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1. Obecná ustanovení 

Tento dokument umoţňuje rychlou orientaci jak postupovat v případech ohroţení 

ţivota a zdraví osob a postup zajištění kvalifikované první pomoci. Poskytnutí včasné a 

správné pomoci zraněné osobě je podmínkou záchrany ţivota a omezení následků, které 

zraněnému při vzniku úrazu nastávají. 

2. Povinnosti pracovníků při vzniku zranění či újmě na zdraví 

Povinnosti pracovníků jsou dány ze zákona 262/2006 Sb., zákona č. 561/2004 Sb., 

vyhláškou č. 263 /2007 Sb. a směrnicí MŠMT č.j. 37014/205-25. 

Poskytnutí první pomoci je jednou ze základních povinností kaţdého občana. 

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. 

3. Postupy při předávání informací o zraněních odborně 

způsobilým osobám 

V případě lehčího úrazu: 

 postiţený nahlásí úraz dozírajícímu pracovníkovi (např. vyučujícímu), v případě 

pracovního úrazu zaměstnance, svému nadřízenému, 

 při zranění ţáka se o události vyrozumí jeho zákonní zástupci prostřednictvím 

třídního vyučujícího či ředitelství školy, 

 nemohou-li zákonní zástupci zajistit doprovod k lékaři, přebírá tuto odpovědnost 

škola - doporučen transport ZZS, 

 vedení školy určí zodpovědnou osobu, která zajistí doprovod k lékaři (netýká se 

transportu ZZS). 
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V případě těžkého, smrtelného nebo hromadného úrazu: 

 je přihlíţející pracovník (případně ţák) povinen okamţitě nahlásit událost 

v ředitelství organizace (např. sekretariát školy), 

 pracovník ředitelství organizace okamţitě vyrozumí, dle závaţnosti poranění, 

příslušný zdravotnický orgán (prostřednictvím telefonu, např. 112, 155, atd.) 

 pokud to váţnost zranění dovolí, zajistí pracovník ředitelství školy přepravu 

postiţeného k lékařskému ošetření, 

 není-li moţné zraněného dopravit k odbornému ošetření, přivolá se lékařská 

pomoc na místo úrazu (opět prostřednictvím telefonu, např. 112, 155, atd.). 

Zásady komunikace s operátory složek IZS: 

 představení se, 

 sdělení, co se přihodilo, 

 uvedení počtu postiţených a jejich přibliţný věk, 

 popis příznaků a stavu postiţeného (postiţených), 

 určení místa, odkud voláme, 

 naslouchání rad operátora (operátor doporučuje další postup), 

 upřesnění podmínek příjezdové trasy, oznámení svého telefonního čísla, 

 ukončení hovoru ze strany operátora. 

Důležitá telefonní čísla: 

 112 jednotné evropské číslo tísňového volání, 

 150 Hasičský záchranný sbor ČR, 

 155 zdravotnická záchranná sluţba, 

 156 městská policie, 

 158 Policie ČR. 

Telefonní čísla vybraných poskytovatelů a osob: 

 596 883 106 MUDr. Pastrňáková Hana (Pavilon D – přízemí), 

 596 883 728 MUDr. Kotlář Jarmil (Pavilon D – přízemí), 

 222 915 402 toxikologická sluţba, 

 840 114 115 havarijní sluţba poskytovatele elektrické sítě, 

 840 111 125 havarijní sluţba poskytovatele vodárenské sítě, 

 1239  havarijní sluţba poskytovatele plynárenské sítě. 
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4. Základní informace o účincích NL na lidský organismus 

Podrobnosti o těchto látkách jsou uvedeny v další dokumentaci
A
 ŢŠ Moravská. Příklad 

některých NL vyskytujících se v organizaci je uveden v Tabulce 1.[21] 

Tabulka 1: 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 10 g 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 – 10 g 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 

  

                                                
A 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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5. Hlavní zásady při poskytování první pomoci 

Důleţitou roli hraje psychický stav pacienta. Ten můţeme zlepšit dodrţováním 

následujících zásad: 

 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.), 

 nesmíme na sobě nechat znát výraz zděšení či bezradnosti z nastalé situace.[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] 
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5.1 Zásada 5T 

Dle počátečních písmen nazýváme soubor základních opatření první pomoci, známé 

téţ jako opatření protišoková. Jsou to doprovodná opatření k různým postupům při 

poskytování první pomoci, která musí být dodrţována: 

 tekutiny: pacientovi namáčíme vlhkou gázou rty, nedáme mu napít ani přes jeho 

výslovnou ţádost, 

 teplo: nejvíce tepla ztrácí postiţený, pokud leţí na zemi, je nezbytné, abychom 

ho podloţili dekou nebo jakýmkoliv jiným izolačním materiálem a přikryli 

jakoukoliv přikrývkou, 

 ticho: aby se psychický stav postiţeného nezhoršoval, zajistíme odstranění 

nadměrného hluku v jeho okolí (poţádáme přihlíţející, aby odstoupili atd.), 

 tišení bolesti: zastavení krvácení, znehybnění zlomenin, komunikace vedoucí ke 

zlepšení psychického stavu postiţeného, 

 transport: co moţná nejrychleji zajistíme převoz zraněného prostřednictvím 

ZZS do nemocnice.[16] 

5.2 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. 

Stabilizovaná poloha: jejím úkolem za úkol udrţet průchodné dýchací cesty a 

zabránit vdechnutí zvratků. Rozeznáváme starší (klasická poloha) a nový typ (europoloha). V 

klasické poloze docházelo k dlouhodobému tlaku na spodní ruky a hrozilo tedy její ochrnutí. 

Rovněţ transport postiţeného v této poloze bych problematický. Obě polohy se uţívají, je-li 

postiţený v bezvědomí, dýchá a má trvalou srdeční činnost. Na jedné straně by postiţený 

neměl leţet více neţ půl hodiny. 
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Postup stabilizované polohy – starší typ:  

 poloţíme postiţeného na záda s horními končetinami podél těla a nohami 

nataţenými, 

 dřepneme si k boku postiţeného, 

 dolní končetinu, která je k nám blíţe, pokrčíme v kolenu, 

 horní končetinu, která je k nám blíţe, posuneme pod hýţdě postiţeného, 

 vzdálenější horní končetinu poloţíme postiţenému na břicho, 

 postiţeného přetočíme na bok směrem k sobě tahem za rameno, 

 vytvoříme co největší záklon hlavy postiţeného 

 ruku končetiny, na kterou jsme při otáčení vyvíjeli tlak, umístíme postiţenému 

pod hlavu tak, aby tvář spočinula na hřbetu ruky, 

 zkontrolujeme, zda spodní ruka je umístěna za zády a zda postiţený neleţí na 

rameni, měl by leţet spíše na prsu neţ na rameni, (výsledná poloha postiţeného 

je uvedena na Obrázku 1). 

Postup stabilizované polohy – europoloha:  

 poloţíme postiţeného na záda, horními končetiny umístíme podél těla a dolní 

končetiny natáhneme, 

 dřepneme si k boku postiţeného, 

 horní končetinu, jeţ je blíţe k nám, umístíme svisle k ose těla, 

 vzdálenější spodní končetinu pokrčíme v kolenu, 

 vzdálenější horní končetinu poloţíme na břicho postiţeného, 

 uchopíme vzdálenější spodní a horní končetiny postiţeného a převalíme za ně 

postiţeného na bok směrem k nám 

 vytvoříme co největší záklon hlavy postiţeného, 

 uchopíme horní končetinu, za kterou jsme postiţeného obrátili a vloţíme mu ji 

pod tvář, jako u klasické polohy, 

 zkontrolujeme pravoúhlé pokrčení dolní končetiny, za kterou jsme postiţeného 

otáčeli, (výsledná poloha je znázorněna na Obrázku 2). 
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Obrázek 1: Stabilizovaná poloha 

Zdroj: [18] 

 
Obrázek 2: Stabilizovaná poloha  

- europoloha Zdroj: [18] 

Poloha při poraněních hlavy (mozku či lebky): pouţití pouze, je-li postiţený při 

vědomí. Postup provádění této polohy: 

 pacienta poloţíme na záda a hlavu lehce podloţíme, 

 horní končetiny dáme podél těla a spodní končetiny natáhneme (Obrázek 3). 

Poloha při poranění břicha: pouze, pokud je postiţený při vědomí. Postup: 

 pacienta poloţíme na záda s rukama podél těla, 

 pod kolena umístíme podloţku tak, aby se paty nedotýkaly země, 

 je moţné podloţit i hrudník, (výsledná poloha je znázorněna na Obrázku 4). 

 
 

Obrázek 3: Poloha při poranění hlavy 

Zdroj: [18] 

 
 

Obrázek 4: Poloha při poranění břicha 

Zdroj: [18] 

Fowlerova poloha: při dýchacích potíţích, onemocnění srdce atd.  

 postiţený je v polosedě, 

 má hlavu a trup zvednuty o 15-90°, 

 dolní končetiny mohou být narovnány, horní jsou poloţeny podél těla, 

 hlava je podepřena (Obrázek 5). 

Protišoková poloha:  

 postiţený leţí na zádech s horními končetinami podél těla a dolními 

končetinami vyvýšenými alespoň 30 cm, 

 poloha je znázorněna na Obrázku 6. 
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Obrázek 5: Fowlerova poloha 

Zdroj: [18] 

 
 

Obrázek 6: Protišoková poloha 

Zdroj: [18] 

Autotransfuzní poloha:  

 postiţený leţí na zádech, 

 při lehčích krváceních postačí zdvihnout dolní končetiny, 

 jde-li o těţší poranění, zdvihneme dolní i horní končetiny, 

 vyzvednuté končetiny můţeme ještě omotat elastickým obinadlem k získání 

většího mnoţství krve (Obrázek 7). 

Zotavovací poloha (Rautekova): podobná jako europoloha, s tím rozdílem, ţe spodní 

ruka není poloţena před tělem, ale za zády (Obrázek 8). Pouţití je shodné se stabilizovanou 

polohou. 

 
 

Obrázek 7: Autotransfuzní poloha 

Zdroj: [18] 

 
Obrázek 8: Zotavovací poloha 

Zdroj: [18] 

5.3 Základní obvazové techniky 

V TPO jsou nejčastěji doplněny o vhodné ilustrace a stručný komentář. Jednotlivé 

techniky, včetně ilustrací, jsou uvedeny v postupech uvedených zásad poskytování první 

pomoci v kapitolách 6.1 – 6.10. 

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. 
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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). 

6. Zásady první pomoci pro jednotlivá poranění 

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

v publikacích
B,C,D 

o poskytování odborné i laické první pomoci. 

Jsou zde uvedeny zásady poskytování první pomoci pro poranění, která se na ZŠ 

Moravská vyskytovala v letech 2009-2011 dle analýzy poranění nejčastěji, doplněny o další 

specifické typy ošetření. 

V případě jiného zranění, neţ která jsou uvedena v TP ZŠ Moravská, Havířov se 

doporučuje postupovat dle pokynů operátora ZZS! 

6.1 Zásady první pomoci při ošetření ran 

Příčiny: mechanické násilí (bodné, řezné či trţné poranění, pokousání, odření),  

popáleniny, omrzliny, poleptání chemickými látkami. 

Příznaky: bolestivost v místě okrajů či samotné rány, někdy příznaky šoku (zrychlený 

pulz, bledost, ţízeň), v ráně můţe zůstat těleso či znečištění. 

Poznámka: můţeme dělit na nekrvácející, drobné řezné, otrávené či znečištěné rány, 

bodnutí hmyzem, přisátí klíštěte, infekce a záněty, rány cizím tělesem, a ztrátová poranění.  

Postup ošetření nekrvácejících ran: 

 ránu dezinfikujeme vhodným přípravkem (H2O2 – pouţití přímo do rány, 

Septonex spray – pouţití v okolí rány, atd.),  

 sterilně zakryjeme ránu, 

 pokud moţno částečně znehybníme danou oblast. 

Postup ošetření znečištěných ran: 

 vymyjeme ránu vodou a mýdlem, poté vydezinfikujeme (opět např. H2O2 či 

Septonex spray), 

 znovu se pokusíme odstranit zbývající nečistoty za pouţití kartáčku, 

vydezinfikujeme a pouţijeme sterilní obvaz. 

                                                
BBYDŢOVSKÝ, Jan. První pomoc: 2., přepracované vydání [3]  
CKELNAROVÁ, J., a spol.: První pomoc I, Pro studenty zdravotnických oborů [15] 
DKELNAROVÁ, J., a spol.:První pomoc II, Pro studenty zdravotnických oborů [17] 
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Postup ošetření drobných řezných ran: 

 ránu stáhneme náplastí vystřiţené do tvaru 

„mašličky“, tzn. obdélníkovou náplast 

nastřihneme a přetočíme (Obrázek 9), 

následně náplast přiloţíme k okrajům rány a 

necháme kůţi srůst (předpokládaná doba 

srůstu 7-10 dní). 

Postup ošetření ran s cizím tělesem: 

 pokud těleso drţí v ráně, nesmíme se jej pokoušet vyndávat, naopak se jej 

snaţíme zafixovat, 

 je-li však volně v ráně, vyjmeme jej, 

 jedná-li se o cizí těleso umístěné v oku, snaţíme se jej vyjmout např. mrkáním 

oka ve vodě či růţkem kapesníku. 

6.2 Zásady první pomoci při krvácení 

Snaţíme se omezit průtok krve ranou a podpořit tak sráţlivost krve. Docílíme tak 

kompresí rány (působením tlaku na ránu) a zdvihnutí rány nad úroveň srdce.  

Příčiny: pořezání, pád, bodnutí cizím tělesem, vysoký krevní tlak atd. 

Příznaky: můţe být na pohled viditelné či nikoliv, při ţilním krvácení má krev tmavší 

barvu a vytéká z rány trvale, při tepenném krvácení má krev jasně červenou barvu a vytéká 

v rytmu srdečního tepu, vlásečnicové krvácení bývá menšího rozsahu. Vnitřní krvácení se 

vyznačuje bledostí postiţeného, slabostí, únavou, špatně hmatným pulzem, chladnými 

koncovými částmi těla.  

Poznámka: lidské tělo dospělého člověka má 4,5 – 6 litrů krve, dokáţe se vyrovnat se 

ztrátou asi 10% objemu krve, při ztrátě 1/3 objemu dochází k šokovému stavu. 

Postup při žilním krvácení: 

 posadíme nebo poloţíme pacienta, 

 zvedneme ránu nad úroveň srdce, 

 přiloţíme tlakový obvaz (prosákne-li, přiloţíme další (maximálně 2 vrstvy)), 

 prosákne-li druhá, zaškrtíme končetinu, 

 pro vlastní bezpečnost pouţijeme gumové rukavice.  

Obrázek 9: Ošetření 

drobných ran pomocí „mašličky“ 

Zdroj: [3] 



12 

 

Postup při tepenném krvácení: 

 stiskneme ránu pomocí prstů (doporučuje se pouţití gumových rukavic), 

 pokud to situace vyţaduje, činíme tak aţ do příjezdu ZZS, 

 můţeme také stisknout nejbliţší tlakový bod (místo kde je tepna dobře 

dostupná a má pod sebou pevný podklad) mezi ránou a srdcem, 

 existují tlakové body: spánkový, lícní, krční, podklíčkový, paţní, břišní, 

stehenní a podkolenní, 

 ve specifických případech
E
 můţeme pouţít zaškrcovalo. 

Postup při krvácení z přirozených tělních otvorů: 

 při krvácení z nosu posadíme postiţeného do mírného předklonu, 

 nosní křídla na dobu 3-5 minut stiskneme, 

 přikládáme studené obklady na kořen nosu, či šíji. 

Při krvácení ze zvukovodu postiţeného otočíme na bok, na kterém má způsobené 

poranění, případně jej dáme do stabilizované polohy. Na ucho přiloţíme odsávací obvaz. 

Pokud při krvácení z úst dojde k poranění či vypadnutí zubu, přiloţíme na jeho místo 

tampon a necháme postiţeného zkousnout. 

Postup při vnitřním krvácení:  

 důleţitá kontrola základních ţivotních funkcí (vědomí, dýchání, krevní oběh), 

 v případě krvácení do dutiny lebeční zajistíme průchodnost dýchacích cest a 

umístíme postiţeného do nové stabilizované polohy (Obrázek 2), 

 jde-li o krvácení do hrudní dutiny, pak umístíme postiţeného do Fowlerovy 

polohy (Obrázek 5), 

 při krvácení do břišní dutiny dáme postiţeného do polohy na zádech, 

podloţíme hlavu a dolní končetiny (podobné jako poloha na Obrázku 5, ale 

podloţíme nohy), 

 u všech případů vnitřního krvácení pak zajistíme opatření 5T a voláme ZZS. 

  

                                                
E Úrazová amputace, masivní krvácení z paţní či stehenní tepny, otevřená zlomenina s masivním 

krvácením, dočasné zastavení krvácení na krátkou dobu, otrávení rány, prosáknutí dvou vrstev tlakového 

obvazu. 
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6.3 Zásady první pomoci při zlomeninách 

Příčiny: působením hrubé síly, přenesením hrubé síly z kloubu na kost či dlouhodobé 

přetěţování vedoucí k únavové zlomenině. 

Příznaky: úhlová deformace či ztráta funkce končetiny, nepřirozená pohyblivost, 

vyčnívající úlomek, bolest, otok, hematom. U zlomenin ţeber můţe dojít k vykašlávání krve, 

dušnosti či špatnému dýchání. 

Poznámka: rozeznáváme zlomeniny úplné či neúplné (naštípnutí), dle narušení kůţe 

nad zlomeninou pak otevřené či uzavřené. Samozřejmostí je návštěva lékaře či přivolání ZZS 

dle závaţnosti zranění. 

Postup při zlomenině klíční kosti: pouţijeme tzv. Desaultův obvaz (Obrázek 10), 

přičemţ postup jeho vyhotovení zní: 

 postiţenou končetinu je nutné udrţovat v lokti v pravém úhlu, 

 do postiţeného podpaţí umístíme chomáč vaty, 

 elastický obvaz začneme vázat od postiţeného podpaţí s vatou směrem vzhůru 

přes rameno a poté napříč zády směrem pod „zdravé“ podpaţí, 

 odsud vedeme obvaz vodorovně směrem přes paţi postiţené končetiny na záda 

a svisle k ramenu zraněné části těla, 

 přes rameno a poraněnou klíční kost jdeme svisle k předloktí, 

 od předloktí postupujeme vzhůru přes záda k „poraněnému“ ramenu, 

 odsud šikmo přes hruď pod „zdravé“ podpaţí, dále přes záda vzhůru k ramenu 

postiţené končetiny, 

 přes rameno jdeme šikmo dolů k ohnutému předloktí 

 odsud na záda a přes rameno poraněné končetiny šikmo přes hrudník od 

„zdravého“ podpaţí 

 proces opakujeme aţ do zpevnění a poslední otočkou podepřeme zápěstí. 

 

Obrázek 10: Desaultův obvaz Zdroj: [15] 
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Postup při zlomenině pažní kosti či předloktí: pouţijeme velký zpevňující šátkový 

obvaz. Postup je uveden na Obrázku 11. 

Obrázek 11: Velký šátkový obvaz Zdroj: [15] 

Postup při zlomeninách článku prstů: nejčastěji se pouţívá improvizovaná fixace 

k okolním prstům pomocí náplastí. 

Postup při zlomeninách žeber: 

 postiţeného posadíme do Fowlerovy polohy v polosedě (Obrázek 7), 

 poté se snaţíme sníţit hybnost ţeber obinadlem nebo přiloţenou horní 

končetinou a fixujeme šátkovým obvazem, 

 následně vyčkáme příjezdu ZZS. 

Postup při zlomeninách dolních končetin: zlomeniny dolních končetin mohou být 

velmi závaţné a vyvolat šok. Doporučuje se proto co nejméně s postiţeným pohybovat a 

okamţitě přivolat ZZS! 

 jedná-li se o zlomeninu stehenní kosti, můţeme končetinu do příjezdu ZZS 

fixovat ke zdravé končetině pomocí šátků, 

 v případě zlomeniny pánevní kosti postiţeného poloţíme na záda, přičemţ 

kyčelní a kolenní klouby ohneme o 90°. 
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6.4 Zásady první pomoci při poranění kloubů 

Příčiny: poškození vaziva drţící hlavici kosti v kloubní jamce. 

Příznaky: bolest, otok, krevní výron, sníţená pohyblivost. 

Poznámka: rozeznáváme podvrtnutí klubu, pohmoţdění a vykloubení. 

Postup při podvrtnutí kotníku: 

 přiloţíme na postiţené místo studený obklad, 

 zafixujeme postiţený kotník elastickým obinadlem (obvaz začínáme motat od 

prstů chodidla a postupujeme směrem nad kotník), 

 nakonec poraněnou končetinu poloţíme do vyvýšené polohy, 

 samozřejmostí je návštěva lékaře. 

Postup při pohmoždění kloubu: postup obdobný jako při poranění kotníku,  

 přiloţíme studený obklad, 

 vydezinfikujeme případné oděrky, 

 fixujeme elastickým obinadlem, 

 je doporučena návštěva lékaře. 

Postup při vykloubení kloubu:  

 zásadně neměníme polohu postiţené končetiny, 

 v případě poranění ramenního kloubu jej zavěsíme na trojcípý šátek a poté 

postiţeného dopravíme k lékaři, 

 jde-li o poranění kloubu kyčelního, voláme okamţitě ZZS, 

 do příjezdu ZZS kontrolujeme dech a pulz. 

6.5 Zásady první pomoci při poranění hlavy 

Příčiny: pád, úder cizím předmětem. 

Příznaky: příznaky otřesu mozku mohou být krátké bezvědomí, krátkodobá ztráta 

paměti, bolesti hlavy, zvracení, závratě, bledost, pocení. Příznaky poranění lebky pak jsou 

tmavá krev vytékající z nosu či ucha, bezvědomí, hematomy v oblasti očí či spánkové kosti. 

Postup při otřesu mozku: 

 je-li postižený v bezvědomí, zkontrolujeme základní ţivotní funkce, uloţíme 

postiţeného do stabilizované polohy a vyčkáme příjezdu ZZS,  
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 pokud je postižený při vědomí, dáme jej do polohy na zádech, podloţíme 

hlavu. Řídíme se zásadami 5T a zajistíme lékařské vyšetření.  

Postup při poranění lebky: 

 v případě bezvědomí postiţeného jej uloţíme do stabilizované polohy na 

stranu krvácejícího ucha, 

 ucho kryjeme sterilním obvazem doplněným vatou či jiným savým materiálem, 

 je-li postižený při vědomí, bude postup obdobný, hlavu můţeme mírně 

podloţit a vyčkáme příjezdu ZZS. 

6.6 Zásady první pomoci při zástavě dechu 

Příčiny: vdechnutí cizího tělesa, poranění hrudníku (zhmoţdění či zlomeniny ţeber), 

alergická reakce, zhoršení plicního onemocnění, oţehnutí dýchacích cest. 

Příznaky: není cítit vydechovaný vzduch, není vidět klasický pohyb hrudníku při 

dýchání (klesání a zvedání), červená a následně namodralá barva pokoţky v důsledku 

neokysličování hemoglobinu, do 2-3 minut nastává ztráta vědomi a poté zástava oběhu. 

Poznámka: normální dechová frekvence dospělého člověka je 12-20 min
-1

. 

Postup:  

 prvním krokem je otočení hlavy na stranu, 

 následují otevření ústní dutiny a odstranění nečistot (včetně umělého chrupu), 

 zakloníme hlavu kvůli uvolnění dýchacích cest (uvolnění zapadlého jazyka), 

 nelze-li ústní dutina vlivem křeče otevřít, pouţijeme trojitý manévr zvaný 

Esmarchův hmat (provádí se obejmutím dolní čelisti prsty a brady palci 

(Obrázek 12), tlakem se otevře dolní čelist a palci otevřou ústa), 

 dále kontrolujeme dech pohledem, poslechem a pohmatem v okolí hrudníku a 

břicha, 

 jestliţe postiţený stále nedýchá, zacpeme mu nos a provedeme aţ 5 umělých 

vdechů a poté nos uvolníme, 

 délka trvání vdechu je asi 2 sekundy u dospělých a 1 sekunda u mladších osob, 

 kaţdý dech by měl přijít aţ po výdechu (poznáme jej klesnutím hrudníku), 

 Tabulka 2 obsahuje doporučené opakování jednotlivých resuscitačních úkonů 

dle věku postiţených, 
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Tabulka 2: Resuscitační tabulka 

Kategorie 
Přibližný 

věk 

Poměr 

(stlačení:vdechy) 

Frekvence 

dýchání (min) 

Frekvence 

stlačení( 

min) 

Technika 

stlačení 

Dospělý od 8 let 
30:2 

úvod – 30 x komprese 
12 – 15 

100 – 120 

obě ruce 

Dítě 1 – 12 let 1 zachránce – 30:2 

2 zachránci – 15:2 

úvod – 5 vdechů 

15 

Malé dítě 
1měsíc  

– 1 rok 
20 – 30 

2 prsty 

Novorozenec do 1 měsíce 
3:1 

úvod – 5 vdechů 

30 při masáţí 

40 při dýchání 

 pokud se hrudník nezvedá ani neklesá, můţe být v dýchacích cestách překáţka 

zabraňující dýchání, 

 je-li postižený při vědomí, předkloníme jej nebo otočíme na bok (jde-li o 

leţící osobu), 

 poté provedeme aţ 5 úderů dlaní mezi lopatky (vlevo na Obrázku 13), 

 zkontrolujeme dutinu ústní, nedošlo-li k uvolnění překáţky, 

 pokud se překáţka stále neuvolnila, provedeme aţ 5krát Heimlichův manévr 

(na Obrázku 13 uprostřed), 

 provádíme jej tak, ţe se postavíme se za postiţeného, 

 jednou rukou jej obejmeme v místě pod lopatkou a oblasti břicha a druhou 

rukou uchopíme první, 

 poté zatlačíme rukama směrem nahoru, 

 pokud se opět nepovede vyvrátit překáţku, můţeme opakovat aţ 5krát úder 

mezi lopatky a 5krát Heimlichův manévr, 

 upadne-li postižený do bezvědomí nebo nebylo umělé dýchání úspěšné, 

zahájíme kompletní resuscitaci, včetně masáţe hrudníku (Obrázek 13 vpravo), 

 po 15 stlačeních hrudníku kontrolujeme opět dutinu ústní, 

 začne-li se hrudník zvedat, pak v resuscitaci pokračujeme, jen pokud došlo i 

k zástavě krevního oběhu, 

 u dětí ve věku 1-8 let je prvních 5 opakování Heimlichova manévru nahrazeno 

5 stlačeními hrudníku vleţe na zádech a pokud nedošlo k obnově dechu, 

opakujeme 5krát úder mezi lopatky a 5krát Heimlichův manévr, 

 u kojenců Heimlichův manévr nepouţíváme, opakujeme u nich 5krát úder 

mezi lopatky a 5krát stlačení hrudní kosti. 
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Obrázek 12: Esmarcův hmat 

Zdroj: [3] 

 
 

Obrázek 13: Způsoby uvolňování překážky z dýchacích cest 

Zdroj: [3] 

Dojde-li ke zvracení v bezvědomí, pouţijeme Sellickův hmat. Provádí se stlačováním 

prstencové chrupavky umístěné pod hrtanem. Vyvíjený tlak by měl být asi 1 kg u dětí, 2 kg u 

dospělých a 3 kg u osoby v bezvědomí. 

Alternativou můţou být umělé dýchání z úst do nosu a pouţití kapesní resuscitační 

masky. Dýcháním z úst do nosu se sniţuje moţnost zvracení. Je moţné jej pouţít při potíţích 

s otevřením úst či při poleptání. Je však nutné přidrţováním dolní čelisti udrţovat ústa 

zavřená. Resuscitační maska odbourává etické zábrany a je moţno ji připojit na dýchací 

přístroj či vak. 

6.7 Zásady první pomoci při popálení a opaření 

Příčiny: opaření, úţeh atd. 

Příznaky: lokální či celoplošná bolest kůţe, únik tekutin kůţí a nebezpečí šoku. 

Poznámka: dle stupňů popálení můţeme rozlišovat hloubku a rozsah postiţení. 

Postup: 

 nejprve zabráníme zhoršování stavu zranění (uhašení, vyproštění). 

 je-li třeba, uvolníme dýchací cesty a zahájíme resuscitaci 

 jde-li o menší poranění, chladíme studenou vodou, odstraníme oděv a doplňky 

(prsteny, náramky atd.), 

 u těžších popálenin kontrolujeme dech a pulz, nepouţíváme zásypy a chladící 

masti, ale zakryjeme postiţená místa sterilním obvazem, 

 dodrţujeme zásady 5T a voláme ZZS. 
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6.8 Zásady první pomoci při poranění chemickou látkou 

Příčiny: poleptání sliznice, kůţe chemickou látkou. 

Příznaky: výrazná bolest, dále pak tmavá barva kůţe v místě poleptání a tvorba 

příškvaru (u kyselin), rozbředlá, ţlutohnědá či zelená rána hlubšího charakteru (u zásad). Otok 

rtů, jazyka, krku, bolest při polykání a dýchání, bolesti hrudníku a příznaky šokového stavu 

jsou známky poţití chemikálií.  

Postup: 

 provedeme zběţné vyšetření poraněného místa 

 poté ránu opláchneme tekoucí vodou kvůli vyčištění rány, 

 pokusíme se ránu neutralizovat vhodným zředěným roztokem (v případě 

kyselin mýdlovou vodou či roztokem jedlé sody, v případě zásad pouţijeme 

zředěný roztok citronové šťávy, či octa), 

 po pokusu o neutralizaci odstraníme oděv překáţející pokrytí postiţené oblasti 

sterilním obvazem, 

 dodrţujeme zásady 5T a voláme ZZS. 

Další podrobnosti týkající se ošetření po úrazu chemickou látkou jsou uvedeny v 

dokumentaci
F
, která je uloţena v kabinetu chemie. 

6.9 Zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem 

Příčiny: úrazy elektrickým proudem o úzkém napětí (do 1 000 V), o vysokém napětí 

(nad 1 000 V), bleskem či elektrickým výbojem. 

Příznaky: zástava srdce, dechu, srdeční arytmie, hluboké popáleniny v místě zásahu, 

svalové křeče, bezvědomí, postiţení centrální nervové soustavy. 

Poznámka: popáleniny jsou téměř vţdy dalekosáhlejšího charakteru, neţ jak na první 

pohled vypadají. 

Postup: 

 musíme co nejrychleji přerušit působení elektrického proudu jeho vypnutím, či 

odstrčení zdroje izolantem (nutno dbát na vlastní bezpečnost!), 

 zkontrolujeme dech a pulz, 

 je-li třeba, zahájíme resuscitaci, 

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

chemickými prostředky.  
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 sterilně zakryjeme místa popálení, 

 řídíme se zásady 5T a vyčkáme příjezdu ZZS. 

6.10 Zásady první pomoci při infarktu myokardu 

Příčiny: dlouhodobé kouření, fyzická zátěţ, vyšší hladina cholesterolu v krvi, 

cukrovka, atd. 

Příznaky: palčivá bolest za hrudní kostí, která vystřeluje do levé horní končetiny, 

zrychlený dech, zvýšení tepové frekvence, slabost, pocení, závrať, neklid. 

Poznámka: většinou se vyskytuje u osob starších 40 let. 

Postup: 

 je nutné vytvořit tělesný klid poloţením postiţeného do polohy v polosedě 

(Obrázek 5), 

 důleţité je také větrání a okolní klid, 

 postiţenému podáme nitráty v tabletách pod jazyk (např. polovinu či celou 

tabletu Acylpyrinu) či ve spreji, 

 voláme ZZS a sledujeme stav vědomí a tepovou frekvenci. 
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7. Umístění a vybavení lékárniček první pomoci 

Za obsah (doplňování a výměnu prošlých léků) odpovídá pověřená osoba. 

Zodpovědná osoba: zdravotník organizace Mgr. Stanislava Pizzatová. 

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

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

znění, dnem 31.1.1993 zrušeny bez náhrady.  

7.1 Umístění lékárničky na pracovišti 

Lékárničky jsou umístěny na tmavých snadno dostupných místech. Nejsou pod vlivem 

slunečního záření. Jedná se o 8 nástěnných lékárniček a 2 cestovní brašny. Cestovní brašny 

jsou umístěny v zamykatelné skříni ve sborovně a nástěnné lékárničky na těchto místech a 

zodpovídají za ně následující osoby: 

 kabinet chemie (přízemí, pavilon A) – Mgr. Veronika Tomisová, 

 sborovna (1. patro, pavilon A) – Mgr. Zuzana Borkalová, 

 školní kuchyňka (1. patro, pavilon A) – Mgr. Gabriela Škutová, 

 učebna fyziky (přízemí, pavilon A) – Mgr. Vladimíra Kaštovská, 

 školní dílna (přízemí, pavilon B) – Stanislav Byszowiec, 

 školní kuchyně (přízemí, pavilon C) – Dana Prachmanová, 

 tělocvična (1. patro, pavilon C) – Mgr. Zuzana Borkalová, 

 školní druţina (1. patro, pavilon D) – Lenka Slavíková. 

7.2 Kontrola 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. Prošlé a nevyuţité léčivo je odevzdáno v lékárně. Lékárničky průběţně 

kontrolují osoby odpovědné za jednotlivé lékárničky a doplňuje je zdravotník organizace. 

7.3 Nezávazně doporučený obsah lékárničky 

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

Vybavení brašen první pomoci je ošetřeno v příloze č. 4 Vyhlášky MZ č. 106/2001 Sb. Léčiva 

jsou součástí lékárniček ve sborovně a ve školní kuchyni a jsou určeny výhradně pro 

zaměstnance. V ostatních lékárničkách léčiva obsaţeny nejsou a ţákům se podávat nesmějí. 

Výjimku léčiv tvoří oční voda Opthal, která je umístěna v lékárničkách ve školní dílně, školní 

kuchyňce, tělocvičně, kabinetu chemie a školní kuchyni. 
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8. Způsob evidence úrazů 

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 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, ať jiţ drobné či větší, 

musí být neprodleně nahlášeny nadřízené osobě. 

Škola má na základě školského zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 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 o úrazu 

dozví. 

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. 

9. Závěrečná ustanovení 

Traumatologický plán ZŠ Moravská, Havířov byl projednán a schválen na 

pedagogické radě dne ……………….. a nahrazuje současný TP ze dne ………………. . 

Zároveň s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci ZŠ Moravská, Havířov. Noví zaměstnanci 

budou s TP seznámeni při nástupu do práce spolu s poučením o BOZP a PO. 

Traumatologický plán je účinný od ……………….. . 

 

V Havířově dne ……………….. . 

……..……………….. 

ředitelka školy 


