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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
HORNÍK, J. Zdravotní příprava u jednotek PO.  
Diplomová práce, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 2015, 103 s. 

 Cílem práce je přinést ucelený pohled na novinky zdravotní přípravy jednotek PO. 

Úvodní část práce se věnuje statistice u událostí, při kterých je možné se setkat a hlavně 

využít znalosti zdravotní přípravy jednotek PO v naší republice. Druhá část se věnuje 

odborné přípravě jako celku. Třetí hlavní část je zaměřena na novinky a cíle, které 

společně s GŘ HZS ČR vedou ke zkvalitnění zdravotní přípravy u jednotek PO  

v republice. V příloze práce je vypracování metodických listů konspektů odborné přípravy. 

 

Klíčová slova: zdravotní příprava, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky (GŘ HZS ČR), jednotky požární ochrany (jednotky PO), jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obcí (jednotka SDH obce), technické a zdravotní prostředky.  

 

ANNOTATION OF THE DIPLOMA THESIS 
 

HORNÍK, J. Medical training of The Fire Brigade Units 

The diploma thesis, Ostrava, VSB-TU, 2015, 103 p.  

The aim of this work is to provide a comprehensive view of medical training of The 

Fire Brigade Units. 

The first part is devoted to statistics of events where you can meet and mainly use the 

knowledge of The Fire Brigade Units medical training in our country. The second part 

follows with a cross-section of technical and medical equipment of The Fire Brigade Units 

that are not the same in all regions, but the goal is to unify them. The third main section 

focuses on innovations and objectives, which together with General Directorate of Fire 

Rescue Service lead to the improvement of the medical training of The Fire Brigade Units 

in the country. Finally, the work develops accredited course structure for emergency 

medical assistance and preparation of The Fire Brigade Code methodological sheets. 

  

Keywords: medical training, General Directorate of Fire Rescue Service of the Czech 

Republic (GD FRS CR), The Fire Brigade Units (JPO), The Volunteer Fire Brigade Units 

(JSDH), technical and medical equipment. 

 

  



 

 

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ČR Česká republika 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

GŘ HZS Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

DRNR doprava raněných, nemocných a rodiček 

IZS integrovaný záchranný systém  

jednotky PO jednotka požární ochrany 

SDH sbor dobrovolných hasičů 

DZZ Diplomovaný zdravotnický záchranář 

NZP Neodkladná zdravotní pomoc 

NZP – AK akreditovaný kurz neodkladné zdravotní pomoci 

PP první pomoc 

ŠVZ Školící a výcvikové zařízení 

VZOHV vyprošťování osob z havarovaných vozidel 

ČAHD Česká asociace hasičských důstojníků 

PČR Policie České republiky 

MP Městská policie 

ZZS záchranná zdravotní služba 

LZS letecká záchranná služba 

RV rendez-vous (osádka vozu záchranář – lékař) 

KOPIS krajské operační a informační středisko 

AED automatizovaný externí defibrilátor 

PIP posttraumatická intervenční péče 

FR First Responder (systém rychlé reakce na život ohrožující stav) 

TK krevní tlak 

KPR kardiopulmonální resuscitace 
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1. Úvod 

 Téma, kterému se věnuji od dokončení středoškolského studia, je mi velmi blízké  

a myslím i záslužné. V ohrožení života se může ocitnout každý z nás, bude odkázán  

na pomoc druhých a očekává profesionální přístup od zachránců.  

 Výsledkem této práce, je návrh celkového postupu při přípravě školitelů odborné 

přípravy, metodiky praktického používání zdravotních pomůcek, modelové situace. 

Vycházím ze zkušeností hasičů od zásahů a informace nashromážděné z událostí usnadní 

hasičům práci.  

 Cílem práce je řadou modelových situací, zpracovaných videí, naučit hasiče 

používat zdravotní pomůcky, získat dovednosti a nebát se reálné situace.  

Práce je určena pro přípravu konspektu jednotek PO, metodických listů, pro skripta 

neodkladné zdravotní pomoci v Brně a jsou podkladem pro provádění odborné přípravy 

jednotek požární ochrany.   
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2. Rešerše 

 Při své práci jsem se dále setkal s následující literaturou. 

 

KOLEKTIV AUTORŮ, Metodika zásahové činnosti u dopravní nehody. Ostrava:  

[s. n.], 1999. 106 s. Knižnice ČAHD; svazek č. 8. 

 Metodika je zaměřena na problematiku dopravních nehod. V závěru metodiky jsou 

popsány zásady poskytování zdravotní první pomoci. 

 

GABRIELA KAPOUNOVÁ, Sestra a akutní stavy od A do Z /. 1. vyd. Editor Peter  

J Baskett, Jerry Nolan. Praha: Grada Publishing, 1999, 488 s. Sestra. ISBN 80-716-9893-8. 

V knize jsou popsána jednotlivá zranění a nemoci pro střední zdravotnický 

personál. 

 

W. F. DICK, F. W. AHNEFELD, P. KNUTH, Průvodce urgentní medicínou. Sdělovací 

technika, Neptun, r. 2002. 201 s. ISBN: 978-80-9019-365-9 

 Ve svazku jsou jednoduché postupy řešení zdravotních komplikací s návodem  

na jejich rychlé zvládnutí. Algoritmy postupu. 

 

JÁN POKORNÝ, Lékařská první pomoc. Galen, r. 2010. 474 s.  

ISBN:978-80-7262-322-8 

 Kniha utváří celkový pohled na lidské tělo, orgány, akutní stavy, kde jsou podrobně 

popsána náhlá poškození lidského zdraví. Je určena pro lékaře a vyšší zdravotní personál. 

 

The British Red Cross Society, St. John Ambulance, St. Andrews Ambulance Association, 

Příručka první pomoci. Příroda s.r.o., r. 1993 

 Postupy a používání pomůcek při první pomoci. 

 

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

 Kniha se zaobírá problematikou akutních stavů v přednemocniční péči. Jsou  

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

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

 

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

Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdrav., 2000. 340 s. ISNB 80-7013-300-7 
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 Učební materiál pro řidiče sanitních vozidel a nižšího zdravotnického personálu. Je 

zde laicky vysvětlen postup poskytování přednemocniční péče a základy lidského těla. 
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3. Statistika policie ČR  

 Každý den Policie ČR šetřila v průměru 235,2 nehody, bylo usmrceno 1,7 osoby 

 a 72,4 osoby bylo zraněno. Na každý den pak připadá 13 515 709,- Kč odhadu hmotných 

škod. Znamená to, že každých 6 minut a 6 sekund došlo k nehodě, kterou šetřila PČR, 

každých 13 hodin a 55 minut došlo na našich komunikacích k usmrcení osoby, každých  

19 minut a 54 sekund byl zraněn účastník silničního provozu a na každou hodinu  

pak připadá hmotná škoda ve výši 563 155,- Kč. Průměrná škoda při jedné nehodě  

je 57 457,40 Kč. Tabulka a graf č. 1 [1].1 

 

ROK  
POČET  

NEHOD  

z toho         

S NÁSLEDKY  

NA ŽIVOTĚ  

NEBO  

ZDRAVÍ  

USMRCENO  
TĚŽCE 

ZRANĚNO  

LEHCE  

ZRANĚNO  

2003  195 851  27 320  1 319  5 253  30 312  

2004  196 484  26 516  1 215  4 878  29 543  

2005  199 262  25 239  1 127  4 396  27 974  

2006  187 965  22 115  956  3 990  24 231  

2007  182 736  23 060  1 123  3 960  25 382  

2008  160 376  22 481  992  3 809  24 776  

2009  74 815  21 706  832  3 536  23 777  

2010  75 522  19 676  753  2 823  21 610  

2011  75 137  20 487  707  3 092  22 519  

2012  81 404  20 504  681  2 986  22 590  

2013  84 398  20 342  583  2 782  22 577  

2014  85 859  21 054  629  2 762  23 655  

 

Tabulka č. 1 Statistika nehod policie ČR [1] 

 

 

 

 

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

zákonem č. 274/2008 Sb. V otázkách ohlašovací povinnosti dopravních nehod 
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Graf č. 1 Statistika dopravních nehod [1] 
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Z tabulky a grafu je patrné, že počet nehod od roku 2009 začíná stoupat. Tím  

se zvyšuje i počet následků na životech a zdraví občanů.  

Podle výsledků světové zdravotnické organizace (WHO), jsou nehody globálním 

celosvětovým problémem. Dopravní nehody jsou nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí 

ve věku od 5 - 29 let, úmrtnost mužů z této příčiny je celosvětově třikrát vyšší než u žen. 

Více než 90% úmrtí a trvalého postižení zdraví připadá na rozvojové země.  

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

celosvětově potlačen, předpokládá se, že v roce 2020 zemře na celém světě ročně  

2,3 milionů osob. Ekonomické ztráty v důsledku dopravních nehod jsou odhadovány až na 

518 miliard USD ročně. [25] 
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4. Statistika HZS ČR 

Pro lepší pohled a představu na zdravotní přípravu jsem ze statistik MV - GŘ HZS 

ČR vypracoval tabulku č. 2, graf č. 3, 4 [2], kde je celkový součet dopravních nehod 

v České republice. Dále výčet činností ze zpráv o zásahu, kde se nejčastěji můžeme setkat 

v poskytování první pomoci jednotkami HZS. V celkovém součtu jsou přičteny zásahy 

jednotek SDH, drážní hasiči aj. 

Jak je ze statistik patrné od roku 2010 mají čísla vzestupnou tendenci a to nejen 

v počtu dopravních nehod, ale také v poskytování předlékařské pomoci u zásahu. Je tedy 

patrné, že zdokonalovat hasiče v otázkách zdravotní přípravy je velice důležité. 

 

 

 

Tabulka č. 2 Statistika zásahů HZS při dopravních nehodách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dopravní 

nehody 

Předlékařská 

pomoc 

Vyprošťování 

osob 

Vnikání do uzavřeného 

prostoru 

Rok Celkem HZS Celkem HZS Celkem HZS Celkem 

2004 21188 1914 2471 1632 1784 12087 12860 

2005 20681 1855 2381 1525 1705 12179 12998 

2006 18976 1695 2334 1520 1702 12072 12917 

2007 21270 1973 2752 1594 1785 12919 13884 

2008 20063 2138 2937 1514 1762 12676 13553 

2009 19004 2221 3015 1330 1603 12861 13868 

2010 18053 2136 2983 1246 1475 12984 14106 

2011 17061 2433 3339 1198 1409 12653 13695 

2012 18910 2853 3987 1180 1435 13489 14492 

2013 19023 2974 4206 1118 1348 13839 14941 

2014 19219 3449 4626 1178 1450 11935 13088 
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Graf č. 2 Statistika zásahů HZS 

 

 

 

Graf č. 3 Předlékařská pomoc poskytovaná jednotkami PO 
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5. První pomoc prováděná jednotkami PO 

Odborná příprava první pomoci závisí na přístupu jednotlivých krajů. Hasičské 

záchranné sbory k otázce odborné přípravy přistupovaly individuálně. Na každém záleželo, 

jak se zajímal o novinky v otázce první pomoci a tu předával hasičům. V plánu odborné 

přípravy jsou témata nastavena dobře, je však zapotřebí jejich aktualizace, včetně novinek, 

které jdou neustále dopředu. 

Dosavadní systém odborné přípravy je zastaralý. Nastal tedy úkol, vymyslet systém 

odborné přípravy první pomoci hasičů, který bude mít alespoň nejnižší akceptovatelnou 

úroveň ve zdravotnictví. Cílem odborné přípravy je sjednocení systému republikově a jeho 

následné předávání mezi hasiče. Obr. č. 1. [3] 

 

 
 

Obr. č. 1 Důvody NZP 

 

K docílení úspěchu je zapotřebí předávat informace k hasičům. Proto bylo stanoveno, 

že na centrálních stanicích typu C budou proškoleni 3 zdravotníci a na stanicích typu P 1 

proškolený jeden zdravotník. Obr. č. 2. 
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Obr. č. 2 Struktura zdravotní přípravy 

5.1 Pracovní skupina první pomoci  

 

Pracovní skupina první pomoci je poradní orgán GŘ HZS ve věcech týkající  

se první pomoci a je složena z řad hasičů celé republiky a provádí:  

 konzultace, 

 náměty, 

 publikace, 

 školení a IMZ. 

Řídí hlavní instruktory krajů, kteří dále předávají informace zdravotníkům ve svém kraji.  

5.2 Hlavní instruktor kraje první pomoci 

 

Hlavní instruktor kraje první pomoci: 

 minimální vzdělání VŠ, VOŠ (vysoká škola, vyšší odborná škola  

se zdravotním zaměřením), 

 je řízen pracovní skupinou první pomoci, 

 zodpovídá za fungování systému v rámci kraje, 

 konzultuje při nákupu prostředků první pomoci, 

 řídí hasiče zdravotníky v rámci kraje. 
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5.3 Hasič - zdravotník 

 

Hasič zdravotník: 

 minimální vzdělání kurz NZP nebo NZP – AK v ŠVZ 

NZP – 2 týdny intenzivního teoreticko-praktického kurzu 

NZP – AK – 3 týdny + akreditace ministerstva zdravotnictví 

(nejnižší forma zdravotnického vzdělání – odpovědnost, odbornost), 

 oprávnění ke školení a výcviku příslušníků HZS, členů JSDH obcí, atd., 

 předpoklad dalšího vzdělávání a zdokonalování, 

 udržuje a eviduje prostředky první pomoci v rámci směny / stanice, 

 požární stanice typu C – 1 na směně 

  typu P – 1 na stanici. 

 

 Předpokládané výsledky a znalosti: 

 zná zásady komunikace a vyšetření u prvního kontaktu s postiženou osobou, 

 prakticky zvládá úkony neodkladné resuscitace,  

 dokáže správně použít a obsluhovat Automatický externí defibrilátor, 

 dokáže samostatně použít metodu START při třídění velkého počtu 

raněných,  

 dokáže zajistit a zřídit zdravotnické stanoviště pro záchranné práce v terénu, 

 prakticky zvládá techniku manipulace s postiženým, s použitím různých 

druhů imobilizačních a transportních prostředků a nosítek, 

 dokáže vyšetřit a ošetřit raněného a zajistit jej pro transport v terénu  

za využití prostředků HZS, za dodržení všech předepsaných zásad, 

 orientuje se v teorii a legislativě ZZS a její začlenění a spolupráce v systému 

IZS, 

 dokáže předávat zkušenosti a vědomosti druhým, řídit je a vést,   

 vyhodnotit situaci z hlediska bezpečnosti a rychlosti provedení zásahu. 
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5.4 Označení hasičů zdravotníků 

 

 Modrá hvězda života Obr. č. 3, 4 

 

Obr. č. 3 Umístění označení 

 

 

 

 
     Obr. č. 4 Modrá hvězda života a význam symbolů 
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Modrá hvězda života: 

 

 hasič s kurzem NZP nebo NZP – AK, 

 hasič se zdravotnickým vzděláním mimo DZZ (Diplomovaný zdravotnický 

záchranář), nebo DZZ bez registrace, 

 cíl – modrá hvězda života s nápisem Diplomovaný zdravotnický záchranář, 

 hasič se zdravotnickým vzděláním DZZ s platnou registrací, 

 hasič se zdravotnickým vzděláním VŠ, 

 vždy umístěna na zadní levé straně přilby. 

 

 

 

5.5  Vize v kurzu neodkladné zdravotnické pomoci 

 

 
Obr. č. 5 Budoucnost kurzu neodkladné zdravotní pomoci 
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6. Náplň kurzů pro odbornou přípravu u HZS 

Nastoupí-li nový hasič, setká se poprvé se základy zdravotní přípravy v NOV (nástupní 

odborný výcvik). Tab. č. 3. Dále hasiči mohou získat další zkušenosti ve specializovaném 

kurzu NZP, který se od roku 2015 začíná vyučovat ve ŠVZ Frýdku Místku. Nebo v NZP – 

AK, na který se specializuje ŠVZ Brno. V roce 2014 se povedla úžasná věc a po dlouhých 

přípravách získalo ŠVZ Brno, jako první nezdravotní organizace certifikaci  

od Ministerstva zdravotnictví. Znamená to, že absolventi kurzu získají certifikát DRNR 

z rukou učiliště. Záštitu nad ŠVZ převzal lékař MUDr. Jiří Polednik, zástupce primáře 

chirurgie Nemocnice Vyškov + ZZS JMK, což bylo jednou z mnoha podmínek akreditace. 

Proto se nově musejí upravit i osnovy kurzů. Nástupní odborný výcvik se nezměnil, pouze 

legislativa. NZP – AK je potřeba upravit. Především o témata první pomoc při zasažení 

radioaktivní látkou a chemickou látkou. V rozšířeném odborném výcviku je potřeba ještě 

doplnit o základy veřejného zdravotnictví a koncepce dopravy raněných, nemocných  

a rodiček. Důležité je klást velký důraz na osobní hygienu a úklid sanitního vozidla.  

Náplně ostatních kurzů velkými změnami neprošly, ale změnil se způsob výuky  

na praktické modelové situace. Se zdravotní přípravou se setkají hasiči ještě v kurzu 

vyprošťování osob z havarovaných vozidel, ale i v jiných specializačních kurzech,  

ale pouze okrajově. 
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Tabulka č. 3 Osnova NOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástupní odborný výcvik 
1. Práva a povinnosti záchranářů – právní normy 1 

2. Základy anatomie a fyziologie 2 

3. Pomůcky pro umělou ventilaci a resuscitaci 4 

4. Praktické používání pomůcek a přístrojů 4 

5. Stanovení rozsahu poranění nebo poškození zdraví 4 

6. Úrazy 4 

7. Popálení a poleptání 2 

8. Neúrazové urgentní stavy 2 

9. Otravy nebezpečnými látkami 2 

10. Úrazy elektrickým proudem 1 

11. Nehody s NL a první pomoc v nebezpečné zóně 1 

12. Mechanismy zranění při dopravních nehodách 2 

13. Technika zvedání a přenášení 4 

14. Zásady likvidace zdravotních následků - START 4 

15. Modelové situace první psychologické pomoci 2 

16. Úvod do problematiky zdravotního postižení 1 

                                                                                                      Celkem:   80 h 
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NZP 
1. Práva a povinnosti záchranáře, druhy odpovědnosti 1 

2. Zdravotnická záchranná služba 1 

3. Psychologické aspekty činnosti záchranáře 1 

4. Základy obecné anatomie a fyziologie 2 

5. Základní vyšetření a priority ošetření 2 

6. Resuscitace 5 

7. Podrobnější vyšetření a posouzení stavu postiženého 4 

8. Šok a šokové stavy 1 

9. Krvácení 2 

10. Poranění pohybového aparátu 3 

11. Poranění hlavy, hrudníku a břicha 3 

12. Fyzikální a termická poškození 4 

13. Náhlá postižení oběhového systému 3 

14. Náhlé příhody neurologické 1 

15. Neúrazové urgentní stavy 2 

16. Akutní stavy u dětí 1 

17. Obvazová technika 1 

18. Polohování, imobilizace, transport 4 

19. Třídění velkého počtu raněných metodou START 5 

20. Modelové situace 26 

 Průběžné přezkoušení 2 

 Ověření znalostí 5 

 Zahájení kurzu 1 

                                                                                                        Celkem:  80 h 

NZP - AK 
1. Anatomie a fyziologie 14 

2. Zdravotnická psychologie 1 

3. Obvazová technika 5 

4. Polohování, imobilizace, transport 5 

5. Podpora zdraví a ochrana zdraví 2 

6. První pomoc při zasažení radioaktivní látkou 2 

7. První pomoc při zasažení chemickou látkou 2 

8. Základy veřejného zdravotnictví a koncepce DRNR 6 

9. Náhlé příhody gynekologické a porodnické 2 

10. Zahájení kurzu 1 

                                                                                                        Celkem:  40 h 

 

Tabulka č. 4 Osnova NZP, NZP – AK 
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Základy první pomoci pro jednotky SDH 
1. Práva a povinnosti záchranáře 0,5 
2. Zdravotnická záchranná služba 0,5 
3. Základní vyšetření a priority ošetření 1 
4. Resuscitace (dle Guidelines 2010) 2 
5. Šok a šokové stavy 0,5 
6. Krvácení 0,5 
7. Poranění pohybového aparátu 0,5 
8. Poranění hlavy, hrudníku a břicha 0,5 
9. Fyzikální a termická poškození 1 
10. Náhlá postižení oběhového systému 0,5 
11. Náhlé příhody neurologické 0,5 
12. Neúrazové urgentní stavy 1 
13. Akutní stavy u dětí 1 
14. Obvazová technika 1 
15. Polohování, imobilizace, transport 1 
16. Třídění raněných metodou START 1 
17. Modelové situace 3 
                                                                                                       Celkem:  16 h 

 

Tabulka č. 5 Osnova JSDH 

 

VZOHV – pro HZS 
1. Psychologie a specifika první pomoci při VZOHV 1 h 

VZOHV – pro jednotky SDH 

1. Psychologie chování u dopravních nehod 3 h 

 

Tabulka č. 6 Doplňkové školení 

 

 

Celkem první pomoci u HZS 201 h 

Roční odborná příprava u HZS   16 h 

Celkem první pomoci u jednotek 

SDH 
  19 h – pouze absolvuje-li VZOHV pro jednotky SDH 

Roční odborná příprava u jednotek 

SDH  
    8 h 

 

Tabulka č. 7 Celkový počet hodin 
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7. Zdravotní příprava u jednotek SDH obcí 

7.1 Kategorie jednotek 

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí patří mezi základní složky IZS. Jejich 

začlenění mezi základní složky je zakotveno v zákoně o IZS: „Základními složkami 

integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, 

jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 

poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky.“ [16] Jako takové 

jsou určené pro zásahy všech typů. Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen 

dobrovolné jednotky) se dle zákona o PO [17] jako jednotky požární ochrany dělí  

do tří kategorií. Hlavní členění je na jednotky s místní působností a jednotky s územní 

působností. Členění je pro potřeby plošného pokrytí jednotkami požární ochrany takto: 

 

a) s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele: 

 kategorie JPO I - jednotka hasičského záchranného sboru kraje s územní 

působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace a dobou výjezdu 

do 2 minut, 

 kategorie JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří 

vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní 

působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace a dobou výjezdu 

do 5 minut, 

 kategorie JPO III - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří 

vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní 

působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace a dobou výjezdu 

10 minut. 

 

b) s místní působností zasahující na území svého zřizovatele: 

 kategorie JPO IV - jednotka hasičského záchranného sboru podniku  

s dobou výjezdu do 2 minut, 

 kategorie JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří 

vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně s dobou výjezdu 

do 10 minut, 
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 kategorie JPO VI - jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku s dobou 

výjezdu do 10 minut. 

V uzavřené dohodě se zřizovatelem jednotek mohou být tyto jednotky využívány  

k zásahům i mimo svůj územní obvod. 

 

Pro zajištění akceschopnosti dobrovolných jednotek je nutné dodržení především 

předepsaného základního početního stavu těchto jednotek, který je uvedený ve vyhlášce  

o organizaci a činnosti jednotek PO [18] a dodržení základní odborné přípravy. Tato 

povinnost je uvedena v platné legislativě. Z pohledu právních předpisů je povinnost 

základní i navazující odborné přípravy jednotek PO řešena v souladu s ustanovením § 72 

zákona o požární ochraně a v souladu s § 32 až § 40 vyhlášky o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany. Pro zabezpečení jednotné formy absolvování odborné přípravy 

dobrovolných jednotek byl vydán Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 3/2014,  

k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH 

podniků. Podle toho pokynu je odborná příprava rozdělena do čtyř hlavních okruhů: 

I. základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek, 

II. pravidelná odborná příprava členů dobrovolných jednotek, 

III. odborná příprava k získání nebo prodloužení způsobilosti, 

IV. odborná příprava absolvovaná v rámci specializačních kurzů.  

 

Vykonávat činnost v jednotce PO může její člen až po absolvování základní odborné 

přípravy, jak je uvedeno v čl. 1, odstavec 2 Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2014: „V souladu  

s právním předpisem se musí každý člen dobrovolné jednotky zúčastnit a úspěšně 

absolvovat základní odbornou přípravu v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin, 

nejpozději do jednoho roku od zařazení do dobrovolné jednotky. Obsah základní odborné 

přípravy člena dobrovolné jednotky je uveden v příloze č. 1 tohoto pokynu.“ 

Tuto základní odbornou přípravu u dobrovolných jednotek organizuje velitel jednotky 

jmenovaný zřizovatelem jednotky a vede o ní dokumentaci. 
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7.2 Poskytování první pomoci v základní odborné přípravě 

Základní obsah odborné přípravy dobrovolných jednotek je rozdělen do šesti hlavních 

okruhů, které jsou vyjmenované v příloze pokynu o odborné přípravě dobrovolných 

jednotek. Jsou to:  

 organizace požární ochrany, 

 ochrana zdraví a života hasiče, 

 první pomoc, 

 požární prevence, 

 požární taktika, 

 technický výcvik, do kterého se doporučuje zahrnout informace  

o technických prostředcích. 

 

Pro potřeby této diplomové práce je důležitá část c), tedy organizace odborné přípravy 

v rámci poskytování první pomoci. Pokyn stanoví rozsah této části odborné přípravy, kdy 

je určeno absolvovat základní školení v těchto oblastech:  

 transport osob, 

 základní životní funkce a jejich význam, 

 fyziologie dýchání, účinky zplodin hoření na organismus, 

 první pomoc při selhání základních životních funkcí, 

 první pomoc při zevním krvácení, šoku, intoxikaci, popálení, poleptání, 

zlomeninách, poškození zraku, termickém šoku, symptomy poranění páteře, 

 znalost věcných prostředků pro poskytování první pomoci u dobrovolné 

jednotky. 

 

Úroveň znalostí členů dobrovolných jednotek po absolvování této části odborné 

přípravy v oblasti první pomoci je základní, tedy každý člen jednotky je schopen a povinen 

poskytnout první pomoc tak, aby žádným způsobem nezhoršil zdravotní stav zraněného. 

Poskytování první pomoci členy dobrovolných jednotek je určené nejen pro přímé 

účastníky mimořádných událostí, ale i pro ostatní členy vlastní dobrovolné jednotky  

či členů a příslušníků ostatních jednotek požární ochrany na místě události. Část odborné 

přípravy první pomoc organizuje stejně jako celou základní a pravidelnou odbornou 

přípravu velitel jednotky, který může využít dle dohody jako školitele například příslušníka 

místně příslušného HZS, případně může využít komerční služby zdravotnických zařízení.  
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7.3 Pravidelná odborná příprava 

Po absolvování základní odborné přípravy je pro udržení normy znalostí nutné 

každý kalendářní rok absolvovat pravidelnou odbornou přípravu, která je rovněž 

organizována v rozsahu 40 hodin. Také tuto pravidelnou odbornou přípravu organizuje 

velitel jednotky a vede o ní dokumentaci. Uvádí to čl. 2 Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2014, 

kde v odstavci 2 je dáno: „Velitel dobrovolné jednotky stanovuje témata pravidelné 

odborné přípravy na výcvikový rok dobrovolné jednotky. Při tom vychází  

z předurčenosti jednotky k záchranným pracím nebo k ochraně obyvatelstva, z normy 

znalostí hasičů a rovněž z témat pravidelné odborné přípravy jednotek PO  

a příslušníků HZS ČR na příslušný kalendářní rok, které vydává MV-GŘ HZS ČR.“ Pokyn 

zároveň doporučuje, aby u dobrovolných jednotek kategorie jednotky PO II. a jednotky PO 

III. bylo minimálně 40 % této pravidelné odborné přípravy vykonáno ve spolupráci s HZS 

kraje na stanicích HZS kraje. Jaký rozsah pravidelné odborné přípravy věnuje velitel 

jednotky oblasti první pomoci určuje velitel jednotky sám a to s ohledem na předurčenost 

dané dobrovolné jednotky, například na zásahy u dopravních nehod a na četnost zásahů,  

kdy jednotka poskytovala první pomoc či byla vyžádána pro spolupráci s ostatními 

složkami IZS, především pak se zdravotní záchrannou službou. 

 

7.4 Odborná příprava v rámci specializačních kurzů 

S ohledem na četnost a důležitost poskytování první pomoci členy dobrovolných 

jednotek při řešení mimořádných událostí je tato oblast považována  

za velmi důležitou a je nutné k odborné přípravě přistupovat zodpovědně a udržovat 

způsobilost všech členů jednotek v poskytování první pomoci. Existuje proto doporučení 

absolvovat specializační kurzy poskytování první pomoci. Ty jsou pro dobrovolné 

jednotky organizovány komerčními subjekty a legislativně jsou ošetřeny schválenými 

osnovami tohoto specializačního kurzu generálním ředitelem HZS ČR ze 30. března 2007. 

Tyto učební osnovy kurzu vycházejí ze Základní normy zdravotnických znalostí. Základní 

normy jsou dané Usnesením výkonné rady Českého červeného kříže č. 237/2000 ze dne 

12. února 2000 a jsou určené pro širokou veřejnost i pro členy kolektivních členů Českého 

červeného kříže. 

Se souhlasem Českého červeného kříže byla základní norma zdravotnických 

znalostí částečně upravena pro potřeby dobrovolných jednotek PO. Rozsah kurzu  

je 16 hodin a je určen výhradně pro členy dobrovolných jednotek. Hlavním předpokladem 
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pro účast v tomto kurzu je předchozí absolvování základní odborné přípravy. Kurz  

je zakončen písemným testem a účastník, který splní podmínky kurzu, získá doklad  

o absolvování kurzu. Zároveň získá mezinárodní průkaz o absolvování odborné přípravy  

s dobou platnosti na 4 roky, kdy po 4 letech je nutné absolvovat povinné doškolení  

v rozsahu 4 hodin. 

Osnovy kurzu jsou členěny do okruhů, kdy každý z okruhů má přidělené konkrétní 

znalosti a dovednosti. Úvodní část kurzu je zabezpečení místa nehody, kde absolvent získá 

znalosti z následujících oblastí:  

 kontakt s krví, užívat rukavice a masku, 

 zvládnutí vlastních emocí, 

 být psychicky připraven na situace první pomoci, 

 dopravní nehoda, 

 varování - varovný trojúhelník, 

 vypnutí zapalování, stabilizovat vozidlo, 

 pozor na vytékající benzin, 

 symboly popisující přepravovaný obsah, 

 úrazy elektrickým proudem, 

 vlastní bezpečnost - kroková vzdálenost od vysokého napětí, 

nedotýkat se zraněného. 

 

Dalším tématem je transport zraněného, kde je nutné proškolit: 

 kdy transportovat a kdy ne, 

 odvádění s podporou, odnášení v náruči, 

 tažení, Rautekův manévr, 

 „hasičský“ způsob, odnášení na zádech, 

 odnášení dvěma zachránci, 

 improvizovaná a standardní nosítka, 

 nakládání na nosítka, 

 vyprošťování postiženého z automobilu, 

 snímání ochranné přilby. 
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Následující téma kontrola životních funkcí probírá: 

 kontrola stavu vědomí, dotek, otázka, 

 kontrola dýchání, kontrola ústní dutiny, záklon hlavy, předsunutí 

spodní čelisti, 

 rychlá kontrola pulsu (ne více než 10 sekund), nalezení krkavice, 

kontrola pulsu na zápěstí, 

 hledání známek zranění, celková kontrola postiženého, 

 volání RZP, obsah hlášení. 

 

Poměrně velký časový rozsah v kurzu je věnován tématu zvládání masivního krvácení,  

kde jsou řešeny tyto oblasti: 

 typy krvácení, typy zranění, 

 nouzové zastavení silného krvácení, 

 tlakový obvaz, 

 zaškrcovadlo a rizika jeho užití, 

 různé typy silného krvácení, 

 vnitřní krvácení, 

 šok, jeho příčiny a zvládání, 

 praktické procvičování obvazové techniky. 

 

Další dvě témata se věnují problémů s dýcháním. První z nich je pacient v bezvědomí  

a řeší následující oblasti: 

 hlavní příčiny bezvědomí, 

 dýchání, stav vědomí, kontrola postiženého, 

 „trojitý manévr“, 

 stabilizovaná poloha. 

 

Předchozí téma pak doplňuje téma zraněný s dýchacími potížemi: 

 hlavní příčiny dýchacích obtíží překážka v dýchacích cestách, 

hyperventilace, astma, dušení kouřem, apod., 

 polohování. 
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Následující dvě témata řeší problémy funkčnosti srdeční činnosti. Téma srdeční zástava 

učí: 

 určení a příznaky, 

 polohování, volání RZP, 

 resuscitace jedním zachráncem – praxe, 

 resuscitace dvěma zachránci – praxe, 

 resuscitace kojenců a malých dětí. 

 

Téma postižený se srdečním záchvatem potom učí: 

 určení a příznaky, 

 angina pectoris, srdeční záchvat,  

 polohování. 

 

Předposlední téma je vážnější popáleniny a krvácející rány, kde jsou určené oblasti: 

 zjištění rozsahu, „Devítkové pravidlo“, 

 speciální typy: chemické, popálení elektrickým proudem, 

 ošetření, sterilní krytí, 

 velká zranění, typy, umístění, 

 amputace, zavalení, cizí tělesa v ráně, 

 ošetření, sterilní krytí. 

 

Největší časový fond v rámci kurzu je věnován závěrečnému tématu obecné první pomoci, 

kdy je stanoveno probrat:  

 inhalační otravy, 

 expozice kouřových plynů, 

 poranění hrudníku, pneumotorax, 

 mozkolebeční úrazy. 

Všechna témata dle osnov jsou v rámci kurzu probírána v teoretické rovině, která 

tvoří padesát procent časového fondu. Zbylých padesát procent je určeno pro praktické 

nacvičování probíraných okruhů, kdy praktická část je stanovena pro každé téma. V rámci 

kurzu je předepsána i doporučená odborná literatura pro úspěšné zvládnutí kurzu [27, 28]. 



 

31 

 

Kromě Českého červeného kříže v působnosti jednotlivých krajských středisek nabízí 

komerční kurzy poskytování první pomoci i školící střediska ZZS krajů. Rozsah a formu 

těchto kurzů si určují jednotlivá střediska. Pro příklad ZZS Karlovarského kraje organizuje 

v rámci svého školicího střediska následující odborné kurzy pro fyzické, právnické a jiné 

subjekty v rozsahu: 

 komplexní kurz první pomoci v délce trvání 4 až 8 hodin, 

 kurz první pomoci v délce trvání 2 – 4 hodiny dle domluvy  

s objednavatelem, 

 kurz kardiopulmonální resuscitace v délce trvání 2 hodiny, 

  KPR - dospělých, dětí, 

  AED, 

  úrazy - pracovní, dětské a jejich ošetření (krvácení, popáleniny,  

el. proudem, poranění páteře, hlavy, zlomeniny), 

  první pomoc při nemocech - Epilepsie, křečové stavy, astma, 

alergická reakce, diabetes, 

  polohy - protišoková, zotavovací, atd., 

  porody s porodnickým balíčkem. 

 

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování odborné přípravy V rámci nabízených 

komerčních služeb mohou členové dobrovolných jednotek absolvovat také praxi či stáž 

prostřednictvím vzdělávacího a výcvikového střediska. Praxe či stáž je určena prioritně 

studentům zdravotnických škol, ale také nelékařským zdravotnickým pracovníkům v rámci 

jejich specializačního vzdělávání.  
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7.5 Specializační kurz vyprošťování zraněných 

S nutností poskytnout první zdravotní pomoc se mohou zasahující členové 

dobrovolných jednotek setkat při řešení jakékoliv mimořádné události. Zvláštní důraz  

je ale kladen na události spojené s dopravními nehodami a především s vyprošťování 

zraněných osob z havarovaných vozidel při dopravních nehodách. Pro potřeby zajištění 

odborně připravených jednotek na zásah spojený s vyprošťováním zraněných osob 

z havarovaných vozidel jsou stanovené předurčenosti na tento typ zásahu, které jsou dané 

Pokynem [19] v článku 4 tohoto pokynu Předurčenost k záchranným pracím při silničních 

dopravních nehodách se rozlišuje šest typů předurčenosti jednotek PO k záchranným 

pracím při silničních dopravních nehodách, jsou označené písmeny A až F. Dobrovolné 

jednotky mohou být předurčeny v typech B, C a D, kdy mohou být vyslány na řešení 

dopravních nehod na všech komunikacích a musí mít určené vybavení. Předurčenost 

jednotek PO na záchranné práce při dopravních nehodách je vždy uvedena jako příloha 

nařízení kraje, který se stanoví plošné pokrytí jednotkami PO kraje. Pro určení 

předurčenosti na záchranné práce při dopravních nehodách je nutné absolvovat 

specializační kurz Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Osnovy tohoto 

specializačního kurzu určeného pro dobrovolné jednotky [29]. Organizován je ve 

vzdělávacích zařízeních MV GŘ HZS ČR formou denního prezenčního studia nebo  

na stanicích HZS krajů s časovou dotací 40 hodin, který je doplněn kurzem "Základy 

zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek" v rozsahu 16 hodin  

Č. j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 ze 17. června 2014. V rámci tohoto kurzu je nutné 

odškolit i část první předlékařské pomoci zraněným osobám a rovněž i první 

psychologické pomoci účastníkům dopravních nehod. 
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7.6 Vybavení dobrovolných jednotek pro poskytování první pomoci 

Věcné vybavení pro řešení mimořádných události pro jednotky SDH obcí  

je shodné jako pro profesionální jednotky a je řešeno vyhláškou [20]. Základním 

vybavením pro poskytování první pomoci je lékárna standardního složení, prostředky pro 

transport zraněných, jako jsou nosítka, páteřní desky, vakuové matrace a vyprošťovací 

plachty. Dále pak sady vakuových dlah, ruční křísící přístroj, nejčastěji Oživovací 

kyslíkový přístroj Saturn-OXY. Dobrovolné jednotky předurčené pro zásah u dopravních 

nehod pak mají vybavení pro vyprošťování zraněných osob od ručních nástrojů až po 

hydraulické. V posledních letech se pak dobrovolné jednotky, které jsou dislokované 

v oblastech s delším dojezdovým časem posádek ZZS vybavují i přístroji AED, tedy 

automatizovanými externími defibrilátory. 

 

7.7 Normy znalostí 

Pro zvládnutí a ověření získaných znalostí a zkušeností ze všech oblastí požární 

ochrany jsou pro hasiče určené normy znalostí. Tyto normy jsou dané i pro členy 

dobrovolných jednotek a jsou stanovené pokynem [6]. Tyto normy určují základní znalosti 

a dovednosti hasičů zařazených do funkcí ve všech jednotkách, tedy i v dobrovolných 

jednotkách. Norma znalostí pro dobrovolné jednotky pro funkci hasič ve skupině znalostí 

Zdravotní příprava určuje, že člen této jednotky: 

Je seznámen  

 s účinky zplodin hoření na organismus,  

 se základními životními funkcemi člověka.  

Zná  

 základní zásady poskytování první pomoci,  

 pravidla manipulace a transportu osob.  
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8. Výuková videa 

Vzhledem k náročnosti kurzu a množství modelových situacích, přišel nápad vytvořit 

instruktážní videa pro zasahující hasiče. Jednoduchými komentovanými kroky hasičům 

vysvětlit, ukázat a předvést naučný manuál, jak zvládnout jednoduchými kroky zdravotní 

přípravu. To vše by nevzniklo za podpory ČAHD, HZS ČR, ŠVZ HZS ČR – Brno.  

Tato videa byla distribuována do všech krajů, na všechny stanice HZS a jsou volně 

přístupná na stránkách www.cahd.cz. Obr. č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Názvy kapitol natočených 

videí. 

 

           

    Obr. č. 5 Vyšetření                   Obr. č. 6 Transport                     Obr. č. 7 Byt 

           

        Obr. č. 8 Požár                Obr. č. 9 Dopravní nehoda        Obr. č 10 START 

 

Obr. č. 11 Nebezpečná látka 

 

 

 

 

 

 

http://www.cahd.cz/
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9. Obsah kurzu neodkladné zdravotní pomoci 

 

9.1 Charakteristika kurzu  

Vzdělávací program neodkladné zdravotnické pomoci (dále jen „NZP“) pro 

příslušníky HZS ČR a zaměstnance HZS podniku (dále jen „hasiči“) je nadstavbou  

v pravidelné odborné přípravě hasičů ve smyslu neodkladné předlékařské první pomoci. 

Jeho těžištěm je teoretická a praktická příprava (formou modelových situací), zaměřená  

na úkony první pomoci a třídění většího počtu raněných metodou START.  

9.2 Cíle vzdělávání v kurzu 

Hlavním cílem vzdělávacího programu NZP je prohloubit teoretické znalosti 

 a praktické dovednosti v poskytování první pomoci, s využitím technických prostředků 

první pomoci dostupných u jednotek PO. Samostatně je kladen důraz na praktický nácvik  

a třídění raněných metodou START. 

 

9.3 Kompetence absolventa 

Ve vzdělávacím programu NZP si absolvent prohlubuje odborné znalosti  

a dovednosti v oboru první pomoci. Absolvent je schopen získané znalosti a vědomosti 

předávat v rámci pravidelné odborné přípravy jednotky PO. 

 

Absolvent má znalosti a dovednosti v oblastech: 

 anatomie a fyziologie lidského těla, 

 prvotního vyšetření a posouzení stavu postiženého, 

 resuscitace, 

 základního ošetření při úrazových i neúrazových stavech, 

 třídění metodou START, 

 bezpečnosti práce v oblasti přednemocniční neodkladné péče. 

 

9.4 Základní poslání: poskytovat NZP 

Neodkladná zdravotní pomoc představuje laickou pomoc s použitím zdravotních 

prostředků ve výbavě JPO postiženým na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého 

onemocnění, připravit je k transportu k dalšímu odbornému ošetření při stavech, které: 
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 bezprostředně ohrožují život postiženého,  

 mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,  

 způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,  

 působí náhlé utrpení a náhlou bolest, 

  působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo 

jeho okolí. 

 

9.5 Záchranný řetězec 

 

Je na sebe navazující komplex jednotlivých článků neodkladné péče o osoby 

bezprostředně ohrožené na životě v důsledku náhlé vzniklé poruchy zdraví nebo zhoršení 

již vzniklé poruchy zdraví.  

 

 
 

Obr. č. 12 Řetězec přežití 

 

Přisuzujeme mu 5 základních článků, a to poskytnutí základní první pomoci (i technické), 

vyrozumění a přivolání odborné první pomoci, vlastní poskytnutí odborné první pomoci 

(rozšířené i o technickou), transport postiženého do zdravotnického zařízení a konečně 

přijetí postiženého na lůžko neodkladné péče. Obr. č. 12. [7]. 
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9.6 Kurz neodkladné první pomoci na stanicích 

 

 V první fázi proběhla příprava osnov kurzu, podkladů, materiálu. Při prvním 

spuštění kurzu se zjistilo, že školení první pomoci nefungovalo v republice až na takové 

úrovni, jaká se očekávala. U každého kraje je to jiné a zde je třeba začít od samého 

začátku! V kurzu NZP se začíná stavbou lidského těla a fungováním základních životních 

funkcí. Z  materiálu se postupuje od základních druhů a typu obvazů, jejich použití, 

seznámení se s pomůckami, zdravotním materiálem a resuscitací. Na konci kurzu hasiči 

perfektně ovládají obvazovou techniku s použitím všech zdravotních pomůcek, prostředků, 

polohování, ale i resuscitaci s použitím AED.   

Na stanicích je proto zapotřebí začít s výcvikem od úplného začátku, zopakovat  

si obvazy, obvazovou techniku. Naučit se důkladně zacházet s materiálem, polohovat, poté 

modelové situace včetně resuscitace. Jen tak lze docílit kvalifikovaných pomocníků 

v poskytování laické pomoci.  
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10. Právní podmínky poskytnutí první pomoci 

 

První pomoc je povinen poskytnout každý občan!!! 

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

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

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

nebo její známky závažné poruchy zdraví  

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

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

poskytovat neprodleně první pomoc každému, jestliže by bez této pomoci, byl ohrožen 

jeho život nebo zdraví a není- li pomoc dosažitelná jiným způsobem a zajistit mu podle 

potřeby další odbornou péči. Zdravotnický pracovník musí počítat s tím, že klient by měl 

souhlasit s poskytovanou péčí, když nejde o úkony bezprostředního ohrožení života 

Od 1. 1. 2010 nabyl účinnosti zákon 40/2009 Sb., Trestní zákoník‘‘.  

Část druhá, hl. 1 Díl 1 § 150 Neposkytnutí pomoci:  

(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo 

jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez 

nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo 

vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání 

povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo 

zákazem činnosti. 

Část druhá, hl. 1 Díl 1 § 151 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku: 

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

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

nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo 

zákazem činnosti.[26] 
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11. Psychologické aspekty záchranáře 

Projevy každého člověka i hasiče v náročné situaci jsou individuální, a přestože 

navenek mohou působit zvláštně, přehnaně, nepatřičně, jsou v těchto situacích normální. 

Když člověk vezme v úvahu stres a okolnosti události, hlavně všude kolem přihlížející 

davy lidí s mobilními telefony, není se ničemu divit. Dobře sehrané družstvo 1+3, které má 

zkušenosti, dovednosti a schopného velitele se dokáže i s těmito ne-příliš pozitivními 

okolnostmi vypořádat.   

Přístup záchranářů ke zraněným a psychicky zasaženým osobám by měl být takový, 

aby snižoval (případně alespoň nezhoršoval) dopad mimořádné situace. Cílem je navodit  

u zasažených pocit bezpečí, fyzického a emocionálního pohodlí a povzbudit jejich vlastní 

vyrovnávací a zvládací mechanismy. 

 

 Doporučuji postupovat dle těchto zásad!!! 

 

11.1 Navázání a udržování kontaktu 

Zasažené osobě se představte, dohodněte se na vzájemném oslovování a stručně 

popište vaši funkci u zásahu. Během jakékoli manipulace se zraněným mluvte přímo na něj 

(ne o něm). Snažte se o klidný, přívětivý tón hlasu. Zachovávejte úctu ke zraněnému, 

nereagujte na případné projevy podrážděnosti či zloby - jsou projevem strachu ve stresující 

situaci. 

 

Co nedělat:  

Nebuďte příliš zdrobnělí, dětinští, ale ani odtažití, panovační. Mladým lidem  

(od 15-ti let) netykejte, pokud se na tom nedohodnete. Nepoužívejte úzce odborné  

a slangové záchranářské výrazy. Mohly by zasaženého zmást nebo vyvolat strach (např. při 

vyprošťování „tady to střihni“). Nehodnoťte jeho chování, ani pokud si myslíte, že bylo 

hloupé nebo riskantní („co jste to proboha prováděl?“, „kdybyste nedělal…, tak by se vám 

to nestalo“). 
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11.2 Zajištění bezpečí a komfortu 

Pocit bezpečí a důvěra k záchranářům snižuje strach zasažených osob, a tím  

i prožívaný stres. Ujistěte zasaženého, že máte situaci pod kontrolou, že se již nebude 

zhoršovat, že kolegové pracují na jeho vyproštění (ošetření), že lékař je na cestě apod.  

Snažte se zraněného odclonit od zneklidňujících zvuků a pohledů, ostrého světla, 

zvýšeného tepla nebo chladu, ale také např. obtěžujícího zájmu přihlížejících nebo médií. 

Hledejte co nejpříjemnější úlevnou polohu pro tělo zraněného. Ptejte se na stupeň bolesti 

při každé změně polohy nebo pohybu jeho těla. Na každý úkon, ať již v rámci první 

pomoci nebo transportu, který se chystáte provést, zraněného předem upozorněte.  Ptejte  

se na jeho potřeby (teplo, chlad, pocit žízně, intimní potřebu…) – citlivě poskytujte fyzický 

kontakt (pohlazení, podržení za ruku…).  

 

Co nedělat:  

Nebagatelizujte situaci a zranění zasaženého („to bude v pohodě“, „všechno  

se spraví“). Nevyjadřujte se k jeho zdravotnímu stavu (ne: „vypadá to, že máte jen 

povrchové zranění“, ale např.: „já jsem hasič, umím poskytnout první pomoc, ale lékař 

vám řekne více, až udělá potřebná vyšetření“). Neříkejte: „uklidněte se, nekřičte, buďte 

chlap, to musíte vydržet…“ apod. 

 

11.3 Poskytování informací a získávání kontroly nad situací 

Jednou ze základních potřeb v krizové situaci je mít sebe a situaci pod kontrolou, 

sám o sobě rozhodovat. Poskytujte zasaženému potřebné informace. O tom, co se stalo,  

co právě děláte, co bude následovat, jak může sám přispět ke své záchraně a ochraně, 

případně informace o jeho blízkých.  Občas mohou být zasažené osoby překvapeny nebo 

zneklidněny vlastními reakcemi na stres. Uklidněte je, že každý člověk nějakým způsobem 

reaguje na akutní stres, že tyto projevy mohou být různé a různě silné, ale že jsou v této 

situaci normální. Pokud některé činnosti a úkony zasažená osoba může a dokáže udělat 

sama (nehrozí např. zhoršení zdravotního stavu), tak ji v tom podpořte. Také pomoc 

druhým podporuje u zasažených vlastní zvládací mechanismy. 

 

Co nedělat:  

Zbytečně nezadržujte důležité informace (ani ty nepříznivé). Neposkytujte 

neověřené informace a domněnky. Nevyjadřujte se ke skutečnostem, které vám nenáleží 
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(zdravotní stav zraněného, příčina neštěstí apod.) Nevnucujte zbytečně zasaženým 

uklidňující medikaci. Může negativně ovlivnit následné vyrovnávání se s traumatem. 

 

11.4 Podpora HZS 

Při řešení psychicky náročných situací má velitel zásahu možnost povolat  

na místo zásahu psychologa HZS ČR, člena Týmu posttraumatické péče nebo využít pro 

poskytování první psychické pomoci jiného vyškoleného hasiče. Každý kraj  

má svého psychologa i vyškolený tým pro poskytování pomoci. Ne jednou již byli 

povoláni do akce ať už při povodních, zřícených budovách, dopravních nehodách, pokusu 

o sebevraždu aj. 

Kurz První psychické pomoci může absolvovat každý zájemce z řad příslušníků 

HZS ČR. Obzvláště vhodný je pro hasiče, velitele a příslušníky na úseku ochrany 

obyvatelstva. 

Kurzy zajišťuje psycholog HZS kraje. 

 

11.5 Pomoc psychologa 

 V otázce první psychologické pomoci i zvládání stresu u zásahů je jejich pomoc 

velice kladně hodnocena. Ale jak je to s první pomocí? Je to nejlépe vidět  

při praktických výcvikách jednotek PO. Kde se, ale s nimi můžeme setkat? Poslední roky 

psychologové dělají figuranty při soutěžích vyprošťování osob z havarovaných vozidel, 

kde zdravotníci v předlékařské první pomoci řeší reálné situace přímo u improvizovaného 

zásahu. Zde je vidět zpětná vazba školení i zvládání stresu u zásahu. Chyby a nedostatky 

zjištěné u simulovaného zásahu, jsou okamžitě probrány, jak s psychology, tak  

i s rozhodčími. Vezmeme-li, že většina zdravotníků prošla novým kurzem NZP, je za 

poslední roky vidět rapidní zlepšení postupu a péče o zraněné.  
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11.6 Jak začít s odbornou přípravou v oblasti první pomoci 

 V první fázi proběhla příprava osnov kurzu, podkladů, materiálu. Při prvním 

spuštění kurzu se zjistilo, že školení první pomoci nefungovalo v republice až na takové 

úrovni, jaká se očekávala. Kraj od kraje je to jiné, je třeba začít od samého začátku! 

V kurzu NZP se začíná stavbou těla, základních životních funkcí a z materiálu se postupuje 

od základních obvazů, jejich použití, pomůcky, zdravotní materiál a resuscitací. Na konci 

kurzu už příslušníci perfektně ovládají obvazovou techniku a používání všech zdravotních 

prostředků, polohování, ale i resuscitaci s použitím AED.   

 

Na stanicích je proto zapotřebí začít s výcvikem od úplného začátku, zopakovat  

si obvazy, obvazovou techniku. Naučit se důkladně zacházet s materiálem, polohovat, poté 

modelové situace včetně resuscitace. Jen tak lze docílit kvalifikovaných pomocníků 

v poskytování laické pomoci.  
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12. Systematický postup v poskytování první pomoci 

NIKDY NEZAPOMEŇ NA VLASTNÍ BEZPEČNOST!!! 

Nejprve je zapotřebí provést prvotní vyšetření zraněného.  

Je neodkladné a je nutné ho provést co nejdřív. Jedná se o úkony kroků A – B – C, jsou to 

život zachraňující a není možné je odkládat, či bez jejich provedení postupovat dále. Zde si 

probereme postup vyšetření zdravotníkem na místě události. 

 

Zástava masivního zevního krvácení je zahrnuta u první položky Airway, tudíž ji 

provádíme vždy jako první úkon!!! 

(Krev z rány vystřikuje nebo vytéká proudem! ´život ohrožující stav). 

A ► B ► C ► D ► E 

Sled základní výkonů neodkladné pomoci určuje takzvaná Safarova abeceda:  

A (airway) - obnovení a zajištění průchodnosti dýchacích cest. 

B (breathing) - obnovení dýchání. 

C (circulation) - zajištění oběhu krve v těle.  

D (druha and f1uids) - podávání léků a infúzí.  

E (exposure / environment) - expozice / okolí a vše co jsem neudělal.  

 

Místo události: 

 Je bezpečné? 

 Je zřejmý mechanismus úrazu (havárie, pád z výšky,..)? 

 Kolik je na místě osob? 

 Budu potřebovat další pomoc – ZZS, (LZS!!!), HZS, PČR (MP)…? 

 

Masivní krvácení (tlakový obvaz / škrtidlo). 

 

A + „CS“ = AIRWAY + CERVICAL SPINE: 

(dýchací cesty + imobilizace krční páteře u traumatu) 

 Volné dýchací cesty? 

Zajištění (zprůchodnění) dýchacích cest. 

Záklon hlavy x předsunutí dolní čelisti (umím to?, funguje to?). 

Vyčištění DC (manévry, odsávačka). 
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 Fixace C páteře u traumatu (krční límec nebo jiná alternativa). 

In line hmat (fixování hlavy hmatem). 

 

B - BREATHING (DÝCHÁNÍ): 

 Dýchá? Dýchá „normálně“? 

 Dechová frekvence. 

Pravidelná, nepravidelná, lape po dechu? 

 Vyšetření hrudníku. 

Známky traumatu, symetrický / paradoxní pohyb hrudníku. 

Bolest, deformity, nestabilita, krepitace. 

Podání kyslíku. 

 SpO2 (pulzní oxymetrie). 

Rizika nepřesných informací… 

 

C - CIRCULATION (OBĚH): 

 Viditelné krvácení. 

Tlakový obvaz / škrtidlo. 

 Kapilární návrat (měření TK). 

5 sec tlak - normální do 2 sec, nad 2 sec zpomalený. 

 Přítomnost a kvalita pulzu na zápěstí. 

Frekvence. 

 Barva, teplota, vlhkost kůže (cyanóza, chlad, opocenost,…). 

Polohování (elevace končetin). 

 Vnitřní krvácení (projevy šoku?). 

Fixace pánve. 

Priorita rychlého transportu. 

 

D – DISABILITY („imobilita“): 

 AVPU ! (posouzení kvality vědomí). 

A - Bdělý, orientovaný všemi kvalitami, schopen komunikace. 

V - Na oslovení otevírá oči, není orientován všemi kvalitami. 

P - Na oslovení nereaguje, reaguje jen na bolestivý podnět. 

U - Nereaguje ani na oslovení, ani na bolestivý podnět. 
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 Stav zornic (velikost, symetričnost a reakce na osvit): 

Normální velikost. 

Zúžené. 

Roztažené. 

Asymetrické. 

Stáčejí se ke straně. 

 

E - EXPOSURE / ENVIRONMENT (expozice / okolí a vše co jsem neudělal): 

 Odkrytí a vysvlečení pacienta, ale pozor…na tepelný komfort. 

 Tepelný komfort. 

 Řešení dalšího stavu. 

Polohování, … 

 Komunikace (zvážení a porada, profit pacienta!). 

Jak budeme transportovat a kam? 

KPR? Posádka ZZS na místo (k pacientovi). 

Analgezie, sedace?  Posádka ZZS na místo. 

Čas…!!! 

 

Hlava: 

 Palpace. 

Lebka (deformity). 

Obličej (fraktury, bolestivost,..). 

 Inspekce. 

Hematomy. 

Krev, likvor v uších, nose a ústech. 

Zornice (velikost, symetričnost, reakce na osvit). 

Známky popálenin v obličeji, ústech a nose. 

Kůže obličeje (bledá, cyanotická, opocená,..). 

 Znovu přezkoumejte. 

AIRWAY (Dýchací cesty), BREATHING (Dýchání). 

Dýchací cesty volné? 

Dýchání přítomné/nepřítomné - je kvalitní? 

Dechová frekvence (spočítejte, vyhodnoťte). 
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Krk: 

 Hrtan ve střední čáře. 

 Náplň krčních žil. 

 Známky traumatu krku / krční páteře. 

Hematomy, subjektivní potíže. 

 

Hrudník: 

 Inspekce, 

(známky traumatu, symetrický/paradoxní pohyb hrudníku). 

 Palpace, 

(bolest, deformity, nestabilita, krepitace). 

 Poslech. 

 

Břicho: 

 Inspekce, 

(známky traumatu). 

 Bolestivost. 

 Palpace 4 kvadrantů, 

(nezačínáme palpaci v bolestivém místě). 

 

Pánev: 

 Inspekce, 

(známky traumatu, ekchymózy). 

 Komprese,  

(bolestivost, nestabilita pánevního kruhu). 

 Únik moče, stolice, krve. 

 

Dolní končetiny: 

 Inspekce a palpace, 

(známky traumatu). 

 Bolestivost. 
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 Deformity, otoky, nefyziologické úhly, zkrácení končetiny, závažný svalový 

spasmus. 

 Otevřené zlomeniny. 

 Kontrola pulzu, 

a. femoralis (v třísle), a. dorsalis pedis (na nártu) a a. tibialis posterior (za 

vnitřním kotníkem). 

 Neurologické vyšetření, 

citlivost (oboustranná a symetrická), 

pohyblivost (končetiny a prstů). 

 Kapilární návrat. 

 

Horní končetiny: 

 Inspekce a palpace, 

(známky traumatu). 

 Bolestivost. 

 Deformity, otoky, nefyziologické úhly, zkrácení končetiny, závažný svalový 

spasmus. 

 Kontrola pulzu, 

a. radialis (dlaňová část zápěstí na straně palce). 

 Neurologické vyšetření, 

citlivost (oboustranná a symetrická), 

pohyblivost (končetiny a prstů). 

 Kapilární návrat. 

 

Záda: 

 Inspekce a palpace, 

(známky dislokací, bolestivost,..). 

 

 

Na základě vyšetřovacího procesu, byla vyhotovena jednoduchá tabulka pro 

zdravotníky, kde lze tyto kroky snadno sledovat, učit se podle toho anebo zpětná kontrola. 

Obr. č. 13, 14. 



 

48 

 

 
 

 
Obr. č. 13, 14 Vyšetřovací proces 
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13. Úroveň kurzu zdravotní pomoci 

 Do dnešního dne prošlo kurzem NZP  214 příslušníků, 30 lektorů celkem z ŠVZ 

Brno a Frýdek Místek, 2 příslušníci PČR a 14 zakladatelů kurzu. V celé republice již chybí 

pouze tři kurzy do doplnění celého pavouka na zajištění stanoveného počtu hasičů – 

zdravotníků. Začátek zadaného úkolu je tedy skoro splněný a zdravotníci z kurzů odcházejí 

s prezentacemi na jednotlivé témata zdravotní přípravy, ale hlavně plni dojmů 

z modelových situací, které je nutné, aby spolu s prezentací přinesli na stanice k samotným 

hasičům. Určitě není za potřebí mít strach, že kurz nebude využitý, protože na stanicích 

dochází k přirozeným obměnám na směnách. Kurz je nadále určen pro hasiče, čím víc 

školených příslušníků budeme mít, tím lépe pro zásahy, ale i pro odbornou přípravu na 

směnách. Důležitým a hlavním směrem bylo připravit a předat ucelený sjednocený pohled 

na zdravotní přípravu a to se nám povedlo. 

 Průzkum byl proveden u 200 hasičů zdravotníků a došel jsem k zajímavým 

závěrům. Tabulka č. 8 Průzkum NZP, Graf č. 4 Průzkum NZP. 

Zajímavost a délka kurzu – byl pro Vás daný kurz zajímavý? 

1. byl velmi zajímavý  1 2 3 4 5 nebyl vůbec 
zajímavý 

2. byl moc krátký  
 

1 2 3 4 5 byl moc dlouhý 

Poznámka: 

Přínosnost kurzu – máte pocit, že nabyté informace uplatníte v praxi? Splnil kurz 
Vaše očekávání? 

3. byl velmi přínosný pro praxi 1 2 3 4 5 nebyl vůbec 
přínosný 

4. splnil očekávání  1 2 3 4 5 nesplnil očekávání 

Poznámka: 

Obtížnost obsahu – byl pro Vás obsah tohoto kurzu snadný, nebo obtížný? Musel 
jste se v průběhu kurzu připravovat samostudiem? 

5. Obtížnost velmi snadný 1 2 3 4 5 velmi obtížný 

6. Samostudium musel jsem hodně 
studovat 

1 2 3 4 5 nepotřeboval jsem 
samostudium 

Poznámka: 

Technické zajištění výuky – jak hodnotíte vybavení učeben a techniky k výcviku?  

7. Výbava učeben výborně vybavené 1 2 3 4 5 špatně vybavené 
8. Technika pro 
výcvik 

výborně vybavené  1 2 3 4 5 špatně vybavené 

9. Funkčnost vše vždy fungovalo  1 2 3 4 5 věčně něco 
nefungovalo 

Poznámka: 
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14. First Responder 

Projekt vytvoření systému rychlé první reakce na život ohrožující stavy tzv. First 

Response (dále jen „FR“) vzniká v celé Evropě. Jeho smyslem je vytvořit síť subjektů, jež 

mohou poskytnout účinnou první pomoc  některých život ohrožujících stavů, které  

se vyskytnou u občanů (typická je náhlá zástava oběhu či některá závažná traumata).  

Do integrace FR jsou zapojovány většinou záchranné složky, státní i obecní policie.  

Primárním smyslem je vytvoření sítě, která v sobě integruje několik databází 

využitelných při náhlé zdravotní příhodě. Jedná se o následující data, jimiž disponuje 

operační středisko zdravotnické záchranné služby: 

 

 Přehled dislokace a pohybu složek IZS vyčleněných (vybavených a vycvičených) 

pro zásah FR. 

 Mapová vrstva přehledu kamerových systémů využitelných pro FR (sledování děje 

v terénu). 

 Přehled o rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů (dále jen „AED“). 

 

V rámci krajů má s ohledem na rozmístění stanovišť ZZS, smyl zapojit do systému FR 

stanice HZS ČR. Funkci FR by jednotky plnily v případech, kdy by nebyla dostupná 

výjezdová skupina ZZS v dané lokalitě (zpravidla z důvodu zaneprázdnění výjezdem). 

V takovém případě nastávají situace, kdy do lokality operační středisko ZZS vysílá 

výjezdové skupiny z jiných vzdálenějších míst, kde se dojezd může pohybovat kolem  

20 min. Smyslem FR je v takových případech poskytnout ohroženému občanovi sice 

laickou, avšak kvalifikovanou první pomoc v účinném čase a tím zvýšit šanci na přežití 

(uzdravení).  

 

Dvě základní indikace: 

 

 náhlá zástava oběhu, 

 závažná trauma (např. masivní krvácení, bezvědomí, úrazy). 

 

V krajích naší republiky se systém teprve vyvíjí a nejde dnes jednoznačně říct, jaký to 

bude mít význam v budoucnosti. Zajímavé je zjištění, že Jihomoravský kraj již na svých 
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stanicích tento systém zkouší. Velice mě překvapil průzkum výjezdů družstev HZS s AED 

na vyžádání ZZS. Ke konci roku 2014 se uskutečnilo v průměru 1,5 výjezdu denně. 
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15. Závěr 

 Cílem práce je představit změnu v oblasti zdravotní přípravy. Celý kurz  

a příprava hasičů prošla  před pár lety komplexní změnou. Konečně je v praxi kurz,  

na který se příslušníci těší, je o něj veliký zájem a řadí se mezi nejlepší. Zajímavé  

je i zjištění po provedeném průzkumu, že většina příslušníků si přeje, aby se kurz 

prodloužil s více modelovými situacemi. V práci je popsána jen část činnosti a hlavně 

úkoly do budoucnosti. Nemá cenu vracet se zpět, jaká byla minulost, ale hlavně udělat 

z hasičů skvělé laické záchranáře. Velikým krokem kupředu je získání akreditace, jako 

první nezdravotní organizace udělené Ministerstvem zdravotnictví.  

 V příloze je návrh na nové konspekty odborné přípravy, nebo metodické listy, 

vybavení lékáren, ale i tabulka na pomoc poskytování první pomoci hasičů u zásahu.  

Je před námi ještě dlouhá cesta, ale věřím tomu i celá pracovní skupina, že jdeme 

správným směrem. Teď je důležité, všechny tyto kroky, novinky zapracovat do praxe. 

 Po konzultaci s lékařem je plno materiálu použitelné i pro záchranou zdravotní 

službu. Dále se budu zajímat o toto téma a své znalosti zapracovávat do praxe, aby mohla 

oslovit co nejvíce lidí kolem mě.  
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29. Generální ředitele HZS ČR Čj. MV- 20993-1/PO-IZS-2014 ze 14. února 2014.  

Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel jednotkami SDH 

 

http://www.who/
http://lekarnanawebu.cz/2010/
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40
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Příloha č. l 

Obvazové krytí 

 

Základem úspěchu a hlavně cílem zdravotní přípravy je: „naučit se pracovat 

s materiálem ve výbavě jednotek“ a proto je nejlepší začít výuku od samého začátku. 

Naučit příslušníky základy obvazové techniky prakticky. 

Druhy obvazového krytí nebo obvazu, stejně jako způsob jejich použití, se různí podle 

druhu poranění a dostupného materiálu. Obvazové krytí a obvazy jsou uloženy  

ve sterilních balíčcích. Obvazové krytí chrání ránu, napomáhá stavět krvácení, zabraňuje 

vstupu infekcím a nasává jakýkoliv výtok. 

 přikládáme-li na ránu obvazové krytí, dbáme na to, aby bylo dostatečně široké  

a překrývalo okraje rány asi o 2,5 cm, 

 mělo by být pokud možno sterilní, aby se zabránilo zavlečení infekce do rány,  

 obvazové krytí by mělo rovněž dobře sát, protože pot, pokud se nemůže 

odpařovat, působí vlhkost kůže v okolí rány, a tak vytvoří podmínky  

pro množení bakterií a zhoršuje se hojení rány,  

 obvazové krytí též napomáhá tvorbě krevní sraženiny,  

 pokud krytí po přiložení na ránu rychle prosákne krví, nesundávejte je,  

ale přiložte další vrstvu, 

 obvazy se zhotovují ze šátků, z náplastí a z obinadla, 

 výběr obvazového materiálu se řídí účelem obvazu.  

 

Typy obvazů 

1. Zpevňující – fixační: zpevňují klouby, zlomenou kost, celou končetinu. 

2. Krycí: ochraňují ránu před vnějšími vlivy, nečistotou a chladem a musí být vždy 

sterilní. 

3. Tlakové – kompresivní: zastavují krvácení. 

 

Podle druhu použitého materiálu rozlišujeme obvazy: 

 šátkové, Obr. č. 1., 

 obinadlové, včetně elastických, 

 prakové, 

 navlékací, Obr. č. 2., 
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 náplasťové. 

 

     
  

 Obr. č. 1 Použití prubanu a šátkového obvazu    Obr. č. 2 Využití prubanu na předloktí 

 

 

Obecná hygienická pravidla: 

 

Používejte jednorázové vyšetřovací rukavice. Není-li rána příliš velká a krvácení  

je zastaveno, vyčistěte ji i okolní kůži před přiložením krycí vrstvy. Nedotýkejte se rány, 

ani té části krytí, která na ni bude spočívat. Krytí přikládejte přímo na ránu, neposouvejte 

jej po ráně ze strany na stranu. Obr. č. 3. 

 

 
 

Obr. č. 3 Ošetření popálenin pomocí prubanu 

 

Základní pravidla pro přikládání obvazů: 

 

V závislosti na typu úrazu, musí být obvaz přiložen tak, aby udržel krytí ve správné 

poloze, stavěl krvácení, zabraňoval pohybu, ale nezabraňoval průtoku krve. Vlivem otoku  

se nesmí stávat těsným (je nutná pravidelná kontrola). Pokud obvaz slouží ke stavění 

krvácení, zauzlujte ho nad tlakovou vrstvou. 
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Vata se nikdy nepřikládá přímo na ránu!!! 
 

Obecné zásady obvazování 

 

Přiložením obvazu kryjeme postižené místo, znehybníme postiženou část těla, stavíme 

krvácení. 

 

1. Správný výběr obvazového materiálu, který se řídí účelem obvazu. 

2. Nemocnému předem vysvětlíme účel obvazu, abychom tak dosáhli spolupráce, 

udržujeme s ním kontakt. 

3. Stavíme se k postiženému nejlépe čelem, nemocný má při obvazování sedět nebo 

ležet. 

4. Manipulujeme s postiženým co nejméně. 

5. Dbáme, aby obvazovaná část těla byla ve stále stejném a správném postavení, 

mění-li se postavení, obvazový materiál se v ohybových místech shrnuje. 

6. Přikládáme jen takové množství obvaziva, které je nezbytné pro dokonalou funkci 

obvazu. 

7. Přiložený obvaz zkontrolujeme, zda neprosakuje a nesesouvá se. 

 

Vyšetřování krevního oběhu: 

 

Bezprostředně po přiložení obvazu a poté v desetiminutových intervalech 

kontrolujeme, zda obvaz nebrání průtoku krve. Na postižené končetině stlačíme lůžko 

nehtu (až zbělá), po uvolnění musí do 2 vteřin zčervenat. Pokud zůstane nehet bílý, kůže 

namodralá, prsty jsou nepřirozeně studené, je obvaz příliš těsný. 

 

Obvazový materiál 

 

Druhy obvazového materiálu: 

 

 vlákniny,  

 tkaniny, 

 látky ztužující obvazy, 

 postřikové obvazy, 

 dlahy. 
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Vlákniny 

Jsou látky z bavlny nebo celulózy. Používají se nejčastěji jako podkladová vrstva. 

Tkaniny 

Jsou textilie, vznikající tkaním příze. Jako základní materiál pro jejich výrobu  

se používá bavlna, len, konopí, juta, vlna, hedvábí, umělá vlákna. V praxi se nejčastěji 

používá hydrofilní gáza Obr. č. 4. 

 
 

Obr. č. 4 Hydrofilní gáza 

 

Postřikové obvazy (spreje) 

Jsou to speciální materiály plněné do tlakových nádobek nebo lahviček. Užívají  

se u drobných ran obličeje, vlasaté části hlavy apod. nastříkáním přímo na očištěnou ránu 

nebo potřením rány, kde vznikne krycí „film“.  Obr. č. 5.  

 

Obr. č. 5 Zpevňují obvazy 
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Ztužující materiály 

Jsou tkaniny napuštěné látkami, které obvazy zpevňují. 

Trojcípý šátek

Lze jej využít k mnoha účelům. Nesložený jako závěs a opora horní končetiny nebo 

hrudníku. Široce složený šátek ke znehybnění končetin během transportu nebo připevnění 

dlah. Úzce složený šátek k připevnění obvazového krytí na kloubech. Konce spojujeme 

ambulančním uzlem. 

Šátkové obvazy 

Jsou jednoduché, rychle proveditelné. K jejich zhotovení slouží trojcípý, vzácný 

čtyřcípý (zpravidla v rámci improvizace) šátek, ať už rozložený (šátkový obvaz v užším 

smyslu) nebo složený do „kravaty“ (proto též obvaz kravatový).  

Obinadlové obvazy 

Průměr šířky obinadel používaných u dospělých. Obr. č. 6.

 oblast těla   šířka 

 prst    2,5 cm 

 ruka   5 cm 

 horní končetina  5 – 6 cm 

 dolní končetina  7,5 – 9 cm 

 trup    10 – 15 cm 

 

 

 

Obr. č. 6 Obinadlo pružné 
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Slouží k udržování funkčních vrstev obvazu ve správné poloze, mohou vyvíjet tlak  

při stavění krvácení, sloužit jako opora u podvrtnutí nebo natažení. Jsou vyrobeny  

z bavlny, gázy nebo plátna a dodávána v ruličkách o celkové délce obvykle 5 metrů. 

 

Přikládání obinadla: 

 

 nejobvyklejší je použití cirkulačních otáček, 

 používáme je, pokud má obvazovaná část těla přibližně stejnou šířku 

(např. předloktí), 

 konec obinadla se připevní zavíracím špendlíkem, pruhy leukoplasti 

nebo svorkou, 

 nemáme-li tyto pomůcky, konec rozstřihneme, zauzlujeme a volné konce 

spojíme ambulančním uzlem. 

Jsou nejčastěji používaným typem obvazů v praxi PNP. 

 

Pruban 

Pruban je vysoce elastický hadicový obvaz s širokými oky určený k rychlé fixaci 

krytí ran na kterémkoli místě těla. Díky vysoké elasticitě a pevnosti Prubanu je krytí ran 

pevně fixováno i při extrémních pohybech. Hadicový obvaz je možno na libovolném místě  

a v kterémkoli směru nastřihnout, aniž by se třepil či dále trhal. Při výměně krytí ran  

se nemusí obvaz odstraňovat. Pruban se nadzvedne a krytí na ráně se vymění. Obvazy 

Pruban sedí bez záhybů a neškrtí, nesmekají se a nevytahují. Pomocí Prubanu lze zhotovit 

jednoduchým způsobem i složité obvazy. Obr. č. 7. 

 

 

 

      Obr. č. 7 Pruban 
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Obvazy z pružné síťoviny (PRUBAN) – užívají se ke krytí na všech částech těla, výhodou 

je rychlé použití. K výše uvedeným zásadám patří:  

 zvolit vhodný průměr a délku,  

 na ránu přiložit krycí vrstvu sterilního mulu, 

 síťovinu přetáhnout přes krytí a navléknout, 

 obvaz se nefixuje, 

 podle potřeby se síťovina nastřihne dle části těla, kterou kryjeme. 

Ukázky využití Prubanu: Obr. č. 8, 9. 

 

  

 

   Obr. č. 8 Ošetření očí pomocí prubanu          Obr. č. 9 Ošetření prstu pomocí prubanu 

 

Adhezivní obvazové krytí 

Běžně známé jako náplast. Odstraňte zevní obal. Sloupněte, ale zcela neodstraňujte 

ochrannou vrstvu, a aniž byste se dotkli polštářku gázy, přiložte na ránu. Odstraňte 

ochrannou vrstvu a pečlivě přilepte adhezívní okraje na kůži - ta musí být čistá a suchá. 

Obr. č. 10. 

 

 

         Obr. č. 10 Náplast 
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Sterilní obvazový balíček 

Skládá se z tenké vrstvy gázy, na níž je připevněno obinadlo. Je to nejvýhodnější 

krytí větších ran. Je vyráběn většinou ve čtyřech velikostech. Pokud má poškozený obal, 

neměli bychom ho používat jako sterilní krytí. Obr. č. 11. 

 

      Obr. č. 11 sterilní obvazový balíček 

 

 

 

Studené obklady 

  Zavřená poranění, jako krevní podlitiny nebo podvrtnutí, musí být chlazena, aby se 

zmírnila bolest a případný otok. Můžeme použít např. namočený ručník. Gelové obklady 

nebo sáček s ledem přikládáme vždy přes krycí vrstvu. 

WATER-JEL® 

Je prostředek první pomoci při termických popáleninách: Obr. č. 12. 

 

 přímým ohněm, 

 horkou tekutinou, 

 párou, 

 hořícím kovem, 

 zásahem elektrického proudu. 

 

  
 

    Obr. č. 12 Popáleninová rouška
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Nejčastěji jsou k vidění sady WATER JEL, které jsou také různých velikostí. Pro snadné 

použití je na každém balíčku zobrazeno místo použití vzhledem k velikosti daného krytí. 

Ošetření popálenin bychom měli zvážit dle rozsahu a hloubky. Všeobecně bychom měli 

chladit jen místa, která jsou nejvíce bolestivá a oblasti okolo dýchacích cest. První pomoc 

dále spočívá ve sterilním krytí a popř. i znehybnění. Sady WATER JEL bychom měli 

používat max. do 5% popálené plochy. 

Krytí sterilní gázou 

Přikládáme na větší rány nebo popáleniny, není-li k dispozici sterilní obvazový 

balíček. K ráně ji připevníme Prubanem, obinadlem nebo leukoplastí. Vyrábí se v různých 

rozměrech (často využívaný rozměr je 40 x 60 cm). Obr. č. 13, 14. 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 13, 14 Fixace cizího tělesa v ráně pomocí sterilního krytí a náplasti 
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Příloha č. 2  

Polohování 

Polohování provádíme za účelem: 

 doplnění léčby,  

 zlepšení stavu postiženého, 

 předcházení komplikací, 

 úlevy a pohodlí postiženého. 

Je důležité naučit se používat správnou polohu pro daný typ poškození zdraví. 

Komplikace vzniklé polohováním: 

 při poloze hlavou dolů - orgány dutiny břišní vytlačují bránici do hrudníku  

a zmenšují kapacitu plic. Dochází ke zvýšení nitrolebního tlaku, 

 poloha na břiše - hrudník a pánev by měly být podloženy tak, aby byl 

odstraněn tlak na břicho a nebyla omezena ventilace, 

 poloha na boku - zhoršuje ventilační poměry, ventilace je distribuována více  

do horní plíce, zatímco více krve protéká dolní plící, tato porucha ventilace 

(perfuze) vede ke zhoršené výměně plynů, dále je třeba dát pozor na útlak 

nervů, vzhledem k poloze paže. 

 

Zotavovací poloha (Euro poloha, stabilizovaná poloha, Rautekova zotavovací poloha)  

Do zotavovací polohy můžeme uložit postižené v bezvědomí, kteří mají zachované 

dostatečné dýchání. Tato poloha plně nahrazuje stabilizovanou polohu. Poloha na boku – 

zotavovací – eliminuje riziko vdechnutí žaludečního obsahu a následné udušení. 

Zotavovací poloha je polohou preventivní, nikoli léčebnou, proto musíme postiženého  

i nadále sledovat, hlavně dýchání. Obr. č. 15. 

Použití:  

 při bezvědomí se zachováním dýchání a krevního oběhu zajišťuje 

průchodnost dýchacích cest, 

 umožňuje dostatečnou cirkulaci krve v oběhu, 

 předchází možnosti aspirace zvratků, 

 v tísni je možno postiženého krátkodobě opustit (přivolání pomoci). 
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Uložení na pravý či levý bok volíme podle přidružených poranění.  

 

 úraz hrudníku = na poškozenou stranu, 

 otevřená rána na hlavě = na zdravou stranu, 

 krvácení z ucha = na krvácející ucho, 

 těhotná žena = na levý bok. 

 

Obr. č. 15 Zotavovací poloha 

 

Protišoková poloha  

 

Poloha rovně na zádech, dolní končetiny zvýšeny asi o 50cm. Obr. č. 16. 

 

Použití:  

 při náhlém kolapsu, 

 při šokovém stavu nebo pravděpodobnosti jeho rozvoje, 

 při větší krevní ztrátě. 

 

Při této poloze dochází k přesunu krve z dolních končetin do životně důležitých 

orgánu (srdce, plíce, mozek) a tím dochází k zlepšení žilního návratu. Pokud je postižený 

zároveň v bezvědomí, je nutno hlídat průchodnost dýchacích cest, myslet na možnost 

aspirace zvratků = zvážit, zda není vhodnější poloha stabilizovaná. 
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    Obr. č. 16 Protišoková poloha 

 

Fowlerova poloha 

Je poloha v polosedě, při které má zraněný hlavu a trup zvednutý do úhlu  

45°- 90°. Kolena mohou, ale nemusí být pokrčena. Obr. č. 17. 

Použití: 

 veškeré dýchací potíže, jak interního charakteru, tak i vzniklé při úrazech 

hrudníku, 

 při této poloze nedochází k útlaku bránice orgány břicha a je uvolněný 

hrudník = snazší dýchání. 

Jen u pacientů při vědomí! 

 
          Obr. 17 Fowler – polosed 

 

Semi - Fowlerowa (nízká) 

Hlava a trup jsou zvednuté do úhlu 30° (elevace 30°), pokrčené a podložené dolní 

končetiny. Obr. č. 18. 

Použití: 

 NPB - náhlé příhody břišní, 

 poranění břicha bez rozvoje šoku. 
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Při této poloze dochází k uvolnění napětí břišní stěny = úleva bolesti. 

 

Obr. č. 18 Poloha při NPB 
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Příloha č. 3 

Imobilizace 

 

Znehybnění neboli imobilizace vyžadují všechny poranění pohybového aparátu 

(zlomeniny, podvrtnutí, vymknutí atd.). Je prevencí sekundárního poškození raněného 

v důsledku zlomeniny a současně i dílčím opatřením, které částečně zabraňuje bolesti. 

 

Dlahy 

Poraněné končetiny lze znehybnit pomocí vakuových dlah, speciálních dlah  

ze slitin kovů, Kramerovými dlahami nebo jinak improvizovaně. Sada vakuových dlah 

obsahuje dlahu na horní končetinu, dolní končetinu, krční límec a vakuovou pumpu 

(existují varianty pro děti a dospělé). Obr. č. 19. 

 

 
     Obr. č. 19 Vakuová matrace + pumpa 

 

Zásady správného přiložení dlahy: 

 dlaha musí délkou přesahovat oba klouby sousedící se zlomeninou,  

 nesmí nikde tlačit na kůži, zejména ne v místech, kde je těsně pod kůží 

kost (kotník apod.),  

 končetina musí být dobře podložena dlahou,  

 pokud možno přikládáme po stranách končetin, kde je lépe využito jejich 

zpevňovací funkce; přiložení na dolní nebo horní stranu končetiny  

je nutno doplnit závěsem, připevněním k trupu nebo ke druhé končetině, 

 vždy ji pečlivě fixujeme k imobilizované části těla, obvaz však nesmí 

škrtit, 
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 dlahu vždy tvarujeme podle zdravé končetiny (s výjimkou vakuové dlahy),  

při dlahování vždy s pacientem a poškozenou částí jeho těla manipulujeme  

co nejšetrněji. 

Dlahové obvazy 

Dlahou nazýváme jakoukoliv tvrdou podložku vyztužující obvaz, materiál ke zhotovení 

dlah je různý; mohou to být různé kovy nebo jejich slitiny ve formě kovových pruhů nebo 

drátů.  

 

Tvarovací a fixační dlaha (Dlaha Sam Splint) 

 

Dlaha je RTG průhledná, odolná proti vodě a je opakovaně použitelná. Výhodou této 

dlahy je skladnost a váha. Obr. č. 20, 21. 

 

 

Obr. č. 20,21 Dlaha SamSplint 

Kramerovy dlahy  

Dají se snadno tvarovat a při malé hmotnosti vykazují velkou pevnost. Mají podobu 

„žebříčků“ z kovových drátů, které se dají snadno naformovat podle příslušné části těla. 

Před naložením musí být ovšem pečlivě obaleny měkkým materiálem (vata, buničina),  

aby netlačily. V dnešní době se od nich upouští. 

 

Vakuové dlahy  

K nimž je třeba počítat i tzv. vakuovou matraci, rovněž z pryžových materiálů nebo 

umělých hmot, jsou vyplněny většinou drobnými polystyrenovými kuličkami, které jsou  

po naformování dlahy kolem příslušné části těla a následném aktivním odsátí vzduchu 

vlastním imobilizačním „prvkem“ těchto dlah. Obr. č. 22. 
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Obr. č. 22 Použití vakuové dlahy na dolní končetině 

 

Dlahové obvazy horní končetiny: 

 při poranění v oblasti ramenního kloubu (klíční kosti, lopatky, hlavice pažní 

kosti nebo krčku pažní kosti) stačí připevnit horní končetinu ohnutou 

v loketním kloubu k trupu buďto šátkovým obvazem, nebo přimodelováním 

kramerovy dlahy přes rameno podél paže na předloktí a ruku, 

 při zlomenině pažní kosti přikládáme dlahu od konečků prstů až na rameno, 

 při poraněních v oblasti loketního kloubu a předloktí přiložíme dlahu na zevní 

stranu paže a předloktí, 

 při poranění zápěstí a ruky přikládáme dlahu na spodní stranu předloktí a ruky. 

Dlahu buď vytvarujeme podle dlaně, nebo ji podložíme např. obvazem. 

 

Dlahové obvazy dolní končetiny: 

 

 při poranění dolní končetiny je základním předpokladem správné imobilizace 

přiložení dvou, popř. i tří dlah, 

 při zlomenině stehenní kosti se používají dvě dlahy přiložené ze stran 

končetiny: jedna ve tvaru „L“ je přiložena na vnitřní stranu od třísla pod 

ploskou chodidla nad kotník, druhá ve tvaru “I“ se zasouvá šetrně z vnější 

strany končetiny do dlahy „L“ a jde až nad pas, lépe až do podpaží, 

 při poranění kolena přiložíme dlahy „L“ a „I“ od třísla a pasu, ev. dlahu  

ve tvaru „L“ na stranu končetiny od hýždě až po plosku nohy, 

 při zlomeninách bérce přikládáme dlahu ve tvaru „L“ a „I“ od plosky nohy  

do poloviny až dvou třetin stehna, 
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 kotník, zánártí a prsty nohy fixujeme dlahou tvaru „L“ přiloženou od plosky 

nohy ke kolenu. 

Pomůcky pro imobilizaci páteře (znehybnění): 

Fixační límce  

Používají se při poranění krční páteře. Existují různé typy fixačních límců co do 

tvaru i co do použitého materiálu. Bez ohledu na typ límce je třeba dodržovat stejná 

pravidla při jeho přikládání. Fixační límec používáme již při pouhém podezření  

na poranění krční páteře. Obr. č. 23. 

 

 

Obr. č. 23 Ukázka krčních límců 

 

Zvážit nutnou možnost použití těchto pomůcek i preventivně z hlediska mechaniky 

úrazu, zejména při dopravních úrazech. Použití ještě před zahájením vyprošťování 

postiženého zabrání sekundárnímu poškození raněného. Při vlastním přikládání se musíme 

vyvarovat rotačních pohybů hlavy. Po celou dobu přikládání až do definitivního 

znehybnění držíme hlavu v ose páteře a v neutrální pozici. Obr. č. 24. 

 

 

Obr. č. 24 Imobilizace páteře 
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Vakuová matrace  

Vyplněna je drobnými kuličkami, které po odsátí vzduchu udrží požadovaný tvar. 

Po správném uložení nahrneme okraje vakuové matrace co nejblíže k tělu pacienta, 

uzavřeme ventil vakuové matrace a připojíme vakuovou pumpu. Odsáváme vzduch až do 

ztvrdnutí matrace, kdy udrží požadovaný tvar. Správnou funkci vakuové matrace musíme 

během celého transportu kontrolovat. Vakuovou matraci lze ovšem s výhodou použít nejen 

při poraněních páteře. Dobře slouží i při transportu pacienta s polytraumatem, zlomeninou 

pánve, krčku kosti stehenní, žeber apod. V průběhu transportu tak zamezíme nežádoucím 

pohybům postiženého ze strany na stranu. Obr. č. 25. 

 

 

Obr. č. 25 Použití vakuové matrace 

 

Dlahová ortopedická nosítka - Scoop rám  

Nastavitelný a podélně rozložitelný transportní prostředek. Velikost rámu  

se nastavuje podle výšky pacienta, poté se rám rozdělí na dvě poloviny a vsune postupně 

z jedné a z druhé strany pod pacienta s minimálním pohybem. Obě části se následně spojí 

uzamykatelným mechanismem a pacient může být přeložen do vakuové matrace. Nelze  

na nich postiženého dlouhodobě přenášet. Použijeme především při poranění páteře, 

polytraumatech, otevřených zlomeninách dolních končetin a všude tam, kde je nutné šetrné 

naložení pacienta. Tohoto zařízení lze jako transportního prostředku používat zcela 

výjimečně za nouzových podmínek. Jinak slouží výhradně k přemístění pacienta na nosítka 

nebo na vakuovou matraci. Obr. č. 26. 
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Obr. č. 26 Scoop rám 

 

Vyprošťovací vesty 

Tento prostředek je k vidění hlavně u zdravotnických záchranných služeb. Jedná  

se o vestu, do které se pomocí popruhů upevní postižený s podezřením na poranění páteře 

ještě v havarovaném vozidle a následně je možné postiženého vyprostit s minimalizací 

nežádoucích pohybů. Vyprošťovací vesta zpevňuje hrudní a bederní páteř při vyprošťování 

postiženého ze sedačky havarovaného vozu. Užívá se většinou v kombinaci s krčním 

límcem. Obr. č. 27. 

 

 

Obr. č. 27 Možné využití vyprošťovací vesty 
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Fixátory hlavy – hlavové opěrky 

Fixátory, fixační kostky nebo i hlavové opěrky – pod těmito názvy lze najít 

prostředek, kterým jsme schopni v kombinaci s páteřní deskou zajistit krční páteř 

postiženého proti pohybu při transportu nebo samotném vyproštění. Vhodný pro práci  

i na vodě.  Jsou nedílnou součástí páteřní desky. Obr. č. 28. 

 

 

Obr. č. 28 Páteřní deska s fixací hlavy 

 

Hlava, krk:    - krční fixační límec, 

                        - vakuová matrace, 

    - fixátor hlavy. 

Horní, dolní čelist:    - prakový obvaz, 

                     - krční fixační límec. 

Lopatka, klíční kost:   - závěs v trojcípém šátku, 

                            - vakuová matrace, 

                                      - poloha vsedě. 

Kosti paže, předloktí:  - závěs v trojcípém šátku, 

                              - fixace paže k hrudníku, 

                              - vakuové dlahy. 

Stehenní kost:    - vakuová matrace, 

    - vyprošťovací vesty, 

               - nouzově fixace zdravé a zlomené končetiny. 

Kosti bérce, nártu:   - vakuová dlaha,  

Páteř:    - krční fixační límec, 
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    - páteřní deska, 

    - fixátor hlavy, 

    - vakuová matrace. Obr. č. 29, 30. 

 

 

Obr. č. 29, 30 Fixace pomocí krčního límce, vakuové matrace, vany. 
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Příloha č. 4 

Transport 

Transportní materiál: 

Z prostředků dnes používaných u hasičů jmenujme: transportní plachty, páteřní 

desky, vojenská skládací nosítka, vakuové matrace, Scoop rámy, jiná skládací nosítka.  

Transport: 

Při vážných poškozeních zdraví, pokud to není nutné, netransportujeme,  

ale soustředíme se na vyšetření, ošetření a zajištění postiženého na místě příhody, zajistíme 

a vyčkáme odborného transportu zdravotnické záchranné služby. 

Při používání transportních prostředků dbáme na důsledné přifixování postižených 

proti spadnutí. 

Správný způsob nošení nebo vlečení zraněných osob má dvě zásadní výhody: 

 metody jsou šetrné vůči přenášeným osobám, 

 nezhoršují jejich zdravotní stav. 

Metody zvyšují efektivitu využití sil záchranáře a minimalizují jeho sebepoškození. 

Transport – jedním, dvěma záchranáři: 

Osoby schopné samostatného pohybu je vhodné podpírat (zejména starší lidi, ženy 

v posledních měsících těhotenství apod.). Obr. č. 31, 32, 33, 34. 

 

     

Obr. č. 31 Transport odtažením   Obr. č. 32 Transport odnesením 
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Obr. č. 33. 34 Transport dvěma záchranáři 

 

Přenášení a odsun, transport zraněných: 

 zvolíme nejšetrnější postup, 

 určíme nejschůdnější cestu transportu, 

 použití vhodných transportních prostředků, 

 jen dostatečný počet hasičů zajistí kvalitní transport, 

 vhodná transportní poloha, podle druhu zranění. 

 

Při transportu na větší vzdálenosti, v těžkém terénu, nutnost rychlého transportu zvážíme 

použití dostupné techniky (terénní automobil, čtyřkolka, vrtulník).  
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Příloha č. 5  

Třídění velkého počtu zraněných metodou START 

Základní pojmy 

A. Hromadné neštěstí je mimořádná událost, která má za následek náhlý vznik většího 

počtu zraněných nebo zasažených a tento stav nejsou kapacitně schopny v daném 

čase řešit složky IZS. Počet zraněných je vyšší než 10, ale nepřekračuje číslo 50. 

Pro likvidaci následků hromadného neštěstí je nezbytná aktivace poplachových, 

havarijních a traumatologických plánů.  

B. Katastrofa je náhle vzniklá mimořádná událost velkého rozsahu, kdy řešení situace 

může být úspěšné jen tehdy, uplatní-li se koordinovaný postup záchranných složek 

pod řízením správních úřadů a obcí. Počet zraněných je vyšší než 50, průvodními 

jevy jsou nedostatek času na rozhodování a řízení záchranných prací, panika  

a emoční stres postižených, ale i záchranných týmů, prodlení v zahájení léčby  

a odsunu, nedostatek personálu, prostředků, záchranářské a zdravotnické techniky  

a léků nebo nebezpečí vzniku epidemie. 

 

Ve výše uvedených mimořádných událostech je úkolem jednotek vytýčení místa 

zásahu a následné roztřídění raněných před transportem na další odborné třídící stanoviště 

(TRIAGE), které je již mimo tuto zónu. Dále poskytují neodkladnou první pomoc  

a provádějí úkony zajišťující základní životní funkce (např. zástava silného krvácení, 

polohování). 

Třídění musí pokračovat tak dlouho, dokud existuje nepoměr mezi počtem zraněných  

a počtem zasahujících, kteří jsou schopni zahájit úkony první pomoci. 

Místo události je vhodné co nejdříve rozdělit na jednotlivé úseky a systematicky zapojit 

více třídících skupin. 

 

Metoda třídění raněných START: Obr. č. 35. 

 

  S – snadné 

  T – třídění 

  A – a 

  R – rychlý 

  T – transport 
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Dříve jsme se mohli setkat s názvem Snadná Terapie a Rychlé Třídění (BŘ JPO,  

S-11). Z hlediska činnosti hasičů u zásahu se však lépe hodí nově interpretovaný název 

Snadné Třídění a Rychlý Transport. 

Třídění START je velmi jednoduché a použitelné bez jakéhokoliv základního 

přístrojového vybavení. Proto lze toto základní třídění použít v první fázi záchranné akce.  

Tříděním START lze v krátké době rozdělit raněné a provádět základní život 

zachraňující výkony: uvolnit dýchací cesty, zastavit krvácení, zvolit správné polohování.  

Principem je určení priority transportu, pomocí štítku příslušné barvy doplněné 

číslem popř. symbolem, který je přidělen každému pacientovi. Volí prioritu odsunu  

na příslušné odborné zdravotnické třídění (TRIAGE). Tam bude postiženému přidělena 

nová visačka (která je ve výbavě ZZS), umožňující provádět záznamy o provedených 

výkonech, předběžné diagnóze a prioritě odsunu do zdravotnického zařízení.   

 

Úkoly a postup činnosti 

 

Velitel jednotky po příjezdu na místo neštěstí zhodnotí celkovou situaci a zváží 

případné stanovení nebezpečné zóny, uzavření místa neštěstí a povolání dalších sil  

a prostředků. Pro třídění raněných v nebezpečné zóně vyčlení nejméně 1+1 hasiče 

z jednotky. Další činnost zbytku jednotky již probíhá dle typu zásahu. 

V případě velkých neštěstí velitel zásahu po dohodě s vedoucím lékařem ZZS, určí 

místo vybudování odborného třídícího stanoviště. Pro vytvoření je vhodné vyčlenění 

bezpečných venkovních prostor, nepoškozených budov, (zvážit délku transportu 

v nosítkách) nebo vybudování třídícího stanoviště pomocí nafukovacích stanů. Toto 

zabezpečují již další povolané síly a prostředky HZS. Třídící stanoviště musí být přístupné 

pro vozidla ZZS, umožňující nezávislý příjezd a odjezd.  

Třídící skupina START v počtu minimálně 1+1 se vybaví pomůckami  

pro poskytnutí první pomoci (škrtidla a dostatečné množství jednorázových vyšetřovacích 

rukavic, štítky START). 

Nutné je zapojit další jednotky pouze pro transport. Na transport raněných z místa 

hromadného postižení zdraví jednotka používá zprvu nosítka ze zásahových vozidel. 

Jednotky předávají raněné na odborné třídící pracoviště, včetně transportních prostředků 

(pacienta nepřekládají). Na místě odborného zdravotnického třídění se jednotky vybaví 

dalšími transportními prostředky. 
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Vlastní třídění 

Velitel třídící skupiny postupuje systematicky a postupně označí viditelně každého, 

kdo prošel tříděním. Velitel třídící skupiny se věnuje pouze třídění, úpravě záklonu hlavy  

a kontrole stavu raněného. Zhodnotí úroveň dechu, úroveň prokrvení a stav vědomí. Podle 

výsledku vyšetření označí raněného příslušným štítkem další člen třídící skupiny.  

Na pokyn velitele třídící skupiny provádějí ostatní členové skupiny úkony první pomoci 

(zástava masivního krvácení, polohování). 

 

START č. 3 zelená: 

 hlasitým oslovením: „všichni kdo mě slyšíte, a můžete chodit, přijďte ke mně!“ 

přivolá a následně označí jeden z hasičů třídící skupiny lehce zraněné,  

 tito zranění jsou označeni zeleným štítkem a odvedeni k případnému ošetření  

a evidenci (PČR), 

 pozor „zelení“ mají snahu vracet se na místo zásahu, psychické trauma, náhlé 

zhoršení zdravotního stavu (je třeba zajistit dohled). 

START č. 4 černá:  

 postižení, kteří se po zprůchodnění dýchacích cest spontánně nerozdýchali  

a osoby s poraněním neslučitelným se životem jsou označeni černou cedulkou 

č. 4. 

START č. 1 červená: 

 červeným štítkem jsou označeni zranění v kritickém stavu, kteří mohou 

postižení přežít jenom tehdy, dostanou-li neodkladnou první pomoc 

v nejkratším možném čase, 

 z mnoha stavů je třeba zmínit: neprůchodnost dýchacích cest, prudké zevní 

krvácení, pneumotorax, popáleniny obličeje s možným inhalačním traumatem, 

zasažení toxickými látkami, hypovolemický šok (velká krevní ztráta), rychle  

se prohlubující bezvědomí, popáleninové poranění s rozsahem více než 20 %. 

 

Při velkém počtu raněných nutno sledovat možné zhoršení zdravotního stavu (vnitřní 

krvácení, rozvíjející se šok) – změna čísla 2 – 1. 
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Jednoduše:  

Třídící postupuje podle schématu, provede záklon hlavy, zhodnotí úroveň dechu, 

úroveň prokrvení a vědomí, je-li výsledkem neodkladný transport – označí červenou 1. 

START č. 2 žlutá 

 zranění, kteří jsou dechově i oběhově stabilní, mají zachovalé vědomí,  

ale nejsou schopni samostatného odchodu z místa neštěstí, 

 příklad: zlomeniny,  

 zranění nevyžadující okamžitý transport. 

Jednoduše: 

 Třídící postupuje podle schématu, zhodnotí úroveň dechu, úroveň prokrvení  

a vědomí, je-li výsledkem odložený transport – označí žlutou 2.  

 

Při třídění raněných START lze počítat s následujícími komplikacemi: 

 nedostatek sil a prostředků pro prvotní zásah, 

 rozlehlost a nepřehlednost místa zásahu, 

 vysoká psychická i fyzická náročnost, 

 nedostatek zdravotnického vybavení, nosítek,  

 nepředvídatelné jednání postižených osob, 

 velké nároky na provedení průzkumu, zvláště s ohledem na vyhledávání 

zachraňovaných. 

 

Tep na arteria radialis – měříme na vnitřním zápěstí na straně palce stiskem tří prstu  

ve směru tepny (vhodné nazkoušet). 

Kapilární návrat: 

 stiskem nehtu dojde ke zbělení a povolením stisku k opětovnému zčervenání,  

 je-li doba reakce (zbělání – zčervenání) delší jak 2 sekundy, znamená to,  

že dochází k nedokrvení periferie,  

 můžeme předpokládat vnitřní krvácení, krvácení ze zlomenin, rozvíjející se šok. 

Polohování: 

raněného musíme uložit do takové polohy, která je nejvhodnější vzhledem k charakteru 

postižení a zabrání dušení, případně jiným, život ohrožujícím stavům. Tento výkon má 

zabránit dušení, omezit rozvoj šoku, případně zlepšit dýchání nebo ulevit bolesti. 
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Obr. č. 35 START 
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Příloha č. 6 

Návrh lékárniček pro HZS ČR 

V souladu s vyhláškou je navržena změna minimálního počtu vybavení lékárniček  

na jednotlivých vozidlech HZS ČR. Je na snaze prosadit pozměňovací návrh vyhlášky.  

Obr. č. 36, 37. 

batoh

L,M,S do 3 

sedadel, nad 

2000kg (lékárna 

typ 2)

L,M,S do 3 

sedadel, nad 

2000kg (lékárna 

typ 2)

L,M,S 4 a více 

sedadel (lékárna 

typ 3 + rozšíření 

dle vyhl.) mimo 

LP, VH

L,M,S 4 a více 

sedadel (lékárna 

typ 3 + rozšíření 

dle vyhl.) mimo 

LP, VH

referentské vozy, 

pomocná technika

nástěná lékárnička 

- administrativa

nástěná 

lékárnicčka - dílna

auto

AS, CAS (VH,LP) 

PHA, PLHA, 

PRHA, KHA, AZ, 

AP, HA, PPLA, 

VEA, VYA, AJ, KA 

(mimo KPP)

TA, RZA CAS (R,LP), DA 

(T,MS)

CAS (Z,T), TA, 

RZA

UNC, NA, BUS, … 

mimo výjezd

materiál je v 

autolékárně typu 2, 

na této technice 

není umístěn 

výjezdový batoh

součástí povinné 

výbavy vozidel je 

autolékárnička typu 

2, doporučený 

materiál pro 

výjezdový batoh / 

prostor vozu            

(viz níže) 

materiál je v 

autolékárně typu 3 + 

rozšíření dle vyhl., na 

této technice není 

umístěn výjezdový 

batoh

součástí povinné 

výbavy vozidel je 

autolékárnička typu 

3, doporučený 

materiál pro 

výjezdový batoh / 

prostor vozu            

(viz níže) 

materiál je v 

autolékárně 

příslušného typu, na 

této technice není 

umístěn výjezdový 

batoh

lékárnička umístěna 

v prostorách 

přístupných všem 

zaměstnancům 

HZS KH kraje, počet 

lékáren dle BOZP

lékárnička umístěna 

v dílnách kde to 

vyžaduje BOZP

KPR

1 Ruční dýchací vak pro dospělé 1 1

2 Resuscitační maska - vel. 3 1 1

3 Resuscitační maska - vel. 4 1 1

4 Resuscitační maska - vel. 5 1 1

5 Bakteriální filtr k ambuvaku 1 1

6 Sada ústních vzduchovodů v boxu 1 1

7 Automatizovaný externí defibrilátor LIFEPAK 1000 1* 1*

8 Defibrilační elektrody Quick Combo - adult  (Medtronic) 1* 1*

9 Elektrody EKG - 3 (balení, min. 6ks) 1* 1*

10 Manuální odsávačka 1 (postupně) 1 (postupně)

11 Resuscitační maska s filtrem 0 0

Kyslíková terapie

12 Kyslíková maska s rezervoárem - dospělí 1 2

13 Kyslíková maska s rezervoárem - děti 1 2

14 Redukční ventil kyslíku (s průtokoměrem 0 - 15 / 0 - 25 l) 1 1

15 Láhev O2 (zajišťuje CHS) 1 1

16 Saturn OXY** 0 1

17 Pulzní oxymetr 1 1

Obvazový materiál, stavění krvácení

18 Škrtidlo Esmarch min. 60x1250mm / Škrtidlo SWAT 2 2 1

19 Pruban č.5 (1 m x 40 mm) 1 1

20 Pruban č.7 (1 m x 70 mm) 1 1

21 Pruban č.9 (1 m x 90 mm) 1 1

22 Polštářková nápl. 8 cm x 4 cm 6 6 10 10

23 Obvaz hotový č.3 10 10 2 4

24 Kompres BATIST 1 0x 10 cm sterilní, 5 vrstev v 1ks 10 5 10 2 5

25 Kompres BATIST 10 x 20 cm - nesterilní 10 10

26 Idealflex 10cm x 5m (pružné obinadlo) 2 2

27 Trojcípý šátek BATIST 2 2

28 Rouška PVC 20 x 20 0 0

29 Krytí BATIST 40 x 20 cm - nesterilní 2 2

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

00

0
0

0

0

Doporučené zdravotnické vybavení pro MPT, zdravotnické batohy, lékárny v budovách PS KH kraje

0
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Ošetření popálenin

30 Krytí na popáleniny 60 x 40 cm - sterilní 1 1 2 (1 u TA)

31 Hydrofilní obinadlo (k fixaci popáleninového krytí/roušky) 2 4 4

32 Water-Jel popáleninová rouška 10 x 10 cm 0 2 (0 u TA)

33 Water-Jel popáleninová rouška 20 x 30 cm obličej 0 1 (0 u TA)

34 Water-Jel lahvička 120 ml 1 1

35 Prostěradlo 1,4 x 2,5 m sterilní 0 2

36 Fyziologický roztok NaCl 500 ml (v plastu) 1 1 1

Imobilizace a transport

37 Krční límec stavitelný - dospělí 1+1 1 1+1

38 Krční límec stavitelný - děti 1+1 0 1+1

39 Dlaha SamSplint / Bioster (typu Kramerových dlah) 0 2 0

40 Sada vakuových dlah na končetiny 1 1

41 Vyprošťovací vesta - lamelová 1* 1*

42 Celotělová vakuová matrace 0 1

43 SpinalBoard - páteřní deska (popruhy + fixátor hlavy) 1* 1*

44 Transportní plachta 1 1

45 Nosítka Spencer - vana (umístit po dohodě s lezci)

46 Skladací nosítka (umístit po dohodě s lezci)

47 SKED nosítka (umístit po dohodě s lezci)

48 Vakuová pumpa malá / velká 1 1

49 Nosítka obyč. (lze nahradit např. páteřní deskou) 0 1 1

Náplasti

50 3M Transpore 2,5cm x 9,1m 1 1 1 (obyčejná) 1 (obyčejná)

51 3M Transpore 5cm x 9,1m 1 1 0 0

Dezinfekce, výplach očí

52 Peroxid vodíku - lahvička (sprej) 1 0 1 1 1

53 Sterilium 500 ml plast (dezinfekce rukou) 1 1

54 Dezifekce na materiál 500 ml (od biologického odpadu) 1 1

55 Opthal 1 x 50ml 1 1 0 1

56 Tekuté mýdlo 500 ml 0 (1 u CAS-VH) 0 0 (1 u CAS-R) 1 0 0

Nástroje

57 Nůžky CLINIC (výrobce KaWe) 1 1 1 (obyčejné) 1 (obyčejné)

58 Pinzeta na klíšťata 1 0

59 Teploměr 1 0

60 Pinzeta anatomická 16cm 0 1

Léky

61 Ibumax 400 mg 1

62 Paralen 500 mg 1

63 Carbosorb 1

64 Endiaron 1

65 Fenistil gel 1 1

66 Anithistaminikum 1 1

Další spotřební materiál

67 Autolékárnička typ. 1 0 0 0 1 (dle typu vozu)

68 Autolékárnička typ. 2 1 1 0 1 (dle typu vozu)

69 Autolékárnička typ. 3 (lze nahradit dvěma autolék.typ.2) 0 1 1 1 (dle typu vozu)

70 Isotermická folie 220 x 140 cm 2 2

71 Isotermická přikrývka s kapucí GRABBER 0 1

72 Termopokrývka 200 x 90 cm / deka 2 4

73 Bodywärmer (hřejivé sáčky) 20 x13 cm +  10 x 13 cm 0 1 + 2

74 Mikrotenové sáčky 30 x 50 cm (balení) 1 1

75 Odolné nitrilové rukavice (páry) 15 balení 15 balení 2 4

76 Stříkačka 20 ml (k dofukování manžety polomasky) 0 1 0 1 0 0

*umístěno na obojí MPT nebo na preferované technice - TA,RZA nebo na CAS (Z,T)

MPT mimo provoz / v záloze je stabilně vybavena lékárničkou typu 2 / 3 dle počtu sedadel, ostatní materiál se přezbrojuje

**pokud není ve výbavě jednotky redukční průtokový ventil kyslíku, je v batohu pro PP umístěn SaturnOxy, jinak je v MPT

0

0

0

0

0 0

0

0

0
0

0 0

0

0

0

0

0

0

00

0

0 0
0

0

0

0

0

0
0

0

00

0

0

0

 

Obr. č. 36, 37 Návrh lékárniček pro HZS ČR 
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Příloha č. 7  

Návrh metodických listů – Celkové vyšetření 

V závislosti na požadavky GŘ HZS ČR je další cesta zlepšení zdravotní přípravy pro 

celou republiku jako metodický list nebo konspekt odborné přípravy NÁVRH 

 

Celkové vyšetření 

 

I. 

Charakteristika 

Definice 

Celkové (sekundární) vyšetření je soubor úkonů po prvotním vyšetření (ABC), který slouží 

pro zjištění celkového stavu pacienta. Jedná se o vyšetření postiženého tzv. „od hlavy 

k patě“. 

 

Cíl 

Získání informací o stavu fyziologických funkcí a celkové zhodnocení zdravotního stavu 

pacienta. 

 

Pomůcky: 

Ochranné rukavice. 

Pulzní oxymetr. 

Tonometr. 

Fonendoskop. 

Bateriová svítilna. 

Dále např. Glukometr. 
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II. 

Úkoly a postupy 

 

Neurologický status: 

 - zjisti orientaci pacienta místem, časem a osobou, zhodnoť přiléhavost jeho slovní 

odpovědi a pátrej po známkách amnézie na příhodu, 

- pátrej po neurologickém deficitu (např. poruchy hybnosti, citlivosti). 

 

ANAMNÉZA: 

- osobní anamnéza (OA) - zjisti závažná akutní a chronická onemocnění, alergie,  

- pracovní anamnéza (PA) - expozice škodlivinám, profesní rizika. 

 

FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ: 

- zhodnoť polohu (aktivní, pasivní, úlevová) a celkový vzhled pacienta.  

Hlava: 

- pátrej po otevřeném poranění hlavy (rány, oděrky, chrup, zlomeniny), 

- vyšetři hlavu pohmatem (pátrej po bolestivé reakci), 

- zhodnoť postavení očních bulbů (stáčení), velikost, symetrie, 

- pátrej po krvácení a patologickém výtoku z uší, nosu a úst (např. mozkomíšní mok, hnis, 

žaludeční obsah). 

Krk: 

- pátrej po otevřeném poranění, 

- pátrej po nefyziologickém postavení, omezení hybnosti nebo bolesti. 

Hrudník a záda: 

- pátrej po otevřeném nebo pronikajícím poranění přední i zadní plochy hrudníku, 

UPOZORNĚNÍ: Cizí tělesa v ráně nikdy neodstraňuj! 

- zhodnoť pohledem souměrnost hrudní stěny a dýchacích pohybů, 

- vyšetři pohmatem stabilitu hrudníku, pátrej po bolesti a krepitaci (zlomeniny žeber). 

 

Nezapomeň pravidelně sledovat základní vitální funkce!!! 
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Břicho a pánev: 

- pátrej po otevřeném nebo pronikajícím poranění a hematomech, 

UPOZORNĚNÍ: Cizí tělesa v ráně nikdy neodstraňuj! 

- zhodnoť pohledem souměrnost a vzhled břicha (nad / pod úrovní hrudníku), 

- vyšetři pohmatem (zvýšené napětí břišní stěny, bolestivost), 

- zjisti pohmatem stabilitu pánevního kruhu (bolestivost, nestabilita, hematomy). 

 

Končetiny: 

- pátrej po otevřeném poranění, 

UPOZORNĚNÍ: Zástava život ohrožujícího krvácení je prioritním postupem.   

- zhodnoť pohledem postavení a hybnost končetin (bolest, omezení hybnosti, patologická 

pohyblivost, otoky) a barvu kožního krytu, 

- vyšetři pohmatem (kapilární návrat). 
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Příloha č. 7 - Obrázek č. 1 (ML – návrh) 

Celková prohlídka zraněného 
 

 
III. 

Očekávané zvláštnosti 

 

- pacient se sníženým stavem vědomí – nespolupracující, 

- nemožnost provést sekundární vyšetření z důvodu nebezpečné prostředí, málo prostoru 

(zaklíněná osoba apod.). 

 

Život zachraňují výkony 
- dýchání, srdeční činnost 

- zástava krvácení   

Hlava 

- rány, oči, nos, uši 

- vlasová část, skelet lebky 

Krk 

- rány, kontrola tepu 

- osovost páteře (límec) 

 

Hrudník 

- rány, hrudní koš, dýchání 

- pneumothorax, osa páteře  

Břicho 

- rány, osa páteře 

- tvrdnutí - nebezpečí krvácení 

Pánev 

- pevnost pánve, pohlavní org. 

- vnitřní krvácení - smrt 

Končetiny 

- dolní, horní, krvácení 

- zlomeniny, amputace 
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Příloha č. 8 

Návrh metodických listů – Prvotní vyšetření 

 

Prvotní vyšetření 

 
 

I. 

Charakteristika 

Definice 

Prvotní vyšetření a život zachraňující výkony je úvodním jednotným postupem při péči  

o každého pacienta v rámci běžného výjezdu (tj. při poskytování přednemocniční 

neodkladné péči jednomu až dvěma pacientům). Prvotní vyšetření je zahájeno pouze  

v situacích, kdy zachráncům nehrozí vážné nebezpečí. 

 

Cíl: 

- vyšetření stavu základních životních funkcí (vědomí, dýchání a krevního oběhu), 

- neodkladné řešení stavů bezprostředně ohrožujících život: masivní krvácení, 

neprůchodnost dýchacích cest, zástava dechu a oběhu. 

 

Pomůcky: 

- ochranné rukavice, 

- obvazový materiál na zhotovení tlakového obvazu, 

- esmarchovo pryžové obinadlo (škrtidlo), 

- ruční samorozpínací vak s rezervoárem a antibakteriálním filtrem, 

- krční límec odpovídající velikosti, 

- bateriová nebo ruční odsávačka 

- pulzní oxymetr, 

- zdroj kyslíku pro dýchání s průtokoměrem a obličejovou polomaskou s rezervoárem  

k zajištění oxygenoterapie, 

- popřípadě: kardiopumpa, tonometr, glukometr, AED. 
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II. 

Úkoly a postupy 

Postup: 

1 .SNIŽENÍ  RIZIK NA MÍSTÉ  ZÁSAHU: 

UPOZORNENÍ: Vždy použij osobní ochranné pomůcky  

a. Zhodnoť celkovou situaci a nevrhni se zbrkle do zachraňování! 

b. Před příchodem k pacientovi zhodnoť případné nebezpečí pro zasahující 

posádku a další osoby v okolí (požár, výbuch, agrese apod.). Při hrozícím 

nebezpečí proveď kroky k eliminaci nebo alespoň snížení rizika. 

c. Je-li situace bezpečná, pak teprve můžeš zasahovat. 

 

2 .ZASTAVENÍ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍHO KRVÁCENÍ: 

d. Primárně ošetřuj pouze masivní krvácení (krev z rány vytéká proudem 

nebo vystřikuje), které pacienta bezprostředně ohrožuje na životě! 

e. Co nejdříve stlač krvácející ránu svými prsty (v ideálním případě přes  

krytí a tlakový polštářek). 

f. Zhodnoť situaci a vyber nejvhodnější způsob k definitivní zástavě krvácení 

(přiložení tlakového obvazu; pokračování v manuální kompresi; v případě 

traumatické amputace zaškrcení končetiny Esmarchovým pryžovým 

obinadlem). 

 

3. MANIPULACE S PACIENTEM PŘI PODEZŘENÍ NA PORANĚNÍ PATEŘE: 

Situace s předpokladem poranění páteře vyžadující šetrnou manipulaci. 

UPOZORNENÍ: Při poranění páteře je šetrná manipulace zcela zásadní! 

Nešetrným postupem můžeš nekomplikovanou zlomeninu obratle bez 

neurologických příznaku zhoršit v nevratné poranění míchy. 

 

g. Stabilizuj hlavu fixačním hmatem v neutrální poloze s použitím mírného tahu v 

podélné ose těla. 

h. Nalož krční límec odpovídající velikosti.  

i. Neustále stabilizuj hlavu (krční páteř je spolehlivě chráněna pouze  
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při znehybnění hlavy). 

j. Nepředpokládáš-li poranění páteře, pokračuj bodem 4 tohoto postupu. 

 

 4. ZHODNOCENÍ  STAVU VĚDOMÍ: 

a. Zhodnoť závažnost poruchy vědomí na základě reakce pacienta  

na oslovení a bolestivý podnět (AVPU: alert = při vědomí, voice responsive 

= reaguje na oslovení, pain responsive = reaguje na bolest, unresponsive = 

nereaguje). 

Cílem postupu je vyloučení závažné poruchy vědomí ohrožující průchodnost 

dýchacích cest. 

b. Pokud pacient nereaguje na tvůj příchod, hlasitě jej oslov: "Jste v pořádku?!". 

Oslovení doplň lehkým zatřesením ramenem. 

c. Pokud pacient reaguje na oslovení (komunikuje) pokračuj bodem 6 (dýchací 

cesty jsou průchodné a je funkční dýchání i krevní oběh). 

d. Pokud pacient nereaguje na oslovení, silně stiskni trapézový sval. 

e. Pokud pacient na bolestivý podnět nereaguje nebo reaguje pouze pohybem 

končetiny nebo bolestivou grimasou pokračuj bodem 5. 

 

5. ZPRŮCHODNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST – “A”: 

a. Při podezření na poranění krční páteře, proveď pouze předsunutí dolní 

čelisti za stálé fixace hlavy v neutrální pozici v podélné ose těla. 

b. Pokud nepředpokládáš poranění krční páteře, proveď záklon hlavy. 

c. Pohledem zkontroluj dutinu ústní. 

d. Viditelné cizí těleso odstranit svými prsty, tekutý obsah (zvratky, hlen, krev 

apod.) odsaj pomocí odsávačky. 

e. Při dušení (asfyxii) z důvodu obstrukce dýchacích cest cizím tělesem: 

• pokud pacient komunikuje, vyzvi jej k usilovnému kašli, 

• pokud je pacient při vědomí, ale nekomunikuje, proveď hranou ruky 

opakované údery mezi lopatky (maximálně 5x), 

• při neúspěchu proveď Heimlichův manévr (maximálně 5x), pokud není 

kontraindikace (těhotenství, obezita, dítě apod.), 

• při ztrátě vědomí ulož pacienta na záda na tvrdou podložku a zahaj KPR. 
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8. ZHODNOCENÍ DÝCHÁNÍ “B” : 

f. Udržuj dýchací cesty stále průchodné (viz bod 5). 

g. Přilož svoji tvář nad ústa a nos pacienta k posouzení spontánního dýchání: 

 - Vnímáš na tváři proud vydechovaného vzduchu? 

- Vidíš pravidelné zvedání hrudníku?  

- Slyšíš při dýchání normální zvuky? 

Délka tohoto vyšetření musí být 10 sec. 

Pozor na lapavé dechy (tzv. Gasping) = Pacient nedýchá = KPR 

Pokud pacient nedýchá zahaj neprodleně KPR 

 

9. ZHODNOCENÍ KREVNÍHO OBĚHU “C”: 

h. Pohmatem zhodnoť známky funkčního krevního oběhu: 

- Pomocí kapilárního návratu o délce 2 sec. 

 

10. DALSI POSTUP: 

i. Pokud pacient dýchá normálně a je zachován funkční krevní oběh, 

pokračuj celkovým vyšetření. 

Příloha č. 8 Obrázek č. 2 Zhodnocení dýchání a krevního oběhu (ML – návrh) 

OBJEKTIVNÍ  NÁLEZ 

PROUD 

VYDECHOVANÉH

O VZDUCHU 

 
+ 

 
+ 

 
                 - 

 
POHYBY HRUDNÍKU 

+ + + / – 

 
 
 
 
 
 
 

   DALŠÍ 

MOŽNÉ 

PŘÍZNAKY 

 
 
 
 
 
 
 

NORMÁLNÍ 

DÝCHACÍ 

ŠELESTY 

 
POCIT DUŠNOSTI, 
CYANÓZA, 
DECHOVÁ 
FREKVENCE pod 10 
nebo nad 30 za minutu, 
PARADOXNÍ 
DÝCHÁNÍ, OTEVŘENÉ 
PORANĚNÍ 
HRUDNÍKU nebo jiné 
ZNÁMKY PORANĚNÍ 
HRUDNÍKU apod. 

 
 
 
 
 
 

 

GASPING 

 
DÝCHÁNÍ 

 
      NORMÁLNÍ 

 
NEDOSTATEČNÉ 

 
NEDÝCHÁ 

 
KREVNÍ OBĚH 

(PULZ) 

KAPILÁRNÍ NÁVRAT 

 

 
        HMATNÝ 

          do 2 sec. 

 
HMATNÝ 

do 2 sec. 

 
NEHMATNÝ 

nad 2 sec. 
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Příloha č. 9 

Návrh metodických listů – Popáleniny 

 

Popáleniny 
 

I. 

Charakteristika 

Popáleniny 

Popáleninové trauma vzniká dostatečně dlouhým, přímým nebo nepřímým 

působením tepelné energie, v širším pojetí též elektrické energie, radiace nebo působením 

některých chemických látek. Popálení je místní poškození kůže a sliznic, pro postiženého 

neobyčejně závažné. Ohrožuje jej zejména: 

 

- rozvojem popáleninového šoku v důsledku ztráty tekutin z popálených ploch  

a vlivem značné bolestivosti, 

- inhalačním poškozením (popálení dýchacích cest s přechodem k otoku plic), 

- celkovou intoxikací jedovatými zplodinami v důsledku inhalace teplého kouře, páry, 

jedovatých zplodin hoření apod., 

- celkovou reakcí organismu, nemocí s popálení, 

- infekcí z rozsáhlých poraněných ploch. 

 

Cíl: 

- vyšetření stavu základních životních funkcí (vědomí, dýchání a krevního oběhu), 

- neodkladné řešení stavů bezprostředně ohrožujících život, 

- správné ošetření popálených ploch,  

- zabránění tepelným ztrátám, 

- transport na specializované pracoviště. 
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Pomůcky: 

- ochranné rukavice, 

- zdroj kyslíku pro dýchání s průtokoměrem a obličejovou polomaskou s rezervoárem  

k zajištění oxygenoterapie,. 

- obvazový materiál na ošetření popálených ploch (popáleninové roušky, pruban, 

fyziologický roztok, Water jell apod.), 

- prostředky pro zabránění tepelným ztrátám (jednorázové prostěradlo, isotermické fólie, 

deky), 

- ruční samorozpínací vak s rezervoárem a antibakteriálním filtrem, 

- transportní prostředek (vakuová matrace, transportní vana apod.), 

- pulsní oxymetr – pozor při intoxikaci zplodinami hoření, nemusí saturační čidlo 

zobrazovat správné hodnoty. Používat pouze k měření srdečního pulsu. 

 

Dělení popálenin: 

1) Podle hloubky   

 

Popáleniny I. stupně jsou charakterizovány zarudnutím. Jsou značně bolestivé. Všechny 

změny jsou však zvratné a ke zhojení dochází většinou spontánně během několika dnů  

a bez následků. 

Popáleniny II. stupně jsou charakterizovány poškozením hlubších vrstev kůže. Tvoří  

se puchýře, které vznikají odloučením tekutiny na jejich rozhraní. Popálené plochy jsou 

značně bolestivé.  

 

Popáleniny II. stupně dělíme na: 

- II. a - povrchnější poškození struktur kůže s tvorbou puchýřů.  Popáleniny  

II a. stupně se velmi často zhojí spontánně bez trvalých následků, většinou se změnou 

pigmentace a barvy kůže.  

- II. b - hlubší poškození kůže s tvorbou puchýřů, které praskají. Popálená plocha II b. 

stupně se již hojí velmi zdlouhavě, hojení  trvá i několik týdnů. Často vznikají jizvy. 
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Popáleniny III. stupně jsou charakterizovány zničením kůže v celé tloušťce  

tj. nekrózou. Takovéto popáleniny nemají schopnost spontánního zhojení ze spodiny, 

pouze při malém rozsahu epitelizací z okrajů. Řeší se chirurgickým odstraněním  

a následnou autotransplantací. Popálené plochy nejsou bolestivé. 

Popáleniny IV. Stupně - zuhelnatění kůže + poškození kůže, podkoží, svalstva  

a kostí. 

 

2) Podle rozsahu popálené plochy 

Rozsah popálení se vyjadřuje procenty celkového tělesného povrchu.  

Pro určení rozsahu popálené plochy užíváme tzv. "pravidlo devíti", kdy rozdělíme tělesný 

povrch do oblastí, které zaujímají 9% povrchu těla či 

násobek devíti.  

hlava a krk = 9% 

přední plocha trupu = 18% 

zadní plocha trupu = 18% 

horní končetina = 9% 

dolní končetina = 18%  

genitál = 1% 

 

Pozor! 

U dětí neplatí pravidlo devíti a rozsah popálenin se obvykle hodnotí odlišným způsobem. 

U dospělých i u dětí nám však může posloužit jednoduchá pomůcka a to skutečnost,  

že obrys dlaně s prsty tvoří u každého člověka (bez rozdílu věku) zhruba 1% povrchu jeho 

těla.  

Podle rozsahu, popáleniny hodnotíme jako rozsáhlé – těžké: 

Při překroční určité dolní hranice rozsahu popálené plochy vztažené k věku postižené 

osoby. Touto dolní hranicí rozsahu popálené plochy je: 

 

 

Věk % povrchu těla 

Děti do 2let 5% povrchu těla, 

Děti 3-10 let 10% povrchu těla 

Děti 11 – 15 let 15% povrchu těla 

Dospělý 20% povrchu těla 

Senioři nad 70 let 10% povrchu těla 
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Při hodnocení závažnosti popáleninového traumatu posuzujeme též:  

- mechanismus úrazu - další přidružená poranění, 

- lokalizace postižení (obličej, ruce, genitál), 

- anamnéza postiženého (choroby předchozí, probíhající). 

 

II. 

Úkoly a postupy 

První pomoc u popáleninového traumatu 

a) Odstranění poraněného z dosahu škodliviny - přerušení dalšího působení tepla, 

- uhašení hořícího oděvu, 

- odpojení od elektrického proudu, 

- dopravení na bezpečné místo apod. 

 

b) Zajištění základních vitálních funkcí (ABC), tzn. zabezpečení průchodnosti 

dýchacích cest, popř. resuscitace, podání kyslíku. 

c) Ošetření popálených ploch 

- chladíme vždy jen 5% popáleného povrchu. A to přednostně obličej, krk, ruce (dlaně)  

a genitál.  

- u malých dětí nechladíme vůbec. Hrozí podchlazení postiženého a zhoršení stavu. 

Péče o popálené plochy, nastává teprve po stabilizaci celkového stavu.  

Při ošetření popálenin zasahujících větší % tělesného povrchu použijeme pro krytí většiny 

ploch sterilní krytí pomocí suchých popáleninových roušek zvlhčených fyziologickým 

roztokem, které opatrně fixujeme (nejlépe prubanem).  Na popálené plochy obličeje, krku, 

rukou a genitálu můžeme použít krytí pomocí gelových popáleninových roušek (Water Jel, 

Burn Free apod.) opět fixujeme pomocí prubanu. Těmito rouškami však ošetříme plochy 

maximálně 5% povrchu těla. Zamezíme pohybu a transportujeme vždy vleže. 

Postiženého uložíme do předem připravených nosítek a postaráme se o tepelný komfort 

(sterilní prostěradlo, izotermická folie, deka).  
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Očekávané zvláštnosti 

U popálenin můžeme počítat s několika komplikacemi. 

a) Inhalační trauma 

Jedná se o akutní poškození dýchacích cest a intoxikaci zplodinami hoření, 

způsobené vdechováním zplodin hoření a horkých par obvykle v uzavřeném prostoru. 

Dochází k rychlému otoku v oblasti horních dýchacích cest a k postupnému rozšíření  

i na dolních dýchací cesty. Většinou dochází i k intoxikaci zplodinami hoření. 

Na inhalační trauma je potřebné myslet vždy, zejména pokud jsou popáleniny v oblasti 

obličeje. Mezi hlavní příznaky patří: 

- známky vdechnutí kouře (saze kolem nosu a úst), 

- dechová nedostatečnost.  

- otok jazyku, 

- chrapot,  

- nucení ke kašli.  

 

b) Popáleninový šok 

U rozsáhle popálených osob již dochází k odezvě v celkovém stavu organismu, rozvíjí  

se popáleninový šok. Vzniká únikem tekutin z teplem poškozených cév do popáleninových 

otoků, puchýřů i raných ploch, a tím náhle sníženou náplní krevního řečiště projevy jsou 

stejné jako u hypovolemického šoku. Proto vždy u rozsáhleji popálených osob musí 

provádět proti šoková opatření. 
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Příloha č. 10 

Příklady modelových situací z kurzu NZP 

 

1. Během zásahu dojde k poranění hasiče. 

2. Celkové popálení člověka. 

3. Celkové vyšetření postiženého, odebrání anamnézy. 

4. Cyklista po pádu z kola. 

5. Čištění potrubí kyselinou chlorovodíkovou ve výšce. 

6. Dopravní nehoda osobního automobilu s úmrtím dítěte. 

7. Dopravní nehoda autobusu. 

8. Dopravní nehoda motocyklisty x nákladního vlaku se ztrátovým poraněním. 

9. Dopravní nehoda osobního automobilu s propíchnutím plíce řidiče. 

10. Dopravní nehoda s vyproštěním pomocí HVZ. 

11. Chodci sražení odlétnutým kolem nákladního automobilu. 

12. Intoxikace u přečerpávací stanice. 

13. Kolaps hasiče při výcviku v extrémním prostředí. 

14. Kolaps kolegy v práci se zástavou ZŽF. 

15. Lezec ve visu. 

16. Nalezen pracovník ČD na železniční kolejové cisterně v bezvědomí. 

17. Navádění vrtulníku. 

18. Otevření bytu se suspektní cévní mozkovou příhodou. 

19. Otevření bytu se suspektní srdeční příhodou. 

20. Otevření bytu se suspektním epileptickým záchvatem. 

21. Ovládání technických prostředků první pomoci. 

22. Pád do studny. 

23. Pád hasiče při nácviku PS z věže. 

24. Pád ze schodů. 

25. Pád z žebříku. 

26. Potíže interního charakteru u řidiče, oznámeno jako dopravní nehoda. 

27. Požár rodinného domu s hašením a pátráním po osobách. 

28. Překvapení - náhlé kolapsy. 

29. Rozšířená KPR dospělý / dítě + AED. 

30. Sebevrah. 

31. START - třídění pomocí karet. 

32. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. 

33. Telefonicky asistovaná první pomoc. 

34. Úraz elektrickým proudem. 

35. Výbuch tlakové láhve na protiplynové dílně. 

36. Výjezd k nahlášené střelbě – AMOK. 

37. Vyprošťování, imobilizace, transport. 

38. Vyšetřovací metody. 

39. Základní KPR dospělý / dítě + AED. 

40. Zasypaný dřevorubec. 
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Požadavky na provádění modelových situací: 

 spotřební zdravotnický materiál (po expiraci), 

 jednorázové vyšetřovací rukavice, 

 oblečení (stříhání při ošetřování), 

 prostředí (věrná simulace ,, jako při zásahu “), 

 ochota ,, hrát si “, 

 technické prostředky nejen pro poskytování první pomoci. 

Způsob provádění (vzrůstající náročnost – od jednoduchých po složité kombinace zranění): 

 družstvo 1 + 3 (střídání pořadí startu při řešení úkolů), 

 střídání rolí figurant / VZ / zdravotník, 

 pozorování jiných týmů při řešení (poučení z chyb vlastních i cizích), 

 realita, 

 moment překvapení, 

 čas pro řešení úkolů (5, 10, 15, 20 minut max.), 

 předání kompletně zajištěného postiženého, 

 přítomnost všech družstev, 

 vyhodnocení úkolu, pochvala i kritika. 

Celý zásah družstva obsahuje: 

1. Aktivace. 

2. Vybavení TPPO / OOPP. 

3. Průzkum. 

4. Povolání potřebných SaP přes KOPIS. 

5. Vyšetření. 

6. Ošetření. 

7. Příprava k transportu. 

8. Stanovení pracovní diagnosy. 

9. Předání zajištěného postiženého na určeném místě. 

10. Vyhodnocení. 

 

Doplňkově dle závažnosti stavu navigace vrtulníků. 
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FOTO z modelových situací 

    

Obr. č. 36, 37, 38 Modelové situace vyžadují věrohodnou přípravu 

 

  

  Obr. č. 39 Motocyklista sražený vlakem          Obr. č. 40 Resuscitace dítěte 

 

  

     Obr. č. 41 Velká spotřeba materiálu     Obr. č. 42 Nácvik obvazových technik 

 

  

         Obr. č. 43 Maskování zranění   Obr. č. 44 Zásah při úniku NL 


