevenci sociálně patologických 

jevů.  

V průběhu vyučování pouţívají ţáci osobní ochranné pracovní prostředky. Jejich 

rozsah určí učitel daného předmětu. Tyto ochranné pomůcky zajišťují zákonní zástupci ţáků. 

Jedná se o cvičební úbor, oděv do pracovního vyučování, plášť do chemie nebo na jiné 

laboratorní práce. Na kaţdé škole je zpracován traumatologický plán (návod na poskytování 

první pomoci). Na místech s rizikem úrazu jsou rozmístěny lékárničky s potřebným 

vybavením. Se zásadami poskytování první pomoci bývají seznámení ţáci všech ročníků i 

zaměstnanci školy. Podle závaţnosti úrazu zajistí škola doprovod zraněného dítěte do 

zdravotnického zařízení nebo domů. O provedených opatřeních neprodleně informuje 

zákonného zástupce ţáka. 

Směrnice dále obsahuje podrobnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a 

vyučujících při školních akcích a kurzech, jako jsou lyţařský výcvik, školní výlety, při 

kterých budou děti plavat, bruslit apod. 

Bezpečnost ţáků při soutěţích zajišťuje doprovázející pedagog. V průběhu soutěţe 

zajišťuje ochranu zdraví ţáků organizátor. Je vyhlášen počátek a konec soutěţe. V případě, ţe 

se škola dohodne se zákonným zástupcem, ţe akce bude zahájena aţ na místě konání, 

zodpovídá za dopravu rodič. V průběhu akce musí být doprovázející pedagog trvale přítomen 

v místě soutěţe a měl by mít přehled, kde se jeho ţáci pohybují.[12] 
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6. Obsah traumatologického plánu organizace 

Cílem TPO je stanovení přiměřeného a ověřeného postupu v případech vzniku 

pracovního úrazu nebo jiného závaţného porušení zdraví zaměstnance, ţáka, návštěvy či jiné 

osoby, vyskytující se v areálu organizace, které by mohlo ohrozit jeho ţivot a zdraví. 

Nejdůleţitější částí TPO jsou příklady postupů při poskytování první pomoci pro některé 

druhy poranění, které jsou doplněny o ilustrace jednotlivých postupů. 

TPO se skládá z následujících kapitol: 

 obecná ustanovení, 

 povinnosti pracovníků při vzniku zranění či újmě na zdraví, 

 postup předávání informací, kontakty na odborně způsobilé osoby, 

 základní informace o působení nebezpečných látek na lidský organismus 

(nemusí být součástí TPO, jsou-li součástí jiné dokumentace v organizaci), 

 hlavní zásady při poskytování první pomoci vybraných typů poranění, 

 umístění a vybavení lékárniček první pomoci, 

 způsob evidence úrazů, 

 závěrečná ustanovení. 

6.1 Obecná ustanovení 

Úvodní část seznamuje pracovníky organizace se samotným účelem TPO. Jeho 

součástí by měl být přehledný obsah TPO. Ten umoţňuje rychlou orientaci v dokumentu a co 

nejrychlejší nalezení poţadovaného postupu. 

TPO popisuje, jak postupovat v případech ohroţení ţivota a zdraví osob a postup 

zajištění kvalifikované první pomoci. Umoţňuje poskytnutí včasné a správné pomoci zraněné 

osobě, coţ je podmínkou záchrany ţivota a omezení následků, které zraněnému při vzniku 

úrazu nastávají. 

6.2 Povinnosti pracovníků při vzniku zranění či újmě na zdraví 

Druhá kapitola seznamuje s povinnostmi zaměstnanců, vedoucích a školících 

pracovníků v případě vzniku či prevence moţných zranění. Vychází ze zákona č. 262/2006, 

zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů určených pro daný 

typ organizace. Jedná-li se o školské zařízení, vychází se dále z vyhlášky č. 263/2007 Sb., 

zákona č. 561/2004 Sb. a směrnice MŠMT č.j. 37014/205-25 (viz. kapitola 5.3). 
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Poskytnutí první pomoci je jednou ze základních povinností kaţdého občana.
D
 

Pracovníci jsou povinni znát rozmístění zdravotnických prostředků na pracovišti, jejich 

správné pouţití a moţnosti přivolání odborné lékařské pomoci. 

Vedoucí pracoviště je povinen seznámit s TPO všechny pracovníky při pravidelném 

školení a to nejméně jedenkrát ročně. Zápis o školení včetně seznamu školených 

zaměstnanců, jejich podpisů a data školení je ukládán v dokumentaci BOZP. Určení 

zaměstnanci jsou o poskytování první pomoci školeni lékařem nebo k tomuto účelu 

vyškolenými lektory Oblastního spolku ČČK. 

Rovněţ je dána oznamovací povinnost. Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz, či 

kaţdý jiný zaměstnanec, který byl svědkem úrazu nebo se o něm dozví, je povinen ihned 

oznámit úraz vedoucímu, nebo nejbliţšímu nadřízenému zraněného zaměstnance. 

6.3 Postupy při předávání informací o zraněních odborně způsobilým 

osobám 

V této části je popsán doporučený postup pro ohlášení úrazu, dle závaţnosti zranění, 

příslušně pověřenému zaměstnanci organizace (např. vedoucí zaměstnanec, ředitelství školy, 

vyučující, dozor). Také jsou zde uvedeny zásady komunikace s operátory IZS při ohlašování 

úrazu.  

Uvádíme zde důleţitá telefonní čísla, na které je dle uváţení moţno volat v případě 

vyskytnuvšího se úrazu a postup pro jeho ohlášení.  

Mezi důleţitá telefonní čísla patří: 

 112 jednotné evropské číslo tísňového volání, 

 150 Hasičský záchranný sbor ČR, 

 155 zdravotnická záchranná sluţba, 

 156 městská policie, 

 158 Policie ČR, 

 telefonní čísla na místní ZZ, soukromé lékaře apod., 

 telefonní čísla na ohlašovny poruch poskytovatelů sluţeb (plyn, voda, elektřina). 

 

Je důleţité správně se rozhodnout, na jaké číslo je vhodné v dané situaci telefonovat!
E
 

                                                
D§ 102 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
EZ pohledu zdravotníka je při volání na linku 112 nevýhodou nepřítomnost zdravotnicky proškoleného 

operátora a časová prodleva při přepojování hovoru na linku 155. U předpokladu závaţného poškození zdraví se 

tedy prioritně volá na linku 155. [4] 
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6.4 Základní informace o účincích NL na lidský organismus 

Jsou zde uvedeny základní informace o nebezpečných látkách, s nimiţ můţeme přijít 

v dané organizaci do styku, a které mohou mít negativní dopad na naše zdraví či na ţivotní 

prostředí. Podrobnosti o těchto látkách bývají uvedeny v další zpracovávané dokumentaci
F
 

organizace. Tato kapitola vzhledem ke své obsáhlosti většinou nebývá součástí TPO. 

Dle §6 vyhlášky č. 288/2003 Sb. je pouţívání chemických látek a přípravků ve 

školských zařízeních omezeno věkem ţáků a klasifikací pouţívaných látek. Ţáci do 10 let 

věku nesmějí pracovat s ţádnými nebezpečnými látkami. Ţáci ve věku 10 – 15 let pak 

nemohou pracovat např. s látkami toxickými, vysoce toxickými, karcinogenními, 

mutagenními, toxickými po reprodukci atd. 

Uvádíme zde příznaky otrav (Tabulka 2) a zasaţení organismu (Tabulka 3) u 

některých NL vyskytujících se v organizaci, např.: [21] 

Tabulka 2: Základní informace o účincích NL na lidský organismus 

Nebezpečná látka Příznaky akutní otravy Příznaky chronické otravy 

Barium, 

sloučeniny 

slinění, průjem, zvracení, 

psychické poruchy, poškození 

jater, ledvin, srdce, sleziny. 

slabost, hubnutí, vypadávání 

vlasů 

Dusičnan stříbrný 
leptavé účinky očí, dýchacích cest,  

při poţití asi 10g  smrt 
šedavé zabarvení tkáně 

Chlor 

dráţdění očí, slzení, kašel, edém 

plic, červenání kůţe a tvorba 

puchýřů 

zhoršení čichu, infekce cest 

dýchacích, bolesti hlavy, 

zaţívací potíţe 

Síran měďnatý 
průjem, zvracení,  

při poţití 8 – 10g smrt 
 

Oxid síry 
podráţdění dýchacích cest, kašel, 

reflexní zástava dechu 
záněty dýchacích cest 

Oxidy dusíku 
podráţdění dýchacích cest, kašel,  

edém plic 

chronický zánět spojivek, 

nosohltanu, průdušek 

  

                                                
F Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví a ţivotního prostředí při práci s nebezpečnými látkami a 

chemickými prostředky. Zpracování této dokumentace je dáno zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění, zákonem č. 

133/1985 Sb., o poţární ochraně ve znění pozdějších předpisů, zákoníkem práce apod. 
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Tabulka 3: Příznaky zasažení organismu chlorem 

Subjektivní příznaky Objektivní příznaky 

Doba 

působení 

(min) 

Koncentrace 

(ppm) 

Vnímání čichem  0-1 0,5-2 

Dráţdění očí a dýchadel  2-5 od 1 

Tlak a bolest na hrudi,  

bolest hlavy,  

slabost, nevolnost 

Zarudnutí spojivek,  

kašel, slzení 
5-10 2 

Pocit dušnosti a dušení 

Překrvení a otok nosohltanu, 

spojivek, dušnost, 

rychlé povrchní dýchání 

15 4 

Dušení, nevolnost 

a rozčílení 

Mimo výše uvedených zrychlení 

a slábnutí tepu, zvracení, průjmy 
5 5 

 Kašel, chrapot 0-1 6 

 

Křečovité dýchání, zmodrání, 

nekoordinované pohyby,  

otok plic 

2-3 20 

 Akutní rozedma plic, křeče 30 30 

 Akutní otok plic 15 50 

 Bezvědomí 1 100 

 

6.5 Určení nejpravděpodobnějších typů poranění 

Určení nejpravděpodobnějších typů poranění nebývá součástí TPO, ale slouţí k určení 

metod a postupů první pomoci, které budou pro daný TPO aktuální.  

Pokud chceme vytvořit účelný a co nejpřehlednější TPO, pak je nutné správně se 

rozhodnout, jaké metody a postupy poskytování PP zraněným do TP dané organizace 

zahrneme. Před samotnou tvorbou tohoto plánu tedy nejprve provedeme analýzu nejčastěji se 

vyskytujících zranění, popřípadě analýzu rizik, a z těchto analýz následně vycházíme při 

tvorbě jednotlivých zásad první pomoci v kapitole 6.7. 

Dle výpisu z knihy úrazů ZŠ Moravské v Havířově, jsem zpracoval analýzu úrazovosti 

zaměstnanců a ţáků podle počtu způsobených zranění členěných dle typu zranění.[21] Údaje 

o zraněních v Tabulkách 4 a 5 vychází ze zápisů zaznamenaných v knihách úrazů 

zaměstnanců a ţáků za poslední dva školní roky (2009/2010 a 2010/2011). V Tabulce 4 jsou 

uvedeny údaje o počtu zranění zaměstnanců školy (kuchařů školní jídelny, vyučujících, 

uklízeček atd.). V Tabulce 5 jsou pak údaje o zranění ţáků. Tělo je rozděleno na horní a dolní 

končetiny, hlavu a trup (poranění břicha, ţeber, hrudníku a zad). Ze získaných údajů jsem 

poté pro přehlednost procentuálního rozpoloţení jednotlivých poranění vytvořil Grafy 1 a 2. 
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Tabulka 4: Záznamy z knihy úrazů zaměstnanců 

Zraněná 

část těla 
Charakter poranění 

Počet 

úrazů 

Počet 

úrazů 

celkem 

Počet 

úrazů v % 

Horní 

končetiny 

- odřenina 

- řezná rána, krvácení 

- pohmoţdění, vykloubení 

- zlomenina 

- popálenina 

9 

25 

5 

1 

21 

61 52,59 

Dolní 

končetiny 

- odřenina 

- řezná rána, krvácení 

- pohmoţdění, podvrtnutí, vykloubení 

- zlomenina 

- popálenina 

5 

3 

23 

0 

13 

44 37,92 

Hlava 

- odřenina 

- řezná rána, krvácení 

- poškození očí, uší, nosu 

2 

0 

6 

8 6,90 

Trup 
- odřenina 

- popálenina 

0 

3 
3 2,59 

Celkem  116 116 100,00 

 

Tabulka 5: Záznamy z knihy úrazů žáků 

Zraněná 

část těla 
Charakter poranění 

Počet 

úrazů 

Počet 

úrazů 

celkem 

Počet 

úrazů v % 

Horní 

končetiny 

- odřenina 

- řezná rána, krvácení 

- pohmoţdění, vykloubení 

- zlomenina 

98 

18 

42 

3 

161 48,64 

Dolní 

končetiny 

- odřenina 

- řezná rána, krvácení 

- pohmoţdění, podvrtnutí, vykloubení 

- zlomenina 

47 

5 

33 

1 

86 25,98 

Hlava 

- odřenina 

- řezná rána, krvácení 

- poškození očí, uší, nosu 

25 

11 

39 

75 22,66 

Trup 

- odřenina 

- řezná rána, krvácení 

- vnitřní poranění či bolest 

5 

3 

1 

9 2,72 

Celkem  331 331 100,00 
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Graf 1: Zraněné části těla žáků 

 

Graf 2: Zraněné části těl zaměstnanců 

Z celkového hodnocení tedy vyplývá, ţe nejčastější kategorií výskytu poranění je 

oblast horních končetin, a to jak u zaměstnanců (52%), tak u ţáků ZŠ (48%). Typickým 

poraněním jsou pak naraţené prsty, pohmoţděné zápěstí a zranění lokte. Občas se vyskytne 

také poranění ramene. Dle údajů z knihy úrazů zaměstnanců, pak v této kategorii dominují 

zaměstnanci školní jídelny. 

Druhou nejčastější kategorií jsou dolní končetiny. U zaměstnanců dochází k tomuto 

poranění v 38% (především u pedagogů a úklidového personálu), u ţáků činí 26% případů. 

V těchto partiích těla dochází nejčastěji ke zranění prstu, paty, kotníku, dále pak poranění 

kyčle nebo pohmoţdění kolena. 

Mezi třetí nejčastější zranění patří úrazy hlavy, u zaměstnanců (8%) i ţactva (23%). 

Patří sem především poranění temena hlavy, tváře, čelisti, očí, dýchacích otvorů, zubů, uší a 

krku. Zaměstnanci jsou samozřejmě daleko opatrnější neţ nezbední ţáci, a proto u nich 

k těmto poraněním dochází zřídka. 

Poslední kategorie, kterou je trup, zaujala čtvrté místo a nejmenší počet zranění. 

Především šlo o vyraţený dech následkem pádu na záda, naraţená ţebra, poranění břišní 

oblasti a naštěstí nikdy o poranění bederní a hrudní páteře. 

Dle charakteru zranění u zaměstnanců šlo nejčastěji o řezné rány a popáleniny 

(zaměstnanci kuchyně). Další zranění byly různorodého charakteru. Dle charakteru zranění u 

ţáků šlo nejčastěji o odřeniny a pohmoţděniny, dále pak o trţné a řezné rány, krvácení z nosu, 

menší poranění břicha a v pár případech také zlomeninu části končetin (zejména prsty na 

rukou). 

52%
38%

7%

3%

Výskyt poranění 

na jednotlivých částech těla 

zaměstnanců
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6.6 Hlavní zásady při poskytování první pomoci 

Jsou zde uvedeny základní zásady, které by měly být při přípravě a poskytování první 

pomoci dle mnou studovaných odborných publikací
G,H,I 

dodrţeny. 

Mezi hlavní zásady patří poučení o protišokových opatřeních 5T (tekutiny, teplo, 

ticho, tišení bolesti, transport do ZZ). Rovněţ uvádíme vybrané polohy a postupy pro jejich 

provádění a některé základní obvazové techniky. 

Důleţitou roli hraje psychický stav pacienta. Pacientovi se vţdy představíme, vykáme 

mu (jedná-li se o dítě, je vhodnější tykání), jednáme klidně a přívětivě, nenecháme se 

vyprovokovat pacientovou agresí vůči naší či jiným osobám. Zamezíme přihlíţení vyšetření 

cizím osobám. Podáváme pacientovi informace o jeho zdravotním stavu, pokud svůj 

zdravotní stav pacient zlehčuje, přesvědčíme jej o nutnosti vyšetření. Pokud je pacientův stav 

váţný, snaţíme se jej naopak uklidnit. Musíme se vyvarovat námi nevhodného chování, 

nesmíme na sobě nechat znát výraz zděšení či bezradnosti z nastalé situace.[3] 

Pojem první pomoc bývá označována jako soubor jednoduchých a účelných opatření 

při náhlém ohroţení či postiţení zdraví a ţivota, které účinně omezují rozsah a důsledky 

ohroţení nebo postiţení.[3] 

Dělení PP: 

 laická zdravotnická: poskytování PP bez specializovaného vybavení, součástí je 

přivolání odborné zdravotnické PP či technické P a péče o postiţenou osobu do 

doby jejich příjezdu, případně transport na místo lépe dosaţitelné odbornou 

zdravotnickou první pomocí, 

 odborná zdravotnická pomoc: prováděná zdravotnickým personálem, aplikace 

léků a pouţití diagnostických a léčebných přístrojů a postupů, 

 technická: tvorba základních podmínek pro poskytování odborné zdravotnické 

první pomoci (např. zásahem hasičů, horské sluţby, svépomocí). 

Dělení vyšetření: 

 pohledem: pozorujeme chování, vzhled a barvu kůţe, 

 poslechem: vyslechnutí pacienta, poslech rytmu či poruch dýchání, 

 pohmatem: zkoušíme pulz, dýchání, teplotu kůţe, 

 čichem: zjišťujeme zápach (alkohol, aceton, pach kouře).[3] 

                                                
GBYDŢOVSKÝ, Jan. První pomoc: 2., přepracované vydání [3]  
HKELNAROVÁ, J., a spol.: První pomoc I, Pro studenty zdravotnických oborů [15] 
IKELNAROVÁ, J., a spol.:První pomoc II, Pro studenty zdravotnických oborů [17] 



24 

 

6.6.1 Polohování 

Po úrazu se můţe postiţený dostat do polohy, která můţe dále zhoršovat jeho 

zdravotní stav. Abychom předešli dalším poškozením, vyuţíváme doporučené postupy a 

polohy, které mohou mít na postiţeného kladný dopad. 

Správné polohování při poskytování PP můţe mít na postiţeného tyto účinky: 

 ulehčuje při dýchání, 

 zmírňuje bolest a neklid, 

 je prevencí pádu a vzniku proleţenin, 

 můţe zabránit či zmírnit poškození, která můţe způsobit dlouhý pobyt 

v nepřirozené poloze. 

Mezi nejčastěji uváděné polohy patří: 

 stabilizovaná poloha – starší typ, 

 stabilizovaná poloha – europoloha, 

 poloha při poranění hlavy, 

 poloha při poranění břicha, 

 Fowlerova poloha, 

 protišoková poloha, 

 autotransfuzní poloha, 

 Rautekova zotavovací poloha. 

6.6.2 Základní obvazové techniky 

Jsou důleţitým prvkem TPO. Bývají součástí jednotlivých postupů poskytování PP. 

Jsou doplněny o vhodné ilustrace a stručný komentář. 

Význam: zastavení krvácení, vzduchotěsné uzavření rány, znehybnění poraněné části 

těla, sterilní krytí rány, zabránění infekce ran, odsátí výměšků z poraněných částí těla, 

udrţování poraněné části v určené poloze. 

Zásady: rána musí být sterilně zakryta a krytí musí přesahovat okraje rány, 

nepohybujeme sterilním krytem (rána by se mohla infikovat), obvazový materiál musí být 

sterilní, obvaz musí pevně drţet, avšak neškrtit a nezařezávat se, uţití vhodného obvazového 

materiálu na konkrétní část těla. 

Účel: zpevňuje klouby či zlomené kosti, tlakově zastavuje krvácení, kryje ránu před 

nečistotou, vyrovnává zkrácení na zlomených končetinách, nápravné vyuţití v ortopedii (uţití 

k pozvolné změně tvaru postiţené části těla). 
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Rozeznáváme obvazový materiál šátkový, obinadlový, náplasťový, prakový, dlahový a 

z tuhnoucích a netuhnoucích hmot. 

6.7 Zásady první pomoci pro jednotlivá poranění 

Spolu s hlavními zásadami PP jde o důleţitější část TPO. Jsou zde popsány postupy 

pro poskytnutí první pomoci úrazů, které se v organizaci dle provedené analýzy nejčastěji 

vyskytují, a dalších vybraných typů poranění. Tyto postupy musí být popsány co 

nejsrozumitelněji. Mohou být doplněny o obrázky znázorňující dané postupy. V případě 

jiného zranění, neţ která jsou uvedena v TPO se doporučuje postupovat dle pokynů operátora 

ZZS.  

Při tvorbě zásad a postupů tohoto TPO bylo vycházeno z informací uvedených 

v publikacích
J,K,L 

o poskytování odborné i laické první pomoci. 

Zásady první pomoci můţeme dle typu zranění rozdělit následovně: 

 zásady první pomoci při ošetření ran, 

 zásady první pomoci při krvácení (ţilním, tepenném, z přirozených tělních 

otvorů, vnitřním), 

 zásady první pomoci při zlomeninách (článku prstů, klíční kosti, paţní kosti či 

předloktí, ţeber, dolních končetin, 

 zásady první pomoci při poranění kloubů (podvrtnutí kotníku, pohmoţdění, 

vykloubení), 

 zásady první pomoci při poranění hlavy (otřes mozku, poranění lebky), 

 zásady první pomoci při zástavě dechu, 

 zásady první pomoci při popálení a opaření,  

 zásady první pomoci při poranění chemickou látkou, 

 zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem, 

 zásady první pomoci při infarktu myokardu. 

  

                                                
JBYDŢOVSKÝ, Jan. První pomoc: 2., přepracované vydání [3]  
KKELNAROVÁ, J., a spol.: První pomoc I, Pro studenty zdravotnických oborů [15] 
LKELNAROVÁ, J., a spol.:První pomoc II, Pro studenty zdravotnických oborů [17] 
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6.8 Umístění a vybavení lékárniček první pomoci 

Na kaţdém stálém pracovišti musí být lékárnička, která musí být vybavena s 

přihlédnutím k povaze prováděné činnosti. Za obsah (doplňování a výměnu prošlých léků) 

odpovídá vedoucí pracoviště či pověřená osoba. 

Rozsah vybavení lékárniček byl dříve stanoven v ON 846635 (poslední znění z roku 

1989). Jenţe oborové normy byly zákonem č. 142/1992 Sb. o technických normách, v 

aktuálním znění, dnem 31.1.1993 zrušeny bez náhrady. A tak dnes není nikde uvedeno, jakým 

materiálem má být zdravotnická lékárnička vybavena. Výjimku tvoří pouze moto a 

autolékárničky do všech vozidel včetně poţárních. Tedy pro „běţné“ firemní provozy 

neexistuje ţádný právní ani technický předpis, který by určoval vybavení lékárniček na 

pracovištích.[13] Další výjimku tvoří vybavení přenosných brašen pro školní akce (škola 

v přírodě, školní výlety atd.). Vybavení přenosných brašen první pomoci je ošetřeno v Příloze 

č. 4 vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických poţadavcích na zotavovací akce pro děti. 

6.8.1 Umístění lékárničky na pracovišti 

Lékárničky pro poskytování první pomoci, musí být umístěny na snadno dostupném 

místě a jejich umístění musí být označeno bezpečnostními značkami. Je doporučeno 

umísťovat lékárničky na suchém tmavším místě, je dobré se vyvarovat přímému slunečnímu 

záření, vlhkosti a častým změnám teplot. Na pracovištích je vhodné vyuţít nástěnných 

lékárniček, nebo brašen. Léky musí být uchovávány v původním balení i s příbalovými 

letáky. 

6.8.2 Doba použitelnosti léčiv 

Dobu pouţitelnosti neboli exspiraci najdete na kaţdém vnitřním a vnějším obalu 

léčiva. Do této doby, při zachování předepsaných skladovacích podmínek, výrobce léku 

zaručuje jakost léku. Po uplynutí této doby lék vyřadíme a nemůţeme jej dále pouţívat. Je 

proto nutné lékárničku pravidelně kontrolovat a staré léčivo nahrazovat novým. Doporučuje 

se provádět kontrolu alespoň dvakrát ročně. 

6.8.3 Nepoužité léčivo, likvidace nepoužitého léčiv 

Prošlé a nevyuţité léčivo odevzdávejte v lékárně. S těmito léky je zacházeno jako s 

nebezpečným odpadem a jsou ekologicky likvidovány. Léky, které nejsou ekologicky 

zlikvidovány, zatěţují ţivotní prostředí.[14] 
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6.8.4 Nezávazně doporučený obsah lékárničky 

Vybavení lékárničky první pomoci je nezávazně doporučeno dle ON 84 6635 a je 

uvedeno v Příloze 1. Na Obrázku 3 je pak znázorněn příklad moţného vybavení lékárničky. 

 

Obrázek 3: Příklad vybavení lékárničky Zdroj: [14] 

6.9 Způsob evidence úrazů 

Součást TPO popisující způsob a povinné údaje dokumentace, jeţ musí být při 

vyskytnuvším se úrazu zaznamenány. 

Jak jiţ bylo řečeno v kapitole 5.1 této práce, je zaměstnavatel povinen dle NV č. 

494/2001 Sb. (kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam 

o úrazu) a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) vést evidenci úrazů v tzv. Knize úrazů. 

Evidují se všechny úrazy včetně těch, jimiţ nebyla způsobena pracovní neschopnost. V 

případě, ţe došlo k pracovní neschopnosti delší neţ 3 kalendářní dny nebo dokonce k úmrtí, 

vyhotovuje zaměstnavatel záznamy a vede dokumentaci o těchto úrazech. Jedno vyhotovení 

záznamu o úrazu předává zaměstnanci, případně jeho rodinným příslušníkům (v případě 

úmrtí). Všechny úrazy, drobné či větší, musí být neprodleně nahlášeny příslušnému 

vedoucímu pracovníkovi. 

Školám a školským zařízením ukládá na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský 

zákon) vyhláška č. 64/2005 Sb. (o evidenci úrazů dětí, ţáků a studentů) povinnost evidovat 

všechny úrazy dětí, ţáků a studentů v knize úrazů. Úraz se musí evidovat nejpozději do 24 

hodin od okamţiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví. Vzor záznamu o 

školním úrazu je znázorněn v Příloze 2 a vzor listu knihy úrazu v Příloze 3.  
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Záznam o úrazu musí obsahovat: 

 den, hodina a místo úrazu, 

 jméno postiţeného, 

 druh zranění a jak k úrazu došlo, 

 jak bylo zranění ošetřeno a kdo jej ošetřil. 

6.10 Závěrečná ustanovení TPO 

Poslední kapitola obsahuje data projednání a schválení TPO radou organizace. Rovněţ 

oznamuje, ţe zaměstnanci byli s TPO seznámeni. Noví zaměstnanci organizace budou s TPO 

společně s BOZP a PO seznámeni při nástupu do práce. Nakonec jsou zde uvedeny datum 

účinnosti, případně datum nahrazení předchozího TPO a podpis zodpovědné osoby. 

7. Traumatologický plán ZŠ Moravská, Havířov 

Na základě předchozích kapitol jsem se rozhodl vypracovat modelový 

Traumatologický plán ZŠ Moravská, Havířov. Původní TPO totiţ neobsahoval některé 

důleţité informace a postupy, které mohou být nápomocny při poskytování PP. Dalším 

důvodem byla má alespoň částečná znalost ZŠ Moravská, na níţ jsem absolvoval povinnou 

školní docházku. 

Základní charakteristika ZŠ Moravská, Havířov 

ZŠ Moravská byla otevřena 1. září 1994. V roce 2000 byla ZŠ Moravská přiznána 

právní subjektivita organizace s příspěvkovou formou hospodaření.  

Školu navštěvuje ve školním roce 2011/2012 celkem 396 ţáků. Ţáci jsou rozděleni do  

19 kmenových tříd, na prvním stupni je 11 tříd a na druhém stupni je tříd 8. Všechny třídy 

jsou vybaveny novým školním nábytkem, který odpovídá evropským normám. Ţáci rovněţ 

vyuţívají moderně vybavené učebny (např. učebna zeměpisu, přírodopisu, fyziky, chemie, 

ekologie, učebny kuchyňských a pěstitelských prací a jazykové učebny). K dispozici je také 

knihovna, malý hudební sál a dvě počítačové učebny s připojením na internet. Sociálně 

znevýhodněným ţákům je k dispozici studovna.[19] 

Součástí školy jsou i školní jídelna, dvě tělocvičny a školní druţina. V areálu školy se 

nachází také ordinace praktických lékařů. 

Traumatologický plán ZŠ Moravská a hlavní lékárnička jsou uloţeny ve sborovně, 

další lékárničky jsou pak v tělocvičně, jídelně a vybraných učebnách (učebny odborných 

předmětů, dílny atd.). Modelový TP ZŠ Moravská je obsaţen v Příloze 4. 
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8. Závěr 

Mezi cíle bakalářské práce patřily především určení právních předpisů souvisejících 

s tvorbou TPO a rozbor obsahové části TPO. Ačkoliv jsem v průběhu tvorby bakalářské práce 

prostudoval řadu legislativních a právních předpisů, s termínem traumatologický plán 

organizace jsem se v ţádné z nich nesetkal. Stejně tak náleţitosti pro zpracování TPO se 

v právním rámci ČR nevyskytují. Právě absence povinných náleţitostí TPO můţe být jednou 

z příčin různorodosti zpracování a absence důleţitých částí v TP některých organizací. Měl 

jsem moţnost nahlédnout do dostatečného mnoţství traumatologických plánů organizací 

základních škol, přičemţ málokdy byla tato dokumentace zpracována v přehledném, 

kompletním a z praktického hlediska vyuţitelném stavu. Tato disharmonie můţe být dána 

úrovní znalostí zpracovatele TPO (osoby pověřené za zpracování TPO) v problematice BOZP 

a samozřejmě i malým časovým úsekem, který byl dané osobě pro zpracování této 

dokumentace přidělen. Mnohdy tuto dokumentaci, z důvodů úsporných opatření, zpracovávají 

pověření pedagogové či zdravotníci organizace. Domnívám se proto, ţe zpracování 

přehledného vzorového TPO, jenţ bude obsahovat všechny důleţité informace o poskytování 

pomoci a související činnosti, by základním školám či jiným vzdělávacím institucím mohlo 

poslouţit jako šablona k vypracování vlastního traumatologického plánu. 

Rozpracoval jsem jednotlivé částí TPO, které by nebylo vhodné při jeho tvorbě 

vynechat. A naopak jsem vynechal části TPO, které se jiţ v jiné dokumentaci organizace 

vyskytují. Na základě analýzy jednotlivých kapitol TPO, jsem pak v praktické části této 

bakalářské práce vytvořil modelový TPO pro ZŠ Moravskou tak, jak by mohl, dle mého 

názoru, vypadat a případně dále slouţit jako předloha pro zpracování TP vzdělávacích 

institucí. Pokud by byl můj návrh TPO realizován, pak se domnívám, ţe můţe napomoci ke 

zjednodušení práce osob zodpovědných za tvorbu TPO. Daný návrh by rovněţ mohl usnadnit 

orientaci řídících pracovníků školských zařízení v uvedené problematice. Dále mám za to, ţe 

takto zpracovaná opatření pro poskytování první pomoci, mohou být nápomocny při 

ošetřování zraněných, přispět ke zmírnění bolesti či záchraně ţivota úrazem postiţených osob 

a tím naplnit hlavní cíl mé bakalářské práce. 
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apod. a podobně 

atd. a tak dále 

č. číslo 

např. například 

př.n.l. před naším letopočtem 

Sb. Sbírky 

Sv. Svatý 

tzn. to znamená 
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Příloha 1: Doporučený obsah lékárničky PP 

Léčiva: 

 

 

ACYLPYRIN tabl.10  2 ks 

CARBOSORB tabl.  1 ks 

GASTROGEL tabl.  1 ks 

OPHTAL  1 ks 

ATARALGIN tabl.  1 ks 

SEPTONEX  1 ks 

  

 

Obvazový materiál: 

 

 

Gáza hydrofilní 2 ks 

Gáza skládaná sterilní 7,5 x 7,5 cm 5 ks 

Spofaplast 2,5 cm x 2 m  1 ks 

Spofaplast rychloobvaz 6 x l cm  1 ks 

Obinadlo hydrofilní sterilní 6 cm x 5 m  2 ks 

Obinadlo škrticí pryţové, délka 70 cm  1 ks 

Obvaz NERIT  4 ks 

Polštářek PORIN  10 ks 

Obinadlo hydrofilní sterilní 10 cm x 5 m  10 ks 

Šátek trojcípý  1 ks 

Vata obvazová skládaná 50 g  2 ks 

  

 

Zdravotnické pomůcky: 

 

 

Pinzeta anatomická  1 ks 

Příručka "První pomoc"  1 ks 

Rouška resuscitační  2 ks 

Špendlíky zavírací  6 ks 

Teploměr lékařský v pouzdře  1 ks 

TRAUMACEL zásyp  1 ks 

Rukavice pryţové (latexově) chirurgické v obalu  1 ks 

 

 

 

 

Gastrogel lze nahradit jiným volně dostupným antacidem, 

 

 

Ataralgin jiným volně dostupným analgetikem, 

 

 

Septonex jiným vhodným dezinfekčním přípravkem. 
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Příloha 2: Vzor záznamu o školním úrazu 
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Příloha 3: Vzor listu knihy úrazů 
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Příloha 4: Modelový Traumatologický plán organizace 

Součástí této přílohy je Traumatologický plán…. 


