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STEZKA ZDRAVOVĚDY 
 

Stezka zdravovědy vychází z předpokladu, že máš zájem vzdělat 
se víc, než jen v úplných základech první pomoci. Ze Základní 
oddílové zkoušky znáš něco málo o vytáčení klíštěte, fixaci zlo-
meniny, a tak podobně. 
 V běžném životě máš největší pravděpodobnost, že pokud 
se stane něco, kde budeš poskytovat první pomoc, půjde o in-
farkt nebo o autonehodu. Tato stezka Tě provede rozšířením zá-
kladů a připraví Tě teoreticky i prakticky na reálné situace. Věz 
však, že vědomosti neustále zapomínáš, a proto se neváhej do 
této stezky pravidelně dívat, případně si zdravovědu procvičovat 
kdekoli jinde. 
 U teoretických částí stačí, když ve volnou chvíli odchytíš 
někoho, kdo touto zkouškou prošel (má na kmenové palestině 
červenou nášivku) a splníš patřičný bod. 
 Praktické části mohou vyžadovat složitější přípravu. 
Oznam proto jejich plnění nejlépe pár dní před akcí, kde si budeš 
chtít dané body splnit. 
 Podobně jako u Základní oddílové zkoušky Tě bude čekat 
poslední bod tak, abys ho nečekal. Budeš vystaven do předem 
připravené situace, kterou budeš muset vyřešit. 
 Až touto stezkou projdeš, dostaneš červenou Moudrost, 
kterou budeš právem hrdě nosit na své kmenové palestině. 

 

Světlo Tvým krokům, Poutníku. 
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Po splnění stezky zdravovědy: 

 

1. Buď ostatním nápomocen i v život neohrožujících 

situacích. 

2. Nos svou cestovní lékárničku stále u sebe, hlavně 

mimo oddíl, ale i zde se může hodit. 

3. Vždy se drž zásady tří kroků: 

 

1. ROZHLÉDNI SE! Jdi krokem, nevběhni do nebez-
pečí  
2. REAGUJ! Zavolej 155 a jednej 
3. ROZMÝŠLEJ! Umožni záchranářům přístup a ne-
ustále kontroluj dýchání 

 
4. Nikdy nesahej na krev bez nasazených gumových 

rukavic, které nosíš s sebou spolu s lékárničkou. 

5. V první řadě mysli na sebe a svou bezpečnost. Ne-

vrhej se do situací, kde Ti hrozí nebezpečí! A to buď 

od vnějších vlivů, nebo od lidí samotných (feťák má-

vající jehlou, agresivní muž s rozbitou hlavou, výraz-

ně silnější topící se člověk…). 

6. Neustále vzdělávej sebe i ostatní. 
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1 Zásada tří kroků 
 a) Než vstoupíš do jakékoli situace, měl by ses držet tzv. zása-

dy tří kroků. U zkoušky dokážeš tuto zásadu představit.  
 
ROZHLÉDNI SE! Jdi krokem, nevběhni do nebezpečí. 
REAGUJ! Zavolej 155 a jednej. 
ROZMÝŠLEJ! Umožni záchranářům přístup a neustále kontroluj dýchání. 
 
 
1. První krok je nejdůležitější! Nejprve musíš myslet sám na sebe. Důležitý je 

Tvůj život! Vždy když uvidíš nějaký problém, byť by krev stříkala na 
všechny strany, zastav se, rozhlédni se po celé místnosti a až si budeš jis-
tý, že se situace nebude opakovat u Tebe, až potom jednej. 

 
 

Mrtvý nikomu nepomůžeš! 

 
 

Mohl se dotyčný popálit o vodu z rychlovarné konvice, protože 
zkratovala? Hrozí úraz elektrickým proudem? Neuniká plyn? Podí-
val ses i nahoru? Nepadají tašky ze střechy? Není na zemi led, po 
kterém bys uklouznul? Pozor na schody, je na nich rozlitá voda? 
Má ten pes náhubek? Je ten raněný v afektu silnější a nebezpečný? 
Nepojede další auto? A co ta krev? Nasadil sis před kontaktem 
rukavice?! Umístil jsi u autonehody výstražný trojúhelník, zapnul 
výstražné blinkry a nasadil sis vestu? Vypnul jsi motor a zajistil auto 
proti pohybu například ruční brzdou? 
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2. Reaguj dle situace. Ve většině případů, které nejsou pouhé odřeniny, volej 

záchranku (155, v cizině 112). Nečekej se zavoláním, až bude hůř! Sa-
nitka je tu od toho, aby lidem pomáhala. Poté se řiď instrukcemi z telefonu. 
Ten si dej nejlépe na hlasitý odposlech. V případě změny stavu raněného 
znovu zavolej na dispečink. Opět neotálej! Viz bod 28 – Rozhovor s dis-
pečinkem záchranné služby. 
 
Nemáš-li telefon, nebo usoudíš, že potřebuješ ihned jednat (krev teče až 
moc rychle apod.), zaúkoluj „čumily“ zavoláním záchranky. Zjisti, kdo 
potřebuje pomoc nejakutněji, viz bod 2 – Výběr ošetřovaného při více zra-
něných. Hlavně si zkontroluj, že víš o všech raněných!  
 

3. Rozmýšlej se! Nehrozí vám nebezpečí a postižený akutně neumírá? Nyní 
máte čas přemýšlet. Platí zásada „buď líný“ – nedělej nic zbytečně. Dý-
chá člověk? Nech ho, jak je, vyčkej na záchranu. Nedýchá? Nikam ho ne-
tahej, zkus zaklonit hlavu. Začal dýchat? Kontroluj dech a vyčkej na zá-
chranku. Přestal dýchat se zakloněnou hlavou? Vytáhni ho a zahaj kardio-
pulmonální resuscitaci. Je někdo v okolí? Promysli, jak Ti může pomoci. 
Kolik je na místě lékárniček? Jsou tu dvě auta! Nemůže být někdo zkrou-
cený vzadu pod sedačkami? A sražený pod autem? Pamatuj – kdo křičí, 
je zdráv (má dost energie na křičení)! 
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2 Výběr ošetřovaného při více 
zraněných 

 b) U tohoto bodu smysluplně popíšeš, kdy koho zachraňovat a 
v jakém pořadí. Poté ti zkoušející přednese modelovou situaci 
ve stylu „Dračí doupě“ a ty ji budeš muset zvládnout. 

 
Zde platí pravidlo „Kdo křičí, je zdráv“. To neznamená, že nepotřebuje po-
moc, ale že má dostatek energie pro to, aby křičel, jistě také dýchá a není 
v bezvědomí. Jediná výjimka nastává, pokud dotyčný ztrácí velice rychle krev 
(To neznamená menší ranky!). 
 
Než vybereš, komu pomoci, zkus se rozhlédnout, zda je v okolí ještě někdo na 
pomoc! 
 
Průběžně uklidňuj ty, co jsou při vědomí. Řekni jim, že záchranka je na cestě, 
že víš, co dělat a podobně. NELŽI JIM! Nepodceňuj raněné, nejsou ani 
v takových situacích zcela dezorientovaní a ví, že není pravda, že „se nic 
neděje a všechno je úplně v pohodě“. 
 
Nejprve (vyloučíme-li možnost masivního krvácení – již ztracené 2 litry krve u 
dospělého ohrožují život s rozvinutým šokem) se věnuj raněným, kteří nedý-
chají. Pokud dýchají všichni, mluv s nimi (kontroluješ tak, zda skutečně dýcha-
jí) a mezitím kontroluj dýchání těm, kteří jsou v bezvědomí. 
 
Pokud někdo nedýchá, věnuj se jemu. Člověk vydrží bez kyslíku zhruba 5 
minut, poté mu začnou odumírat důležité mozkové buňky! Zakloň mu hlavu, 
nerozdýchá-li se, zahaj kardiopulmonální resuscitaci. Více v bodu 8 – Kardio-
pulmonální resuscitace – oživování. 
 
Zasahuje-li ti do ošetřování cizí osoba, která není kompetentní (nejčastěji hys-
terky, kamarádi raněných, zmatení s úrazem hlavy) a dělá něco, co může 
zhoršit stav raněného (třese s ním, dává mu polštářek pod hlavu, podává mu 
tekutiny…), věnuj se jí tak, že ji někam „usadíš“, zaúkoluješ jednoduchými 
úkoly apod. 
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3 První kontrola zraněného 
 

 c) U zkoušky předvedeš s názornou ukázkou na figurantovi, 
kterého instruuje zkoušející, jak budeš postupovat, když uvidíš 
zraněného. 

 
U situací, kde je člověk při vědomí a je například popáleny, stačí kolikrát oslo-
vit a zeptat se, co se stalo. Někde ale toto nestačí. Drž se proto následujícího 
postupu: 
 
1. Rozhlédni se. Viz bod 1 – Zásada tří kroků 
2. Zavolej na raněného z dálky, když nereaguje, jdi k němu. Neběhej! Třeba 

je zfetovaný a má injekční stříkačku v ruce, mohl by ti ublížit. V lepším pří-
padě jen spí, lekne se a jednu ti vrazí. 

3. Když budeš u něj, oslov ho. Nahlas! „Dobrý den, pane/paní, je vám něco?“ 
a. reaguje, plně vnímá → jednej 
b. reaguje „tak napůl“, je malátný → jednej 
c. nereaguje → krok 4 

 
4. Zkus s ním zatřást. 
5. Zkus zatřást silněji. 
6. Způsob mu bolest, existuje více způsobů. 

a. zamáčkni mu své palce pod čelisti 
b. přejeď raněnému svými klouby na ruce po hrudníku 
c. stiskni trapézový sval (na krku nad klíční kostí) 
d. NIKDY NEŠTÍPEJ DO UŠÍ (přežitek, ucho pak natéká, je to zby-

tečné) 
 

7. Bez jakékoliv odpovědi na slovní i bolestivé podněty – raněný je v hlubo-
kém bezvědomí 

→ volej záchranku, dej si ji na hlasitý odposlech, pošli někoho naproti 
(je-li to nutné) a přikroč ke kroku 8 

 
8. Zkontroluj dech – přilož dlaň k ústům, druhou kontroluj zvedání hrudníku 

a. jsem si jistý, že cítím dech → čekej na záchranku, kontroluj dech, 
dej raněného do stabilizované polohy (není-li podezření na úraz 
páteře), zajisti tepelný komfort 

b. jsem si jistý, že se hrudník zvedá a raněný tedy dýchá (není to 
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MÝTUS: Má puls, nahmatal jsem ho v zápěstí. Žíje! 

Pokus o nahmatání pulsu krve končí v 50 % chybným závěrem! Roli hraje 

vlastní puls při stresu i psychologický efekt, kdy si přejeme puls najít. Puls 

vůbec nehledáme! 

křeč) → čekej na záchranku, kontroluj dech, dej raněného do sta-
bilizované polohy (není-li podezření na úraz páteře), zajisti tepelný 
komfort 

c. nejsem si jistý, zda se hrudník zvedá (spíše ano/spíše ne) → če-
kej na záchranku, krok 9 

d. nejsem si úplně jistý, zda cítím dech (spíše ano/spíše ne) → čekej 
na záchranku, krok 9 

e. raněný dýchá, ale nepravidelně, je to takové chrčení, nebo „lapavé 
dechy“ → toto není dýchání (je to gasping), nenech se zmást! 
Čekej na záchranku, krok 9 

f. raněný nedýchá → čekej na záchranku, krok 9 
 

9. Zakloň raněnému hlavu (uvolníš tak zapadlý jazyk), nikdy ji nepodkládej! 
a. začal dýchat → čekej na záchranku, kontroluj dech 

b. nezačal dýchat/nejsem si jistý → krok 10 
 

10. Zahaj resuscitaci, průběžně se s někým střídej, můžeš-li (viz bod 8 – Kar-
diopulmonální resuscitace – oživování) 

a. nic se neděje → pokračuj do příjezdu záchranky 
b. raněný se brání/začne dýchat → kontroluj dech, čekej na zá-

chranku 
c. přijela záchranka → pokračuj, dokud si raněného nepřebere zá-

chranář 
d. už nemohu, je mi mdlo, odpadávám a není nikdo, kdo by mne na-

hradil → nedá se nic dělat, udělal jsi pro záchranu vše, čekáte oba 
na záchranku 
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4 Infarkt myokardu (srdečního 
svalu) 

Vedle autonehody je infarkt nejpravděpodobnější život ohrožující zranění, ke 
kterému se můžeš dostat. V těle se děje to, že se ucpává hlavní srdeční tep-
na, která zásobuje srdce krví. Infarkt způsobuje odumírání buněk a nevratně 
srdce poškodí. Během prvního dne od vzniku bolestí často dochází k náhlé 
zástavě srdce. Proto je každá bolest na hrudi podezřelá. Několik hodin po 
vzniku se dá srdce zachránit - pacient musí být co nejrychleji zkontrolován 
lékařem. 
 

 d) Znáš příznaky infarktu a dokážeš je vyjmenovat zkoušející-
mu. 

 
Příznaky nemusí být přítomny všechny! 

 
a) dušnost – pocit, že se člověk nemůže dodechnout, že mu chybí 

vzduch a není schopen říct souvisle celou větu. Zkrátka – špatně se 
mu dýchá. 

b) bledost 
c) opocení 
d) pocit chladu 
e) závratě, motání hlavy 
f) pocit na zvracení, nebo přímo zvracení 
g) Bolest může být různá! Jakákoli bolest od pasu nahoru může být od 

srdce! 
 

Podle učebnic by měla bolest „od srdce“ vypadat typicky: tupá, za hrudní kostí 
a vyzařuje (jakoby vystřeluje) do levého ramene. Bolest se obvykle rozvíjí v 
průběhu minut, je nezávislá na poloze těla, na dýchání, výrazně se nezhorší 
po zatlačení v místě bolesti a nemá vztah k pohybu. Může vypadat i jinak – 
lidé ji často popisují jako tlak, svírání nebo pálení za hrudní kostí, další 
možnost je velice nepříjemně vnímané bušení srdce. Může mít i netypické 
umístění – vyzařovat do pravého ramene, do krku, dolní čelisti, mezi lopatky, 
do zátylku, zad, nadbřišku. Nenechte se zmást. 
 
Zvracení a bolest břicha mohou být příznaky poškození srdce v dolní části. 
Dojde k podráždění žaludku. 
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 e) U zkoušky popíšeš a názorně předvedeš na simulantovi, kte-
rého instruuje předem tvůj zkoušející, jak bys postupoval. 

 
S náhlou srdeční příhodou se můžeme setkat kdykoliv a kdekoliv v našem 
okolí. Pozor, více než polovina pacientů bolest ze začátku podcení a volá 
pozdě. 
 
1. Ve chvíli, kdy máš u někoho podezření na infarkt, je nutné ho uvést do 

klidu. Posadit na židli, klidnit slovně, abys snižoval psychický stres. Hlavně 
mu nedovolit pohyb. 

2. Volej záchranku. 

3. Zeptej se, zda se mu to už někdy stalo a zda má nějaké léky. Pokud ano, 
dojdi mu pro ně, ale ať si je vezme sám. Optej se, zda si nějaké léky 
v posledních pár hodinách vzal – pokud zkolabuje, záchrance už to neřek-
ne. Usnadní to práci. 

4. Máš-li u sebe Acylpyrin, podej mu jednu tabletku, ať ji rozkouše a polk-

ne. Acylpyrin snižuje krevní srážlivost (zabraňuje zvětšování sraženiny). 

Nevyléčí, ale může pomoci bránit zhoršení situace.  

5. Buď připraven resuscitovat! Největší riziko náhlé srdeční zástavy je v 

prvních hodinách po začátku obtíží. 

6. Ihned poté, co upadne do bezvědomí, zkus postiženého silně udeřit do 

srdce. Mohlo totiž dojít k fibrilaci srdce (srdce má zrychlené stahy, není 

schopno pumpovat správně). 

7. Pokud je v dosahu defibrilátor, zkus ho použít – pokud bys tím ztrácel 

čas, nepoužívej ho! Nejlépe uděláš, když si ho připravíš před upadnutím 

postiženého do bezvědomí. Po otevření tě bude přístroj sám navigovat. 

Defibrilátory jsou umístěny v obchodních domech a jiných frekventovaných 

místech. Označeny jsou níže uvedeným obrázkem: 
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8. Pokračuj kontrolou dle postupu v bodu 3 – První kontrola zraněného. 
9. Nezapomeň si uvědomit, zda vás záchranka rychle najde a zda se k vám 

dostane (zamčený hlavní vchod, zmatené číslování domů v ulici, „bludiště“ 
v budově, kde se nacházíte, pes, který bude ohrožovat záchranáře apod.) 

10. I když by „to přešlo“, ať se nechá postižený přeci jen vyšetřit lékaři! 
 
 

Zdroj obrázku: standa.vojta.sweb.cz/poradce/ 
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5 Obtížné dýchání 
Dýchání je základní životní funkce, je nutné k dostatečnému okysličování krve. 
Dýchací obtíže mohou mít mnoho příčin, od "obyčejného" zakuckání se, du-
ševní tísně až po selhávání srdce. Některé stavy jde řešit na místě, některé 
naopak ohrožují život postiženého a okamžitá pomoc lékaře je nutná. 
 

 f) Víš, jaká je nejvhodnější poloha pro člověka s dušností, který 
je při vědomí. 

 
Taková, která je mu nejpříjemnější. Nejspíše to bude sed s opřenými zády. 
Rozhodně nenuťte postiženého v tomto případě ležet na zádech ani na břichu! 
 

 g) Vyjmenuješ 3 základní úlevové polohy při dušnosti 
 
1. zapřené ruce o stůl, židli, kámen… 
2. na všech čtyřech "jako pejsek" (v kleku na kolenou a dlaních 
3. posazení s opřenými zády. 
 
 

 h) Víš co dělat v případě, že je dušnost z nadýchání se dráždi-
vých látek, kouře, výparů z kyselin. 

Držet se zásady tří kroků, viz bod 1 – zásada tří kroků, vyvést postiženého na 

čerstvý vzduch, popřípadě otevřít okna a dveře. Pokud se dýchání neuklidní, 

stále škrábe a pálí v krku či je postižený "divný", volej sanitku. 

 i) Znáš postup, jak se zachovat při vdechnutí cizího tělesa. 

Postižený kašle - buď hlasitě, záchvatovitě, s pauzami na nádech, nebo nao-

pak slabě, sípavě, je vyděšený, mění barvu v obličeji. 

 

Zeptejte se: "Dusíš se? Chceš praštit?" 

 

Hlasitý kašel, je schopný se nadechnout a odpovědět: 
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a) Pokud člověk nahlas kašle, mezi kašláním se nadechuje, a je schopen 

slovně odpovědět, situace není tak závažná. Můžeme zkusit údery 

mezi lopatky, pokud si to přeje, necháme ho se opřít (zafixovat ruce) a 

podporujeme ho ať pořádně kašle. Kašlání je zdaleka nejefektivnější 

způsob, jak se cizího tělesa zbavit. Pečlivě kašlajícího sledujeme - 

stav se může kdykoli zhoršit. 

b) Dítě do 1 roku vezmeme na předloktí jedné ruky, obličejem k zemi, 

hlavu níže než tělo. Dlaní podepřeme bradu, prsty chytneme čelist, ale 

pozor abychom netiskli krk. Zkoušíme údery mezi lopatky. 

c) Dítě starší 1 roku podepřeme kolenem (výprasková poloha) a postu-

pujeme stejně. 

 

Tichý kašel, sípe, nemůže se nadechnout - u dospělého: 

Dýchací cesty jsou zablokované úplně - kašel je tichý nebo žádný, člověk se 

snaží sípavě nadechnout, vyděšeně na nás kouká, může gestikulovat a svírat 

si krk. Barva v obličeji - nejprve rudá, brunátná, pak modrošedá. Stav může 

nakonec vést až k poruše vědomí až k bezvědomí bez dechu. 

Tady je zapotřebí naší okamžité akce, postižený je akutně ohrožen na životě! 

Postiženého předkloníme, jednou rukou podepřeme zepředu a druhou 5x silně 

praštíme mezi lopatky. Pokud to nepomůže, zkusíme 5x udělat Heimlichův 

manévr. 

Stále opakujeme 5x úder mezi lopatky a 5x Heimlichův manévr až do doby, 

kdy postižený se začne sám nadechovat a kašlat, nebo do doby kdy ztratí 

vědomí. Při ztrátě vědomí se ho snažíme zachytit při pádu, položit na zem, 

zavoláme záchranku a zahájíme resuscitaci. Mačkání hrudníku může cizí těle-

so také posunout a uvolnit, vdechy ho zas mohou posunout do jedné z plic, 

čímž by se cesta do jedné uvolnila, což by stačilo. Ve chvíli kdy chceme do 



    

 
Oddíl Poutníci 
poutnici.desitka.cz 

Dle metodik ZDrSem www.zdrsem.cz, Českého červeného kříže 
www.cck.cz, Semináře IPRK: Metodika záchranářského výcviku 
www.iprk.cz a e-learningu Everesta elearning.everesta.cz 

Strana: 
15 

 

 

HEIMLICHŮV MANÉVR 

se dělá tak, že si stoupneme za dusícího se a zezadu ho obejmeme. 

Jednu ruku v pěst dáme pod konec hrudní kosti a pod žebra - mezi 

žebra a pupek. Mačkáme až břicho pod žebry! Druhou ruku na ní a 

prudce zmáčkneme ruce směrem k sobě. Tím se prudce vytlačí 

vzduch z plic a je šance že s sebou vytlačí i cizí těleso. 

postiženého vdechnout, zkontrolujeme, jestli v puse není nějaké viditelné cizí 

těleso - pokud ano, vyjmeme ho, jinak po něm nepátráme. 

Tichý kašel, sípe, nemůže se nadechnout - u dětí: 

Dítě do 1 roku vezmeme na předloktí jedné ruky, obličejem k zemi, hlavu níže 

než tělo. Dlaní podepřeme bradu, prsty chytneme čelist, ale pozor abychom 

netiskli krk. 5x udeříme mezi lopatky. Pokud to nepomohlo, otočíme dítě na 

záda a 5 x stlačíme hrudník (stejně jako při resuscitaci). Toto opět opakujeme 

do doby, než se dítě rozkašle či je schopné nadechnout, nebo ztratí vědomí. 

Dítě starší 1 roku podepřeme kolenem (výprasková poloha) a postupujeme 

stejně. 

U dětí předškolního věku a u těhotných neděláme Heimlichův manévr - mohli 

bychom jim ublížit. 
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Pokud dítě ztratí vědomí, zahajujeme resuscitaci. Začínáme pěti vdechy. 

Pokud se postižený při resuscitaci probere, je stejně nutné ho poslat do ne-

mocnice, aby se případné cizí těleso z plic odstranilo. Postižení, u kterých byl 

proveden Heimlichův manévr, by měli být zkontrolováni v nemocnici z důvodu 

možného poranění vnitřních orgánů. 

 

 j) Víš, co dělat s dušností u postiženého, který se léčí se 
s astma. 

Má-li u sebe léky pro případ záchvatu, dejte mu je do ruky, musí být ještě 

schopen si je sám aplikovat. Nikdy nepodávejte cizí léky a nikdy je neaplikujte 

vy. Pokud nezaberou, volej záchranku, kontroluj vědomí a dech postiženého. 

Pokud upadne do bezvědomí, kontroluj dech, přestane-li dýchat, zahaj srdeční 

masáž. Viz bod 8 – Kardiopulmonální resuscitace – oživování. 

 

 k) Víš, jak reagovat, když postižený s dušností má otéká v obli-
čeji, má nateklá víčka, krk. 

Možná těžká alergická reakce. Zavolej 155. Máš-li, podej Zyrtec, Zodac 1 tab-

letu, nutné je rozkousat – urychlí to začátek působení léků. Pokud má u 

sebe Epipen (adrenalinové pero), dej mu ho do ruky.  Kontroluj vědomí a dech 

postiženého. Pokud upadne do bezvědomí, kontroluj dech, přestane-li dýchat, 

zahaj srdeční masáž. Viz bod 8 – Kardiopulmonální resuscitace – oživování. 

 

 l) Správně popíšeš, co bys měl dělat při dušnosti způsobené 
úrazem. 

Předcházel stavu náraz do hrudníku? Zkontroluj, zda nemá citlivý hrudník, či 

snad díru do hrudi. Případnou díru zkus zakrýt dlaní (v rukavici), jestli to bude 

lepší. Vždy volej záchranku. Více viz bod 12 – otevřená poranění hrudníku. 



    

 
Oddíl Poutníci 
poutnici.desitka.cz 

Dle metodik ZDrSem www.zdrsem.cz, Českého červeného kříže 
www.cck.cz, Semináře IPRK: Metodika záchranářského výcviku 
www.iprk.cz a e-learningu Everesta elearning.everesta.cz 

Strana: 
17 

 

 

POZNÁMKY: 
Rychlovarná konvice skrývá až 2 litry vroucí vody. Hrnec klidně 10 litrů. 

Dítě na klíně Tě ochrání před horkou polévkou i ohněm.  

Ponecháš-li na výpravě nezajištěný ubrus na stole, zřejmě nepotřebuješ 

zdravé děti. 

Hojení nemusí být jednoduché – raději k lékaři! 

 m) Víš, co dělat, když postižený pociťuje dušnost a zároveň 
bolest na hrudi (nezpůsobenou úrazem). 

Uklidni postiženého, posaď ho, dej mu rozžvýkat 1 tabletu Acylpyrinu a rychle 

volej záchranku. Viz bod 4 – Infarkt myokardu (srdečního svalu). 

 

6 Popáleniny a opařeniny 
Popálenina je těžké poranění, často zasahující hluboko do kůže. Obtížně se 
hojí. Těžká popálenina zničí vrstvu, ze které se kůže obnovuje. Pak je nutná 
obtížná, nákladná a dlouho trvající léčba. Popálení a opaření je časté u dětí, 
často mu lze předcházet. Nejúčinnější strategií u popálenin a opaření je pre-
vence. První pomoc spočívá v chlazení popálené plochy studenou vodou, ale 
je třeba dát pozor na podchlazení u malých dětí. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 n) U zkoušky dokážeš vysvětlit kdy volat a kdy nevolat zá-
chranku v případě popálení. 

 
 Vždy, když je popálenina větší než dvě dlaně postiženého 
 Když je popálení na jemných a choulostivých částech těla (obličej, 

genitálie, plosky nohou, větší popáleniny dlaní) 
 Když je popálenina hluboká (jsou na ní velké puchýře či je stržená horní 

část kůže, pokožka vypadá "lesklá", hladká, živě červená). Pokud je kůže 
uprostřed opařené plochy bílá, je popálenina vážná. Stejně tak když je po-
pálené místo nebolestivé či bolestivost neodpovídá tomu, jak popálenina 
vypadá. 
 

Vždy je lepší úraz přecenit, než podcenit. U popálenin hraje velkou roli čas – 
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čím dříve se postižený do popáleninového centra dostane, tím lépe. Pokud 
váháte, radši sanitku zavolejte. 
 
 

 o) Víš, co dělat s malou popáleninou, která nevyžaduje lékaře. 
 
Chladit, chladit a jedině chladit. Důsledné chlazení může zrychlit hojení popá-

leniny zhruba o třetinu! Pozor u malých dětí, aby nedošlo k podchlazení. Do-
spělý si řekne, dítě ne. Dítěti je vhodné popáleninu chladit zhruba 5 minut, 
poté na chvíli z vody vyndat a prohřát tělo. Až začne poraněné místo pálit, 
opakovat. 
 
Též je možné použít gel Panthenol či Panthenol pěna ve spreji. 
 
Na čerstvou popáleninu nic nemažte, stejně byste to opakovaným chlazením 
smyli. Když už je popálenina starší, na kůži se vytvoří strup, je možné jej často 
promazávat mastí - např. Calcium Panthothenicum, pro urychlení hojení.  
 
 

 p) Znáš postup první pomoci u velké popáleniny od doby popá-
lení/opaření do doby převzetí pacienta záchrankou. 

Při polití horkou tekutinou - zajistěte zbytek tekutiny a okamžitě sundejte z 

postiženého politý oděv. Může se stát, že oblečení sundáte i se svrchní částí 

kůže, s tím se nedá nic dělat. Čím dřív oděv sundáte, tím dřív přestane teplo 

na kůži působit. Pokud si nejste jisti, jak oděv sundat - hlavně u malých dětí, 

která mají různá „bodíčka“, dupačky a podobné oblečky - klidně dítě osprchuj-

te studenou vodou a oblečení sundejte až potom. 

Pokud člověk hoří, musíte ho okamžitě dostat na zem, tedy do lehu. Tím, že 

se dostane do horizontální polohy, sníží se riziko popálení dýchacích cest. To 

je jedno z nejproblematičtějších míst stran popálení. Válením se po zemi se 

plameny může zdařit udusit. Pokud máte při ruce klasickou starou vlněnou 

těžkou deku, celtu či podobný kus oblečení, můžete to na hořícího ležícího 

hodit, ale pozor - nynější deky z lehkých moderních materiálů velmi rychle 

hoří, ty nepoužívejte. 
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Přiškvařené oblečení naopak nestrhávejte, chlaďte kůži i s ním. 

Všechny prsteny, náramky, hodinky, obuv atd. odstraňujeme dříve, než vznik-

ne otok, který by jejich sejmutí mohl bránit nebo způsobil přiškrcení. 

 

 q) Víš, jak sundat prstýnek z oteklého prstu pomocí nitě a nůžti-
ček. Názorně slovy popíšeš a předvedeš u zkoušky. 

 
 

 r) Vyjmenuj alespoň 5 věcí, které kůži popálí/opaří. Povinnost je 
uvést věci, které jsou vypsané kurzívou. 

 
Voda, oheň, elektrický proud, rozpálené stoupačky, kamna… 
Některé domácí chemické přípravky mohou také způsobit popálení při kontak-
tu s kůží. Patří mezi ně mimo jiné čistí prostředky na odpady a trouby, louh, 
bělidla, čpavek 
(mikrovlny) 
 

 s) Víš, proč jsou popáleniny životu ohrožující „i když je to jen 
kůže“. 

 
Při větším rozsahu popáleniny (u dospělých cca nad 20 procent popálené 
plochy, u dětí nad 5 procent!) hrozí rozvoj popáleninového šoku. Dojde k ob-
rovským ztrátám tekutin a poruše prokrvení orgánů. Následkem může být po-
škození životně důležitých orgánů (nejčastěji plic, ledvin nebo trávicího traktu). 
Navíc popálená kůže ztrácí svou funkci přirozené bariéry proti infekcím, které 
nemusí být zvládnutelné antibiotiky. 
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 t) Vyjmenuješ faktory určující závažnost popáleniny a uvedeš 
důvody proč. 
 

 věk: malé děti jsou mnohem zranitelnější než dospělí. Pro kritickou popá-
leninu, která je ohrožuje na životě, stačí menší popálená plocha (i relativ-
ně, nejen absolutně) 

 rozsah: samozřejmě že čím větší rozsah, tím horší prognóza. U dětí je 
závažná popálenina při postižení pěti procent povrchu těla, kritická při po-
stižení 15 procent. U dospělého je to 20 procent na závažnou popáleninu 
a 40 procent na kritickou. 

 hloubka: dříve se dělilo do tří stupňů, přičemž druhý stupeň se dělí na 
podstupně IIa a IIb. Právě přechod mezi těmito dvěma stupni je to hlavní a 
důležité, vyjadřuje totiž poškození bazální – zárodečné – vrstvy kůže. Při 
stupni IIa je bazální vrstva zachována (alespoň okolo vlasových a chlupo-
vých váčků a mazových žlázek) a je šance, že kůže se sama znovu obno-
ví. U popáleniny IIb je zárodečná vrstva zničena a může být nutná trans-
plantace kůže. Nyní se dle mezinárodní klasifikace má používat dělení 
popálenin na povrchové a hluboké. 

 lokalizace: nejnebezpečnější je popálení dýchacích cest. Velmi závažné 
je popálení krku či končetin "kolem dokola", ze všech stran. Popálená ků-
že ztvrdne a vznikající otok stlačuje žíly a dýchací trubice. Následkem mů-
že být velmi rychle bezvědomí a smrt.  

 

 u) Obhájíš tvrzení, že se nemá popálenina chladit sněhem nebo 
ledem. 

 
Při chlazení ledem, sněhem či vodou, která je studenější než 8 °C, dochází 
vlivem chladu k zúžení cév, které do popálené plochy vedou. Nedostatečné 
prokrvení znamená horší výživu a horší odvádění tepla, které je v kůži naa-
kumulováno, a popálenina se prohlubuje. 
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 v) Víš, proč popálený trup schladíš jen jednou a chlazení neo-
pakuješ. 

 
Je tomu ze dvou důvodů. První je stejný jako proč nechladit sněhem či le-
dem – popálená plocha je tak velká, že její ochlazení má za následek zhor-
šené prokrvení a prohlubování popáleniny. Za druhé popálená plocha je 
zřejmě velká, hrozí tedy podchlazení postiženého, zvláště jedná-li se o dítě. 
 
 

7 Krvácení 
 
Než se vrhneme ošetřovat krvácejícího pacienta, vzpomeneme na vlastní 
bezpečnost a snažíme se zabránit styku s cizí krví. 
 
 

 w) Víš, proč se na prvním místě musíš bránit kontaktu s cizí krví 
a popíšeš dva způsoby, jak tomu lze docílit. 

 
Při kontaktu s cizí krví se může přenést do tvého těla infekce (například nevy-
léčitelná žloutenka – je více typů, na všechny nejsi očkovaný!) či virové one-
mocnění (kupříkladu HIV). Stačí, když budeš mít nepatrnou ranku na místě, 
kde se dotýkáš cizí krve, a hrozba se stává reálnou. Počítají se i takové malé 
ranky jako záděrky u nehtů. 
 
Vždy je dobré s sebou nosit lékařské rukavice. Ty si nasaď, i když se děje 
cokoli. Tvůj život je přednější! Navíc navozuješ okolí pocit důvěry. „On má 
rukavice, je doktor a ví, co dělá. Nebudeme mu do toho kecat a radit hloupo-
sti.“ 
 
Pokud rukavice nemáš s sebou (anebo je máš někde zahrabané), v rámci 
možností můžeš instruovat krvácejícího, aby si pomohl sám. „Prosím vás, 
pane, nechci na vás sahat, nemám rukavice. Tlačte prsty na vaší druhé 
ruce do rány, odkud stříká krev tak silně, abyste zastavil krvácení. Já mezitím 
zavolám záchranku a pokusím se své rukavice najít. Mám je vespod batohu. 
Pokud je nenajdu, mám tu igelitovou tašku. Bude to vypadat zvláštně, ale sku-
tečně to funguje. Není se čeho bát, vím co dělat. Pokuste se, prosím, být 
v klidu.“ 
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 x) Vysvětlíš rozdíl mezi masivním krvácením a méně důležitým 
(drobným) krvácením. 

 
Masivní krvácení je takové, kdy z těla krvácejícího uniká velké množství krve. 
Je to vždy na tvém úsudku o situaci. Při velké ztrátě krve je pacient bledý, 
přichází únava, může mu být špatně, může zvracet. V poslední fázi se odkrvu-
je mozek a zhoršuje se vědomí. 

 
Při menším krvácení se jedná o malé sečné rány, odřeniny, škrábance. Buď 
se rány samy zahojí, nebo je třeba šití u doktora. Rozhodně ale nejsou pro 
první pomoc oproti masivnímu krvácení či životním funkcím nadřazené! U 
sečných ran lze k zastavení krvácení využít speciálních proužkových „náplas-
tí“. 
 

 
Pozor, ošetřující nemá rukavice! 
 

 
 
 

Menší krvácení (odřeniny, 
krev neteče proudem) – řeší-
me životní funkce 
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 y) Dokážeš uvést důvod, proč nejprve budeš při první pomoci 
řešit masivní krvácení a až poté případnou resuscitaci. 

 
Při masivním krvácení dospělý člověk vykrvácí (a tedy zemře) do 5 minut. 
Pokud bys ho oživil, nestihneš zastavit krvácení. Navíc když budeš provádět 
resuscitaci, zvýšíš tlak krve, nastartuješ krevní oběh, ale krev ti bude vytékat 
otvorem, který jsi nezafixoval. 
 
 

 z) Názorně předvedeš, jak zastavíš tepenné masivní krvácení 
pomocí přiložení prstů a slovně popíšeš, co budeš dělat do pří-
jezdu záchranky. 

 
1. Rozhlédneš se, zda ti hrozí nebezpečí (co když se poranil o nějaký drát, 

který není dobře vidět, a mohl bys do něj též vrazit?) 
2. Instruuješ krvácejícího, aby svůj ukazováček a prostředníček (případně 

více prstů, pokud je rána větší) přiložil do místa poranění a stlačil natolik, 
aby krev přestala stříkat a téct ven z těla. 

3. Mezitím si nasazuješ lékařské rukavice na obě ruce. 
4. Voláš záchranku, kterou si dáš na reproduktor, abys měl volné ruce. 
5. Je-li to pro krvácejícího příjemnější (anebo se mu nedaří stlačovat ránu 

dobře), přebíráš si ránu ty a přes rukavice ji stlačuješ. 
6. Čekáš do příjezdu záchranky, klidníš pacienta, kontroluješ jeho stav. Při 

zhoršení stavu opět voláš záchranku a popíšeš jim situaci. 
7. Při příjezdu záchranky držíš stlačené prsty do doby, než si záchranáři 

přeberou pacienta. 
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 aa) Dokážeš vysvětlit k čemu je tlakový obvaz, řekneš, v jaké 
situaci ho využiješ a u zkoušky ho uvážeš na někom jiném. 

 
Tlakový obvaz nahrazuje stlačení prstů. Máš nad ním ale menší kontrolu. Mů-
že se stát, že proteče. Pokud proteče i druhá vrstva, použij škrtidlo, které 
utáhneš nad ránou blíže k srdci. Škrtidlo pak nikdy nesundávej, dostaly by 
se do těla smrtící nečistoty! Škrtidlo nikdy nepřikládej těsně nad loket či kole-
no. Hrozí poškození nervů. 
 
Některé obvazy mají tlakovou vrstvu přímo v sobě, ale lze využít dvou obvazů, 
a to tak, že jeden smotaný přiložíš do místa rány a druhým ho spolu 
s končetinou (tělem) obvážeš. Obvaz utahuj tak pevně, aby tlakový obvaz 
neprotékal, ale abys úplně nezastavil průtok krve. 

 

POZOR!!! Nemá rukavice! 
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MÝTUS: Tepenné krvácení je nutné zaškrtit, nejlépe z obou stran. 

Po půl hodině škrtidlo na chvíli sundáme, a pak opět zaškrtíme. 

Jinak bychom mu tu ruku umrtvili napořád. 

 

Škrtidlo použijeme až v nejkrajnější nouzi. Při stlačení místa pora-

nění může krev proudit tělem dále. U škrtidla je hrozba nenávrat-

ného poškození končetiny. Když už jsme nuceni škrtidlo použít, 

nikdy jej nesundáváme. Do těla by se dostaly smrtící škodlivé látky 

a pacient by pravděpodobně zemřel. 

Tlakový obvaz využívej v případě, kdy potřebuješ pacienta opustit. Napří-
klad pokud je raněných více, a ty se přesunuješ k dalším raněným. Taktéž ho 
využij, pokud je třeba resuscitace pacienta. 

 

 ab) Víš, co dělat v případě tepenného krvácení z krční tepny. 
 
Postupuj úplně stejně jako u kteréhokoli jiného tepenného krvácení. Nepouží-
vej však tlakový obvaz, jinak postiženého uškrtíš. Též nepoužívej škrtidlo. 
 

 ac) Dokážeš popsat, jak se zachovat v případě, že má pacient 
v ráně zabodnuté cizí těleso. 

 
Těleso necháme, jak je. Hrozí zvětšení rány. Prsty stlačujeme vedle tělesa. 
Také tak vážeme tlakový obvaz. Vždy se snažíme zabránit pohybu předmětu, 
tak aby nedocházelo k dalšímu poškození tkáně. Pokud se předmět dostane 

Foto: standa.vojta.sweb.cz 
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z rány (sám pacient, nebo neopatrnou manipulací), nikdy ho nevracíme zpět. 
 

 ad) Víš jak ošetřit drobná (žilní) krvácení. 
 
Povětšinou stačí náplast, sterilní čtverec, či nic. Důležité je ránu vydesinfiko-
vat. K tomu pomůže Betadine, Septonex či nějaký tvrdý alkohol (Alpa, slivovi-
ce apod.) 
 

 ae) Víš co dělat při krvácení z nosu. 
 
Nasaď si si lékařské rukavice, aby nedošlo ke kontaktu s cizí krví. Stiskni 
nos v místě krvácení (z vnější strany). Krev se zastavuje, pokud není 
v pohybu. Je-li to možné, nech téct na krk pacienta studenou vodu. Ta může 
dopomoct k stažení cév. Také je možné do nosu zastrčit kus smotaného toa-
letního papíru či kus vaty. Po chvíli pomalu mírni stisk nosu. Upozorni paci-
enta, aby si nestrhával zaschlou krev a neobnovil tím krvácení. 
 
Nepřestane-li krvácení z nosu do 20 minut, vyhledej lékařskou pomoc. 
 

 
Zdroj obrázku: benesov.rytmus.org 
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8 Kardiopulmonální resuscitace 
– oživování 

Sanitka přijíždí do 15 minut, na vesnicích a v přírodě klidně i později. I kdyby 
se ti nepodařilo člověka oživit, můžeš k jeho pozdějšímu oživení pomoci neu-
stálou resuscitací. 

 
 
Jak zjistit, zda raněný potřebuje resuscitaci, víš z bodu 3 – první kontrola zra-
něného. Z bodu 7 – krvácení víš, kdy je resuscitace první v pořadí (až po za-
stavení masivního krvácení). 
 

 

MÝTUS: Nehýbejte s ním. Může mít něco s páteří. 

 

I kdyby raněný skutečně s páteří něco měl, je v případě, že nedý-

chá lepší to riskovat a zaklonit mu hlavu. Pokud ani tak nezačne 

dýchat, je nutné ho otočit na záda a zahájit resuscitaci. I kdyby se 

mu poškodila páteř, můžeme ho oživit. Mrtvý nepoškozenou páteř 

neocení. 

 

MÝTUS: Je nutné zaklonit hlavu. 

 

Nebylo prokázáno, že by záklon hlavy jakkoli pomáhal. Akorát se 

tím mění směr proudění krve. Tu pacient zbytečně polyká a krev 

putuje do žaludku. Ten ji neumí strávit. Krev se tam postupně sráží, 

a když je jí moc, je vyzvracena. V horším případě pacient krev vde-

chuje a výsledkem je vykašlávání krve, případně i dušení. 
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 af) Zkoušejícímu popíšeš, jak provedeš kardiopulmonální re-
suscitaci od nalezení raněného na předem představeném mís-
tě (vymyslí zkoušející) až po převzetí pacienta záchranáři. 

 
1. Viz bod 3 – první kontrola zraněného (nedýchá ani po záklonu hlavy) 
2. Sundej z raněného tlusté kusy oděvu a předměty, které brání (péřová 

bunda, přívěšek, korzet apod.) 
3. Raněného přesuň na pevnou zem (udusaná hlína, beton apod.) – sníh se 

dá udusat, nebo na něj položit lyže pro rozložení váhy apod. 
4. Pokud raněný nedýchá kvůli tomu, že se dusil, zakloň mu hlavu a 5x do 

něj vdechni. U dítěte vdechni 5x vždy. Vdechy by měly být jako při běž-
ném dýchání. Nepřefukuj! 

5. Klekni si (ne dřep, ne sed!) vedle postiženého a přilož hranu (patu) dlaně 
jedné ruky zhruba v místě, které je na spojnici bradavek, přes ni pak hranu 
druhé dlaně (jakoby zapleť prsty do sebe), propni lokty (budou stále 
pevné, jinak se víc unavíš), nakloň se nad postiženého rameny a mačkej 
do hloubky alespoň 5cm. Mačkej vahou celého těla. 

6. Mačkej frekvencí 100x za minutu (do rytmu koledy Rolničky, rolničky či 
písně Stayin‘ Alive od Bee Gees). 

 

ZAČNI IHNED! 

 

Náhlý kolaps nebo křeče, žádné projevy života, „mrtvolný“ vzhled, 

namodralá barva, nedýchá vůbec nebo nedýchá normálně (viz vý-

še) – toto jsou příznaky náhlé zástavy oběhu; šanci na přežití zvyšu-

je pouze včasná náhrada funkce srdce zevní srdeční masáží – stla-

čováním hrudníku. 

 

Je-li vás víc, nebo jsou v okruhu cizí lidé, které si přivoláš, střídejte 

se. Resuscitace je vyčerpávající! 
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7. Po 30 stlačeních raněnému zakloň hlavu a svými ústy obejmi celá ústa, 
aby neunikal žádný vzduch, stiskni mu nosní dírky a dvakrát do raně-
ného vdechni (či dýchej přes roušku). Vdechy by měly být jako při běž-
ném dýchání. Nepřefukuj! 

8. Takto pokračuj do té doby, než ti záchranář řekne, že si raněného přebí-
rá. 

 
 

POZOR: Pokud se raněný začne bránit (ožil), přestaň s resuscitací 
a dej ho do stabilizované polohy! 
 
Přitom raněného stále kontroluj. Není vyloučené, že budeš muset 
oživovat znovu. 

Obrázek: mirusa.eu 

Obrázek: sdovlcatarl.estranky.cz 
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 ag) Uvedeš 3 důvody, proč přestaneš s resuscitací. 
 

1. Raněný ožije – polož ho do stabilizované polohy a až do příjezdu zá-
chranky ho kontroluj 

2. Přijede záchranka a přebere si pacienta 
3. Odpadneš vyčerpáním – to znamená, že se sám nemůžeš zvednout ze 

země 
 

 ah) Znáš vývoj zhoršování vědomí dle zkratky BOReC 
 
Bdělé - dítě mluví, křičí, dýchá, hýbe se a fixuje očima. 
Oslovitelné – je spavé, ale reaguje na oslovení, zvuk, zatřesení 
Reaguje na bolest – štípnutí na vnitřní straně paže (POZOR! Už hrozí zástava 
dýchání!) 
Jako Cep - „hadrové“ dítě, bez reakce (POZOR! Zpravidla zástava dýchání!) 
 

9 Stabilizovaná poloha 
 ai) Víš, co je stabilizovaná poloha a kdy do ní člověka položíš. 
 
Stabilizovaná poloha je jakákoli poloha na boku, z níž není snadné se překulit, 
hlava je lehce v záklonu podložená rukou, aby případně bylo kam zvracet a 
člověk to vzápětí znovu nevdechl. Je to poloha určená pro zotavení (například 
vystřízlivění) a situace, kdy potřebujeme bezvědomého na chvíli opustit. Dá-
váš-li kohokoli do stabilizované polohy, musíš si být jist, že dýchá a dýchání i 
nadále kontrolovat. Okamžité přetočení do stabilizované polohy je vhodné 
pokud neoslovitelný bezvědomý začíná zvracet. 
 
Máme-li podezření na poranění páteře (pád z výšky svých ramen a víc) a 
bezvědomý dýchá a nezvrací, do stabilizované polohy ho nikdy nepřetáčíme. 

Obrázek: ondrejvitous.cz/prvnipomoc 
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 aj) Položíš svého zkoušejícího či někoho jiného do stabilizo-
vané polohy. 
 

10 Úraz hlavy, obličeje, očí 
Úder do hlavy nebo prudký otřes mohou vést k úrazu mozku, jehož závažnost 
nemusí být patrná na první pohled. Bezvědomí po úrazu je jasným příznakem, 
vždy je provázeno poruchou paměti. Dalšími závažnými příznaky jsou krvá-
cení z uší či výtok bezbarvé tekutiny. Pokud postižený není schopen popsat 
okolnosti úrazu, předpokládáme mžikové bezvědomí. Rizikem je možnost 
následného nitrolebečního krvácení a otoku mozku, které hrozí nejvíce v prv-
ních 24 hodinách po úrazu. 
 

 ak) Popíšeš kroky, které učiníš bezprostředně po úrazu hlavy 
 
1. Snaž se zjistit mechanismus úrazu, ohledej hlavu, pokud nalezneš masiv-

ní krvácení, ošetři jej dle bodu 7 – krvácení. 
2. Zhodnoť vědomí. Nejlépe dle bodu 3 – první kontrola zraněného. 
3. Polož dotaz: „Jak se to stalo?“ Na vážný úraz hlavy usuzujeme zejména z 

toho, že si člověk nepamatuje na událost. V tom případě ihned voláme zá-
chranku. 

 

 al) Popíšeš, jaké ukazatele poranění hlavy můžeš vidět. 
 
Na hlavě mohou být viditelná zranění jako boule, deformity, odřeniny, krvá-
cející rány nebo vytékající mozkomíšní mok (bezbarvá tekutina). Krev i 
mozkomíšní mok může vytékat také z uší či nosu. Mozkomíšní mok vypadá 
přibližně jako řídká rýma, vytéká formou kapek, v malém množství, má naslád-
lou chuť (při poranění spodiny lebeční může vtékat do úst). Necháváme ho 
volně vytékat, neucpáváme ucho ani nos. 
 

 am) Vysvětlíš, proč je krvácení do hlavy nebezpečné. 
 

Krvácení do hlavy neohrožuje zraněného množstvím ztracené krve, ale tím, že 
i velmi malé množství krve, které vytéká dovnitř do hlavy, utlačuje mozek. 
Zda se jedná o krvácení do lebky, otok mozku či obojí, nelze v terénu poznat. 
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 an) Víš, kdy volat záchranku. 
 

 Zraněný je v bezvědomí (kdykoli - těsně po úrazu, teď nebo pořád, dlouho 
nebo krátce) 

 Hlava je jasně deformovaná (porušení kosti) 

 Ze zranění či z uší nebo nosu vytéká bezbarvá tekutina. Z nosu nebo uší 
vytéká krev (krvácení z nosu po přímém nárazu na nos nelze jednoznačně 
hodnotit) 

 Zraněný si nepamatuje okolnosti úrazu: „Jak/co se stalo?“ 

 Změněné chování – zraněný se chová divně, jinak než je pro něj obvyklé, 
poruchy smyslů či stability 

 Intenzivní bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení, poruchy zraku, sluchu, 
točení hlavy, ospalost, agresivita… 

 

 ao) Popíšeš a názorně někoho posadíš do nejlepší polohy do 
příjezdu záchranky. 

 

Zraněnému, který je při vědomí, můžeš pomoci zaujmout polohu v polosedě s 
podepřenými zády. Jde o polohu, kde má zraněný hlavu výš než tělo. V přípa-
dě bezvědomého je zásadní kontrola dýchání. Případné tekutiny nech volně 
vytékat. 

 
Obrázek: zdravie.sk 
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 ap) Jsi schopen rozpoznat poranění očí. Názorně ukážeš, jak 
bys postupoval při poranění očí. 

 
Úraz oka poznáš buď tak, že uvidíš přímo cizí těleso v oku (nemusí být pří-
tomna krev!), nebo má raněný obtíže se zrakem, či si stěžuje na bolest oka. 
 
1. Při poranění oka chemikálií volej záchranku a až do převzetí raněného 

záchranáři vyplachuj postižené oko vodou. 
2. V případě zaražení cizího tělesa v oku, ho nikdy nevytahuj! 
3. Krvácení ošetři, jen pokud je masivní. 
4. Nepoužívej masti! 
5. Zakryj raněnému OBĚ oči trojcípým šátkem (nebo obvazem) a transportuj 

ho k lékaři či vyčkej na záchranku. 

 

 aq) Vysvětlíš, proč se při první pomoci poranění oka cizím těle-
sem zakrývají obě oči – tedy i to zdravé oko 

 
Panenky se pohybují současně. Člověk má navíc tendenci dívat se okolo se-
be, když se něco děje (zleva přichází osoba, napravo spadl hrnec apod.). Po-
kud se pohne panenka zdravého oka, aby se podívala, co se děje, pohne se 
logicky i panenka u raněného oka a zbytečně se oko odírá o cizí těleso.  
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 ar) Dokážeš popsat nebezpečí pramenící z poranění obličeje a 
řekneš, jak bys při první pomoci postupoval. 
 

Tato zranění jsou nebezpečná tím, že ohrožují průchodnost dýchacích cest a 
jsou v blízkosti mozku. Obličejová část hlavy je velice bohatě zásobena krví, 
proto zranění v oblasti obličeje silně krvácejí a otékají. 
 
1. Zprůchodni dýchací cesty  
2. Ošetři masivní krvácení (tlakový obvaz či stlačení prstů v ráně – viz bod 7 

– krvácení) 
3. Pokud můžeš vyvrátit podezření na úraz páteře, polož raněného do stabi-

lizované polohy 
4. Volej záchranku / transportuj raněného k lékaři 
 

11 Vnitřní krvácení 
Vnitřní krvácení je stav, kdy krev uniká z cév dovnitř do těla. Navenek to ne-
musí být vůbec poznat. Když už se ztráta krve projeví na stavu člověka, může 
být pozdě na jeho záchranu. Proto musíme vždy na vnitřní krvácení usuzovat 
z mechanismu úrazu – prudký náraz. Nejnebezpečnější je vnitřní krvácení po 
nárazu na trup. Krvácení do břicha ohrožuje na životě! 
 

 as) Víš, kdy máš mít podezření na vnitřní krvácení a znáš jeho 
vnější projevy. 

 
Vnitřní krvácení může nastat vždy, kdy předpokládáme náraz na trup. Často 
bývá při autohaváriích způsobené bezpečnostními pásy. 
 
Vnější projevy jsou bledost, malátnost, slabost, zvracení, postupné ztrá-
cení vědomí a krevní podlitiny v místě nárazu. Také může být břicho tvrdé. 
 

 at) Popíšeš, jak poskytneš první pomoc při vnitřním krvácení. 
 
Bohužel neuděláš nic, co by člověku pomohlo. Můžeš ale předejít zhoršení 
stavu. V první řadě zavolej záchranku. Poté polož postiženého, zatepli ho 
(nejlepší je termofólie) a sleduj změny (zvláště změny vědomí, dále viz bod 3 
– první kontrola zraněného). Ty ihned oznamuj opětovným vytočením čísla 
záchranky (155). 
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K PORANĚNÍ HRUDNÍKU NENÍ DALEKO 

 

Ač to může vypadat jako velká náhoda, k otevřené ráně v hrudníku 

může dojít velmi jednoduchým způsobem. Už jsi někdy dovolil dě-

tem běhat v lese při hře, kde byl sem tam nějaký menší pařez? 

Opékali jste někdy vuřty s kovovými bodáky ve tmě u ohně? Stříleli 

jste někdy velkým lukem? A vzduchovkou? I diabolky se mohou od 

dřeva odrazit… A co pád z výšky na kámen? A náraz do volantu při 

autonehodě? To spolehlivé zlomí žebra, a ty poraní plíce. 

 

12 Otevřená poranění hrudníku 
Poranění hrudníku je velice vážný a často smrtelný stav. Je třeba okamžitá 
pomoc a ošetření musí provést odborník. Příčinou bývají bodné či střelné 
rány, případně i prudké nárazy. Přes otevřenou hrudní stěnu proniká atmo-
sférický vzduch do hrudníku a dochází ke zkolabování plíce. 

Vnitřní krvácení od 
bezpečnostních pásů 
v autě 

Vnitřní krvácení v dol-
ní končetině 
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Obrázek: elearning.everesta.cz 

 au) Uvedeš, jak vypadá raněný. 
 
 Má otevřenou krvácející ránu, případně se zpěněnou krví 

 Zpozoruješ rychlé povrchní dýchání 

 Mívá popelavý obličej 
 

 av) Víš, jak poskytnout první pomoc.  

 
 

1. Volej záchranku (155) a dej si ji na reproduktor, ať máš volné ruce. 
2. Posaď raněného do úlevové polohy v sedě. Viz bod 10 – Úraz hlavy, obli-

čeje, očí. 
3. Zkus raněnému zakrýt otvor v hrudníku dlaní (měj nasazené lékařské ru-

kavice!), pokud mu to nebude příjemné, otvor pouze sterilně zakryj třeba 
mokrým kapesníkem. 

4. Kontroluj stav raněného. Viz bod 3 – první kontrola zraněného 
 
* Dříve se učilo o polopropustném obvazu. Ten nepoužívej, plíce je stejně také 
proražená a polopropustný obvaz je u pneumothoraxu neefektivní (ZDrSem, 
2013). 

 

PROČ JE TŘEBA JEDNAT RYCHLE 

 

Po 5 minutách bez kyslíku totiž v mozku odumírají životně důležité 

buňky (zachráněný může mít poté např. nenávratné poškození 

kognitivních funkcí (myšlení). 
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13 Poranění břicha 
 

 aw) Víš, jak ošetřit poranění břicha 
 
Nejvíce se obáváme vnitřního krvácení. Jak poskytnout první pomoc již víš 
z bodu 11 – vnitřní krvácení. 
 
Rozdíl může být v tom, že v břichu jsou uloženy orgány. Ty NIKDY Nevrací-
me zpět. Přikryjeme je sterilní mokrou rouškou, a poté ještě zabalíme do igeli-
tu, aby orgány nevyschly. Vhodná je i třeba potravinářská fólie. 
 
Zraněného necháváme v poloze, jaká je pro něj nejpohodlnější. Často je to v 
leže na zádech s pokrčenýma nohama, nebo na boku v klubíčku. 
 
Zraněnému nedávej jíst ani pít! 
 

14 Poranění končetin 
Poranění končetin tvoří zhruba 50 % všech úrazů. Řadíme sem rány, krváce-
ní, podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny a také amputace. V případě laického 
ošetření jsou důležité dva faktory – krevní ztráta a bolest. 
 
* krvácení se probíralo v bodě 7 – krvácení 
 

 ax) Popíšeš, jak vypadá podvrtnutí 
 
Nejčastěji bývá podvrtnutí u kotníků a zápěstí. Pozorovatelný je otok, místo je 
bolestivé, též je omezená pohyblivost kloubu. U závažnějších případů je 
viditelný krevní výron. 
 

 ay) Víš, co je to metoda OSEL 
 
Odpočinek 
Stažení 
Elevace (zvednutí končetiny vzhůru) 
Ledování 
Pokud se stav nelepší – transport k lékaři 
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 az) Víš, jak vypadá vykloubení a co s ním dělat 
 
Nejčastěji je vykloubené rameno, palec ruky, prsty a dolní čelist. V místě 
vykloubení je znatelný otok, Vykloubení je bolestivé. Je patrné nepřirozené 
postavení končetiny, a proto bývá mnohdy těžké vykloubení rozlišit od zlo-
meniny. Naše oči nejsou rentgen. 
 
Postiženou ruku zafixujeme proti pohybu, vykloubení nenapravujeme do 
původní polohy. 
 
Chladíme postižené místo a raněného transportujeme k lékaři. 
 

  

 ba) Uvedeš možné příznaky zlomeniny 
 
Nepřirozené postavení končetiny, otok, krevní podlitina, bolest, nepřirozená 
pohyblivost, neschopnost končetinu zatížit, případně vyčnívající úlomek 
z rány. 
 

 bb) Uveď postup první pomoci a prakticky ukaž fixaci přes dva 
klouby. 

 
1. Zastav krvácení. Viz bod 7 – krvácení 
2. Fixuj dlahou přes dva klouby 
3. Transportuj raněného k lékaři 

 
Dokud neřekne lékař, nedávej raněnému nic jíst ani pít! 

Obrázek: delekop.com Obrázek: wikimedia.com 
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Správná dlaha se drží pravidla 4P. 
 
Pohodlná 
Pevná 
Nezabraňuje Prokrvení prstů 
Přes dva klouby 
 

 
Obrázek: cd.cz 

 

 bc) Udáš postup první pomoci u otevřené zlomeniny 
 
1. Zastavení krvácení, u masivního tlakový obvaz / stlačení prstů v ráně, viz 

bod 7 – krvácení 
2. Přiložení sterilního krytí (čistý kapesník, igelit apod.) 
3. Zajištění tepelného komfortu (například pomocí termofólie) 
4. Přivolání záchranky (155) 
 

  
Obrázek: Youtube ČČK Rychnov nad  
Kněžnou 



    

 
Oddíl Poutníci 
poutnici.desitka.cz 

Dle metodik ZDrSem www.zdrsem.cz, Českého červeného kříže 
www.cck.cz, Semináře IPRK: Metodika záchranářského výcviku 
www.iprk.cz a e-learningu Everesta elearning.everesta.cz 

Strana: 
40 

 

15 Poranění páteře 
K poranění páteře dochází většinou při pádu z velké výšky. Poranění vzniká 
při automobilových nehodách, při pádech ze stromů, ze střechy, při sportu. Ze 
sportů je to zejména horolezectví, paragliding, létání na rogalu a sportovní 
létání. Jsou závažná tím, že při nich může dojít k poranění míchy s následným 
nevratným poškozením hybnosti zraněného. Nejzávažnější je poranění krční 
páteře. Zde je riziko ochrnutí všech končetin nebo zástava dechu. 
 

 bd) U zkoušky prokážeš, že víš, co je to páteř a znáš mecha-
nismus, kterým se při pohnutí s člověkem může přerušit mícha. 

 
Páteř je kostěný sloupec složený z obratlů, uprostřed kterého probíhá mícha. 
Každý z obratlů je tvořen masivním tělem, které se opírá o další tělo. Na stra-
ně zad má prstenec, který tvoří část tunelu chránícího míchu. Ta je tedy páteří 
velmi dobře chráněna. Pokud se ale jeden nebo víc obratlů zlomí, úlomky mo-
hou míchu naopak poškodit. 
 
Mícha je nervová trubice uvnitř páteře, která navazuje na prodlouženou míchu 
v mozku a končí pod prvním bederním obratlem, kde se definitivně rozpadá na 
jednotlivé míšní nervy. Z míchy vycházejí nervy a jejím prostřednictvím zís-
kává mozek informace a reaguje na změny venkovního prostředí. (Wiki) 

 

 be) Víš, co dělat s raněným, u kterého máš podezření na pora-
nění páteře 
 

Při záchraně postupuj dle bodu 3 – první kontrola zraněného. Platí ale zásada 
nehýbat s raněným.  

Obrázek: paraple.cz 
Obrázek: ppp.zshk.cz 

Obrázek: gnoza.cz 
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Když přicházíš, vysvětluj: „Lež klidně, neotáčej se, nehýbej se, můžeš mít 
něco s páteří.“ 
 
Pohnout s raněným ním můžeš pouze v případě, že: 
 

 Nejsi schopen dostat se k raněnému, abys zjistil, zda dýchá 

 Raněný nedýchá a musíš zahájit resuscitaci. Viz bod 8 – Kardiopulmonální 
resuscitace – oživování 

 Raněný má masivní krvácení a k jeho zastavení ho potřebuješ (po)otočit. 

 Je třeba dostat raněného z vody 

 Hrozí vážné nebezpečí (elektřina, hořící auto, padající kameny…) 
 

 
 

 
Častý způsob poranění páteře, obrázek: whiplash.cz 

 
 
POZOR! Pacient s poraněnou páteří může třeba i normálně vstát a pak si 
přerušit míchu nalomeným obratlem! Nenech ho vstát. Nejlépe druž jeho 
hlavu svými koleny, a to do doby, než si záchranář přebere pacienta. 

 

FIXUJ RANĚNÉHO 

 

K raněnému, který dýchá, si klekni obkročmo k jeho hlavě, aby jí 

nemohl pohybovat. Zavolej záchranku (155) a kontroluj jeho stav. 

Každou změnu stavu oznamuj opětovným vytočením záchranky. 

Nech raněného „uvězněného“ mezi svými koleny až do převzetí 

pacienta záchranáři. Často se stává, že raněný má tendenci otočit 

se a podívat se „jak přijíždí záchranka“, čímž si může poškodit mí-

chu. 
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16 Poranění pánve 
Poranění pánve bývá součástí těžkých úrazů (pády z výšky, autonehody). 
Pánev je kostěný kruh vystlaný cévami, do kterého může člověk úplně vykrvá-
cet. Při zlomeninách pánve se často poškodí cévy, které v dané oblasti probí-
hají.  
 

 bf) Uvedeš, jak by ses zachoval v případě poskytování první 
pomoci u poranění pánve 

 
Jakákoliv manipulace se zraněným (kromě toho, že mu působí obrovskou 
bolest) může krvácení značně zhoršit, proto s ním nemanipulujeme. Přistupu-
jeme k němu podobně jako u poranění páteře (viz bod 15 – poranění páteře), 
voláme 155 a kontrolujeme stav vědomí a dýchání. 
 

17 Dopravní nehoda 
 

 bg) Víš, kde zastavit auto a co dělat bezprostředně poté. 
 
1. Zastav až za nehodou – nehrozí ti tam takové nebezpečí. 
2. Než vylezeš, oblékni si reflexní vestu (i když je venku hezky!) Ta by měla 

být uložena ve dveřích u řidiče či spolujezdce. Zkrátka „na dosah ruky“. 
3. U havarovaného zapni výstražné osvětlení (blikačky). Je to tlačítko 

 

MÝTUS: Nehýbejte s ním. Může mít něco s páteří. 

 

Mladý kluk upadl ve skateparku a zůstal ležet na zemi. Byl v bezvě-

domí. Okolostojící rychle zavolali 155. Pak přemýšleli, co by se ješ-

tě dalo udělat. Někdo si vzpomněl, že by mohl mít poraněnou pá-

teř a že by s ním tedy neměli radši vůbec hýbat. Tak s ním celou 

dobu opravdu nikdo nehnul. Bohužel, kluk ležel obličejem v louži a 

než přijela záchranka, byl už utopený. 
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v podobě červeného trojúhelníku na palubní desce auta. 
4. Vypni motor havarovaného auta a zatáhni ruční brzdu. Vypni rádio. 
5. Umísti výstražný trojúhelník – minimálně 100 kroků před nehodou. Oprav-

du 100 kroků, ne padesát. V případě blízké křižovatky těsně před ni. 
6. Instruuj pohyblivé raněné, ať si stoupnou pryč ze silnice (za svodidla, pár 

metrů od silnice apod. 
7. Postupuj dle bodu 3 – první kontrola zraněného. S dýchajícím raněným 

nehýbej! 
 

Pokud má raněný helmu (motorkář, cyklista) helmu a komunikuje (či dýchá), 
helmu nesundávej. Hrozí poranění páteře. Viz bod 15 – poranění páteře. 
 
Snaž se zastavit další vozidlo, které ti může pomoci. 

 
Obrázek: zpmvcr.cz 

 bh) Vytáhneš figuranta z auta pomocí Retekova chvatu a správ-
ně určíš, kdy takový chvat použiješ. Dokážeš sundat helmu 
s minimálním hýbáním s krkem postiženého.  

 
Z auta vytahuješ raněného pouze pokud je třeba resuscitace (nedýchá), když 
si nejsi jistý, zda dýchá, nebo když nemůžeš ošetřit masivní krvácení bez vy-
táhnutí raněného z auta. 

Obrázek: zpmvcr.cz Obrázek: bcpardubice.cz 
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18 Celkové postižení teplem 
 bi) Víš, co je příčinnou úpalu a úžehu. Uvedeš příznaky a pro-

kážeš, že víš, jak postiženému pomoci. 
 
Úžeh: déletrvající pobyt na slunci (bez pokrývky hlavy s nedostatkem tekutin, 
s nevhodným oblečením… 
 
Úpal: podobné s rozdílem, že se jedná o přehřátou místnost. 
 
Příznaky mohou být: zarudlá horká pokožka, zvýšená tělesná teplota, bolest 
hlavy, nevolnost, zvracení, mdloba, svalové křeče, zrychlený tep i dech 
 
Ulož postiženého do chladnější místnosti, podávej mu studené nápoje, 
nech ho vyspat a přikládej mu studené obklady. U dětí pozor na podchla-
zení! 
 
 

 bj) Víš, co je celkové postižení chladem, uvedeš míru postižení 
a následně prokážeš, že znáš první pomoc. 

 
Celkové postižení chladem nastává, pokud teplota tělesného jádra poklesne 
pod 35 °C. 
 
Mírné podchlazení - vzrušení 

 Komunikuje při plném vědomí 

 Svalový třes 

 Chladné končetiny 
 
Střední podchlazení – vyčerpání 

 Zhoršená komunikace 

 Ospalost 

 Porucha vědomí 

  
Těžké podchlazení – ochrnutí 

 Bezvědomí 

 Dýchání a pulz jsou zpomalené 
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Zdánlivá smrt 

 Postižený nedýchá 
 
PRVNÍ POMOC U VŠECH DRUHŮ POSTIŽENÍ 

 Ochraň postiženého proti dalšímu podchlazení (nejlépe izolace termofólií) 

 Ochraň postiženého proti větru 

 Vyměň postiženému mokré oblečení za suché 
 

Mírné podchlazení 

 Podávej postiženému horké či teplé nápoje 

 Podávej postiženému jídlo – nejlépe cukr (rychlý zdroj energie) 

 Aktivní pohyb („udělej rychle 50 dřepů a doběhni dvakrát k tamté budce.“) 
 
Střední podchlazení 

 Horké nápoje podávej postiženému, pouze pokud je postižený schopen po-
lykat 

 Šetrně postiženého transportuj do tepla (domov, srub s kamny, obchodní 
dům s klimatizací apod.) 

 Zachovej u pacienta minimální pohyb (vyčerpává, tělo se snaží udržovat 
životně důležité části) 

 
Těžké podchlazení 

 Ulož postiženého do stabilizované polohy, volej záchranku. Viz bod 9 – stabi-
lizovaná poloha 

 V případě zástavy dýchání přejdi k resuscitaci. Viz bod 8 – Kardiopulmonální 
resuscitace – oživování 

 
Zdánlivá smrt 

 Oživuj postiženého do příjezdu lékaře. Viz bod 8 – Kardiopulmonální resusci-
tace – oživování 
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19 Omrzliny 
Omrzliny nevedou přímo k ohrožení života, ale jejich důsledkem může být 
ohrožení až ztráta končetiny. Nejcitlivějšími místy jsou tváře, nos, ušní boltce, 
prsty nohou a rukou. 
 

 
Zdroj obrázku: standa.vojta.sweb.cz/poradce 

 

 bk) Uvedeš faktory, které mohou napomoci vzniku omrzlin 
 

 Venkovní teplota versus pocitová teplota 

 Vlhký oděv 

 Zhoršené prokrvení těla (hlad, dehydratace, kouření, cukrovka) 
 

 bl) Rozdělíš omrzliny dle vážnosti a uvedeš postup při první 
pomoci. 

 
Lehké omrzliny 

 Počínající střídání bílé a růžové pokožky 

 Bolest 

 Chladná až necitlivá kůže 
 
První pomoc u lehkých omrzlin 

 Přesun do teplé místnosti 

 Aktivní pohyb 

 Teplé tekutiny  

 Masírování okolní tkáně 

 Výměna vlhkého oděvu za suchý 
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Těžké omrzliny 

 Pokožka je bílá až žlutá 

 Ztráta citlivosti 

 Po 1 – 3 dnech se mohou tvořit puchýře 
 
První pomoc u těžkých omrzlin 

 Totéž co u lehkých omrzlin, ale v bezpečném (sterilním) prostředí lze omrzli-
nu ohřát ponořením do vodní lázně o teplotě 35°C a postupně ohřívat 

 Transport k odbornému ošetření 
 

KAŽDÁ OMRZLINA ZPOČÁTKU VYPADÁ JAKO LEHKÁ!!! 

 
 

20 Tonutí 
Při tonutí je plicím znemožněno správně pracovat.  
 

 bm) Prokážeš, že teoreticky znáš způsob, jak pomoci tonou-
címu. 

 
1. Volej záchranku. 
2. Je-li tonoucí silnější než ty, vyčkej, až upadne do bezvědomí. Je to sice 

zdánlivě kruté, ale Tvůj život je přednější. Mohl by tě v panice a boji o svůj 
život stáhnout pod hladinu a utopili byste se oba. Jsi-li stejně silný a věříš si, 
dej mu pěstí do spánku, abys ho omráčil a až poté jednej. 

3. Vytáhni postiženého z vody. Může být již značně promodralý, může se 
objevit zduřelost rtů a ušních boltců. 

4. Nejspíše bude nutná resuscitace. Viz bod 8 – Kardiopulmonální resuscitace 
– oživování. Pozor na dutinu ústní! Dobře ji prohlédni a uvolni dýchací ces-
ty. 

5. U postiženého dej pozor na podchlazení. Zajisti tepelný komfort pomocí 

 

NIKDY! 

• Omrzliny netřít sněhem ani jiným materiálem  

• Nepodávat alkohol, neaplikovat masti  

• Neotvírat puchýře, je nutné chránit je před protržením 
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termofólie, deky apod. Až do příjezdu záchranky drž postiženého ve stabili-
zované poloze. Viz bod 9 – stabilizovaná poloha. 
 

 bn) Figuranta vyprostíš z vody vhodným způsobem. 
 

 
Zdroj obrázku: standa.vojta.sweb.cz/poradce 
 
 

21 Celotělové křeče 
Křeče, provázené poruchou vědomí jsou příznak výrazné poruchy funkce 
mozku (centrálního nervového systému). V prvních okamžicích nelze určit 
příčinu, může se jednat i o zástavu srdce. V průběhu křečí je nutné ochránit 
hlavu před poraněním. Pokud se člověk po křečích probírá, rozhodujeme se 
podle stavu vědomí. 
 

 bo) Uvedeš příklady příčin vzniku celotělových křečí 
 
Řeč je o celotělových křečí, ne křeč v lýtku ani v břichu. Celotělové křeče mů-
žou být způsobeny řadou příčin, např. epilepsie, zástava srdce, přehřátí (z 
horečky, hlavně u dětí), úder elektrickým proudem, otravy, zplodiny hoře-
ní… 
 

 bp) Popíšeš první pomoc u člověka, který je v celotělových kře-
čích. 

 
Chraň postiženému hlavně hlavu! Pokud to lze, dej pryč všechno, o co by se 
mohl poranit a zároveň dej pozor na sebe, abys nedostal ránu. Nikdy pod 
hlavu, kterou se snažíš chránit, nestrkej nechráněné ruce ani nohy, pokud 
nemá hodně pevné boty. Člověk v křečích má v tu chvíli velkou sílu a roz-
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mlátil by nám je. Podložení hlavy textilem, kabelkou apod. je možné, ale neza-
pomeňte „polštářek do rakve“ ihned po křečích odstranit. 
 
Dále postupuj dle bodu 3 – první kontrola zraněného. 
 
Zavolej záchranku! 
 
Pacient po probrání většinou říká, že je v pořádku a nechce záchranku. V pří-
padě, že: 
 

 víš, že jde o někoho z rodiny nebo o kamaráda, který má epilepsii 

 záchvat proběhl obvyklým způsobem 

 postižený je při plném vědomí, nezmatený 
 

ji není nutné volat. Jinak vždy volej. Zásadní je kontrola dýchání a vědomí. 

 
 

 

MÝTUS: Strčte mu něco mezi zuby, ať může dýchat a neprokousne 

si jazyk. 

 
Mezi zuby se nikdy nic nepokoušíme strčit. Je to častou příčinou poraně-

ní úst a zubů, v křeči je zaťatý každý sval a žvýkací jsou velmi silné. Není k 

tomu žádný důvod! Pacient při křečích tak jako tak nedýchá. Jazyk si sice 

může pokousat a je to docela časté, ale tím, že mu vyrazíme zuby, tomu 

nezabráníme, a navíc se potom může dusit vlastní krví. 

 

MÝTUS: Zalehněte ho! Ať se o něco nepraští. 

 
Není to k ničemu dobré a jediné co tím lze dosáhnout je ublížení posti-

ženému, sobě a nejpravděpodobněji oběma. Člověk v křečích má velkou 

sílu a může sám sobě při pokusu o znehybnění snadno zlomit kost. Pouze 

odstraňujeme předměty, u kterých hrozí nebezpečí poranění. 
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 bq) Zkoušejícímu oznam, že plníš tento bod. Během dne ti 
náhle zkolabuje. Ty se musíš správně zachovat 

 

22 Mrtvice 
 

 br) Víš, co je mrtvice a co je nejdůležitější k zvýšení šance na 
přežití. 

 
Mrtvice (CMP – centrální mozková příhoda) je porucha zásobení mozku krví, 
což vede k poruše jeho funkce. Projeví se náhlou změnou chování a/nebo 
pohybu. Základní první pomocí je odhalit, že by se mohlo jednat o mrtvici, a 
zavolat co nejrychleji záchranku (155). Pro obnovení poškozených funkcí 
mozku je nejdůležitější, aby se postižený dostal do nemocnice co nejrychleji. 

 

 bs) Víš, jak poznáš mrtvici 
 
Mrtvici může dostat každý bez ohledu na věk. Mrtvici může napomoci obezi-
ta, kouření, vysoký krevní tlak atp., ale i vrozená vada. 
 
Mozek řídí téměř vše, co děláme. Proto se mrtvice může projevovat různými 
způsoby. Změnou chování, řeči, pohybů. Některé příznaky jsou však velmi 
časté a mohou nám tak napovědět, že jde o mrtvici. To, co spojuje všechny 
příznaky mrtvice, je, že začnou náhle. 
 

 náhlá slabost nebo necitlivost poloviny tváře, typický je povislý jeden kou-
tek. Při pokusu se usmát se jedna strana pusy nezvedá. 

 náhlá slabost nebo necitlivost ruky nebo nohy na jedné straně 

 náhlé potíže s mluvením, nesrozumitelná řeč, či potíže s porozuměním 

 náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích - v jedné polovině 

Obrázek: standa.vojta.sweb.cz 
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!!! MRTVICE SPĚCHÁ, I KDYŽ TO NEBOLÍ !!!  

I když příznaky ustupují, volej ihned 155 

zorného pole. 

 náhlé potíže s chůzí, s rovnováhou, s koordinací pohybů, závrať 

 náhle vzniklá zničující bolest hlavy (typicky u mladých lidí s náhle prasklou 
cévou) 

 krátká porucha vědomí (mdloba, bezvědomí) 

 náhlá porucha chování (zmatenost, dezorientace, agresivita, "opilost", 
poruchy paměti, "je divnej") 
 

 bt) Víš, jak provést jednoduché improvizované vyšetření 
 
1. Požádej postiženého, aby se usmál. Ústní koutky se nezvednou symetricky. 
2. Požádej ho, aby předpažil ruce a držel je předpažené. Jednu buď vůbec 

nezvedne, nebo jí neudrží zvednutou stejně dlouho, jako druhou. 
3. Požádej ho, ať po Tobě zopakuje jakoukoli větu. Může mít problémy s vyja-

dřováním, artikulací. 
 
Zpozoruješ-li byť pouze jeden z projevů, volej záchranku! Tyto tři věci se 
dají shrnout do anglické mnemotechnické pomůcky FAST. 
 
Face – obličej 
Arms – ruce 
Speech – mluva 
Time – čas (spěchá to!) 
 

 bu) Víš, jak se zachovat když u někoho máš podezření na mrt-
vici 
 
1. Zavolej záchranku 
2. Uklidni postiženého, usaď ho, ať se nenamáhá 
3. Shromáždi informace o lécích, které nemocný užívá a o nemocech, se 

kterými se léčí dlouhodobě či léčil během posledních cca 3 měsíců.  
Nevoz postiženého do nemocnice sám, i když by se Ti zdálo, že mu až tak nic 
není a že transport vlastním vozem bude rychlejší. Za prvé se jeho stav může 
zhoršit, za druhé je potřeba postiženého směřovat na specializované pracoviš-
tě. Odborný transport je vždy lepší. 
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JAK K TOMU MŮŽE DOJÍT?! 

 

Snadno… Cukrovkář ráno zaspí, ve spěchu si píchne inzulín, obleče 

se, otevře lednici, ale už ví, že přijde pozdě do práce. Bojí se, aby 

nebyl průšvih. Vezme si svojí dávku inzulínu (zapomene, že už jed-

nu ráno měl) a nasnídaný vyrazí z domu. Autobus dobíhá neuvěři-

telně rychle dobrých 200 metrů. Najednou pocítí slabost… 

23 Hypoglykemický záchvat / 
„hlaďák“ 

 

 bv) Víš, co je to cukrovka 
 
Cukrovka je celoživotní nemoc, která postupným zvyšováním hladiny cukru a 
těžkou dehydratací nemocného zabije. Léčba udržuje cukr v krvi na normální 
hladině. Při nepoměru mezi léčbou a příjmem potravy může hladina cukru 
vlivem léků příliš klesnout. Dojde ke změně chování, pocení. Stav se může 
zhoršit až k bezvědomí a křečím. Cukr pomůže a neublíží. 
 
Opačným problémem, který ale nevyřešíš, jsou obtíže nemocného, které vzni-
kají z nedostatku inzulínu. Inzulin je hormon tvořený slinivkou, který pomáhá 
cukru vstupovat do svalových a tukových buněk. V krvi cukrovkáře se tedy 
hromadí cukr, který tělo není schopné využít. Inzulín si musí postižený pích-
nout sám! 
 
Dnes se cukrovka léčí umělým dodáváním inzulínu nitrožilně. 
 

 bw) Vysvětlíš, z čeho vznikne hypoglykemický šok (nedostatek 
cukru) | hypo = latinská předpona „málo“ glykémie = krevní 
cukr 

 

 Nemocný se zapomene se najíst. 

 Překvapí ho nečekaná fyzická aktivita. 

 Píchne si omylem větší dávku inzulínu, než by měl. 



    

 
Oddíl Poutníci 
poutnici.desitka.cz 

Dle metodik ZDrSem www.zdrsem.cz, Českého červeného kříže 
www.cck.cz, Semináře IPRK: Metodika záchranářského výcviku 
www.iprk.cz a e-learningu Everesta elearning.everesta.cz 

Strana: 
53 

 

 

PROČ SI MÁ POSTIŽENÝ BRÁT JÍDLO A PITÍ SÁM 

 

V bezvědomí jsou povolené svaly, včetně těch, co kontrolují poly-

kání a ovládají naše kašlací reflexy. Může dojít k udušení. 

 bx) Uvedeš příznaky hypoglykemického šoku 
 

 Hlad, slabost ve svalech, malátnost, zatmívá se před očima 

 Nedostatek cukru se může projevit změnami funkce mozku. Jako vystupňova-
ná agrese, nervozita, nesoustředěnost, plačtivost či spavost. Změna uvažová-
ní někdy cukrovkářovi znemožní se najíst. 

 Člověk může být bledý, opocený, špatně vidí, může mu být špatně od žaludku, 
zvýší se tepová frekvence, buší srdce… Pokud se hladina cukru v krvi nezvy-
šuje, člověk začíná ztrácet vědomí. 

 Hrozí záměna za opilce - člověk mluví nesrozumitelně, potácí se, padá. 

 Je oslovitelný, pak reaguje už jen na bolestivý podnět, nakonec nereaguje na 
nic, objeví se křeče. 

 

 by) Víš, jak poskytnout první pomoc při hypoglykemickém šoku. 
 
Tento stav se rozvíjí velice rychle. Jsou to řádově minuty. Je potřeba myslet na 
možný nástup bezvědomí a co nejdřív podat cukry. 
 
Jestliže se cukrovkář začne chovat divně, dej mu cukr. Pokud ho má v krvi málo, 
jeho stav se rychle zlepší a můžeš mu tím zachránit život. Pokud ho má v krvi 
hodně, situaci nezhoršíš (je to jako když do jezera kápneš kapku vody).  
 
Ideální je cukr v tekuté formě. Sladký čaj, kola, rozpusťte cukr ve vodě (kolik se 
ho tam jen vejde). Pozor na „light“ výrobky, neobsahují cukr! Též je možné podat 
hroznový cukr k rozkousání či samotný cukr krystal/moučku. 
 
Potom mu dej něčeho najíst (složitější cukry) – tatranku, rohlík, chleba… Najíst a 
napít dej člověku, je-li toho schopen – dokud sám udrží hrníček či rohlík v ruce. 
Rozhodně mu nepomáhej strkat jídlo či pití do úst! 
 
Pokud není postižený schopen sám jíst či pít, volej záchranku (155)! 
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MÝTUS: To je cukrovka, píchněte mu inzulín! 

 

Inzulín  (na rozdíl od kostky cukru) může člověka zabít, proto jej 

podává pouze lékař, nebo diabetik sám sobě při plném vědomí. 

 bz) Víš, co je to „hlaďák“ a co s ním dělat 
 
Jedná se o stav, kdy má tělo zdravého (necukrovkáře) nedostatek cukru. Mů-
že k tomu dojít při velké fyzické námaze. Postižený se chová obdobně jako 
cukrovkář. Vypadá jako opilý! 
 
Postupuj úplně stejně jako u cukrovkáře. 
 

24 Otravy 
Otravy představují širokou škálu stavů počínaje (asi nejčastější) otravou alko-
holem, přes otravy léky či drogami až po náhodné otravy nejrůznějšími látkami 
v domácnosti (hlavně u dětí), sezónní otravy houbami až po uštknutí jedova-
tými živočichy. 
 

 ca) Popíšeš postup při otravě 
 
1. Rozhlédni se! Viz bod 1 – zásada tří kroků. Nemůže být otrava způsobena 

oxidem uhličitým například z karmy v nevětrané koupelně? 
2. Pokud víš, že otrava není z kyseliny a postižený je při plném vědomí, vyvo-

lej zvracení 
3. Pokud je z kyseliny, louhů a saponátů, nech postiženého vypít hodně vody. 

Voda kyselinu ředí. 
4. Je-li postižený v bezvědomí a dýchá, ulož jej do stabilizované polohy, jako 

prevenci vdechnutí zvratků. Viz bod 9 – stabilizovaná poloha. 
5. Zavolej záchranku (155) 
6. Zajisti vzorek látky, ze které vznikla otrava. 
 
NIKDY NEYVVOLÁVEJ ZVRECENÍ PO POŽITÍ SAPONÁTŮ A JINÝCH 
PĚNIVÝCH CHEMIKÁLIÍ. Hrozí vdechnutí pěny do plic a následný zánět. 
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MÝTUS: 

Je potřeba to zaškrtit! Není. Viz úvod k tomuto bodu. 

Musí se vysát jed ústy! Nemusí. Akorát se přiotrávíš. 

Rychle vyřízněte tkáň! Ne, viz úvod k tomuto bodu. 

Musíme to vypálit! Nemusíme. Viz úvod k tomuto bodu. 

25 Uštknutí hadem 
K uštknutí jedovatými živočichy u nás dochází celkem vzácně, neboť v ČR se 
vyskytuje jediný druh jedovatého hada – zmije obecná. Roste ale počet cho-
vatelů exotických hadů i jiných druhů jedovatých živočichů, kde k uštknutí rov-
něž může dojít. 
 
Zmijí jed není prudce jedovatý, a pokud se nejedná o alergického člověka, 
ani zdravý kojenec by neměl být bezprostředně ohrožený na životě. Navíc, ne 
každé kousnutí hadem je provázeno výstřikem jedu. 
 

 cb) Víš, jak vypadá hadí uštknutí. 
 

 Dva vpichy, které mohou lehce krvácet 

 Zblednutí v místě vpichu se zarudnutím okolí 

 Otok rány a postupně celé končetiny, bolestivost 
 

 cc) Znáš postup první pomoci po uštknutí hadem 
 
1. Rozhlédni se. Viz bod 1 – zásada tří kroků a uklidni postiženého. 
2. Jedná-li se o uštknutí zmijí, znehybni končetinu, dej na ránu sterilní krytí 

a transportuj raněného k lékaři. Raněný ať má co nejmenší pohyb. Pokud 
jde o dítě, postupuj stejně, ale raději zavolej záchranku (155) 

3. Zapiš si čas uštknutí, přibližnou velikost hada a znáš-li, tak jeho název. 
4. Pokud se jedná o exotického hada, ihned volej záchranku. Postupuj stejně. 
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26 Obvazy 
 cd) Ukážeš na figurantovi, jak zafixuješ vyvrknutý kotník. 
Viz bod 31 – videa 

 ce) Ukážeš na figurantovi, jak zafixuješ zlomenou ruku. 
Viz bod 31 – videa 

 cf) Ukážeš na figurantovi, jak zafixuješ loket. 
Viz bod 31 – videa 

 cg) Ukážeš na figurantovi, jak zafixuješ zápěstí. 
Viz bod 31 – videa 

 ch) Ukážeš na figurantovi, jak zafixuješ vykloubené rameno. 
Viz bod 31 – videa 

 ci) Na figurantovi ukážeš, jak se dělá dlaha na noze. 
Viz bod 31 – videa 
 

27 Telefonní čísla 
 

 cj) Znáš telefonní číslo na záchranku v ČR a v zahraničí 
 
ČR – vždy používej číslo 155, pouze pokud se nedovoláš, tak 112 
 
Zahraničí – mezinárodní číslo je 112, dorozumíš se anglicky a řečí, kterou se 
mluví v daném státu. Pokud neumíš ani jedno, zkus se domluvit mezinárodní 
anglicko-česko-němčinou. Důležité je místo, kde se to stalo. Slova jako „car“, 
„incident“, „crash“, „blood“, číslovky (počet lidí) atd. jsou v různých jazycích 
obdobné. NEBOJ SE mluvit, i když víš, že to bude špatně. Oni ti chtějí pomo-
ci. Není to zkoušení u tabule! 
 

 ck) V poutnickém zápisníku máš zapsané číslo na toxikologické 
informační středisko (TIS) a víš, k čemu je. 

 
224  919 293 nebo 224 915 402 – zde ti poradí, co dělat při různých otravách. 
Mají databázi antiinfektiv a dle databáze ti řeknou, čeho kolik dát, abys vyrušil 
účinek otravné látky. 
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28 Rozhovor s dispečinkem zá-
chranné služby 

 cl) Zkoušející instruuje figuranty, aby hráli nějakou roli. Ty po-
mocí vysílačky či půjčeného mobilu zavoláš zkoušejícímu, kte-
rý bude hrát roli dispečera. 

 
1. V rychlosti se představíš, pokud se nedovoláš 
2. Řekneš, kde se to stalo (kdyby se vybil mobil, přerušilo spojení, záchranka 

již jede) 
3. Řekneš kolik lidí je zraněných 
4. Popíšeš jejich stav (Dýchá, nedýchá, krvácí, apod. Nemusíš znát diagnózy. 

Tu určí dle jejich „vyřazovací metody“ v systému přímo dispečink. 
5. V případě resuscitace dej telefon na hlasitý odposlech (znak reproduktoru) 
6. V případě složitého přístupu (budova s 3 dveřmi, kolem recepce, třetí od-

bočka doleva…) pošli někoho před vchod, ať navede záchranáře 
k raněnému. Anebo alespoň dispečerovi přesně popiš cestu. 

7. Nezavěšuj, dokud Ti neřekne dispečer 
 
Nepřednášej epos, spíše telegram (shrnutí): pohlaví, věk, (jeho jméno), 
co mu je, kde je. To stačí. 
 
Je dobré sdělit zdravotníkům mechanismus úrazu. Ono totiž zní o dost jinak 
tvrzení: 
 
a) „On tady spadnul a teď tu leží na trávníku.“ 
b) „On tady spadnul z 6. patra a teď tu leží na trávníku." 
c) „Bolelo ho na hrudi a najednou spadnul a teď tu leží na trávníku.“ 
 

Obrázky: denik.cz 
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  cm) Uvedeš způsoby, jak určíš svou polohu 
 

 Každá lampa veřejného osvětlení ve městě má kovový štítek 
s číslem. Podle toho tě najdou. 

 I železniční přejezdy a mosty mají takové štítky 

 Můžeš nadiktovat GPS souřadnice (zjistíš i přes mapy v mobilu) 

 Popisuj své okolí, dispečeři ho kolikrát znají, navíc u sebe mají mapy 

 Můžeš diktovat, co vidíš (velký komín cca kilometr daleko, velká bílá 
budova a vedle ní sýpka… 

  

29 Lékárnička 
 

 cn) Založ si vlastní cestovní lékárničku a nos ji prakticky všude 
s sebou (i mimo Poutníky) 

 
Je na tobě, co si do ní dáš, ale zde je pár rad: 
 

 Pozor na obvazy. Nekupuj si miniaturní – jsou k ničemu. Raději pořádný 
široký. Hodí se i pružné obinadlo. 

 Analergika (např. Zyrtec) se hodí i když alergii nemáš. Nejsi vždy sám. 

 Hodit se mohou i přípravky na zažívací potíže (např. černé uhlí) 

 Určitě se hodí termofólie, věci na drobná poranění i desinfekce 

 Hodí se spínací špendlíky a určitě i lékařské rukavice 

Obrázky: auto.idnes.cz a prazskypatriot.cz 
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30 Hraná situace 
 

 co) Řekni zkoušejícímu, že jsi připraven složit poslední bod. 
 
Zkoušející ti na jakékoli akci může nachystat reálnou situaci, kterou budeš 
muset správně vyřešit. Platí následující podmínky: 
 

 Vše ber jako reálné – namaskovaná krev je krev, křičící figurant je raněný. 

 Budeš-li volat záchranku, volej vždy svému zkoušejícímu, který ji zahraje. 
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31 Videa 
INFARKT 
https://youtu.be/oexE_8eUMCs 
http://youtu.be/krFUeFAqjzo – záznam průběhu infarktu – reálná situace 
 

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE 
https://youtu.be/I_izvAbhExY – Bee Gees – Stayin' Alive, rytmus jako KPR 
https://youtu.be/WqfuiBbnnY4 – resuscitace tě učiní nesmrtelným 
https://youtu.be/H__zjRtdOl4 – resuscitace s Vinnie Jonesem 
https://youtu.be/wzarsxD3Cbk – resuscitace s malým Vinniem 
http://youtu.be/lS4VyYzwgmM – záznam laické i odborné resuscitace 
http://youtu.be/PzAiX0XxXUE – resuscitace po tonutí, skutečná událost 
 

POPÁLENINY 

https://youtu.be/fHnUuEoIxoU – jak sundat prstýnek přes oteklý prst 
http://youtu.be/BLoj2-U3Oyk – bezpečnost práce nade vše aneb nebuď blbec 
 

STABILIZOVANÁ POLOHA 
https://youtu.be/OB4OwCFvq4A 
 

DUŠENÍ 
https://youtu.be/Sc2tXJa1WFc – Heimlichův manévr 
https://youtu.be/AJAK62KeZnU – ukázka, že skutečně funguje 
https://youtu.be/KToYtuLWDEg – dušení miminek 
 

CELOTĚLOVÉ KŘEČE 
https://youtu.be/vgoMYvqR9y4 
 

OBVAZY 

https://youtu.be/jLgVw_b8jPM – trojcípý šátek 
https://youtu.be/KvD12dhU_9U – obvázání zápěstí 
https://youtu.be/mLJl7ZxFCQM – obvázání lokte 
 

VIDEA MIMO STUDIUM, LEČ ZAJÍMAVÁ 
https://youtu.be/vjUKOr1CohU – (vedro, nedostatečný pitný režim) 
https://youtu.be/4ymW-vrkqog – proč je třeba první umět pomoc 
https://youtu.be/xUmtj6MK5fc – proč je třeba umět první pomoc 2 
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Zkoušet a podepisovat jednotlivé body stezky zdravovědy mohou pouze členové 
kmene, kteří mají na oddílové palestině červenou nášivku (za splněnou stezku 
zdravovědy) či ti, co úspěšně absolvovali kurz ZZA. 
 

Přehled splněných bodů 
 

Bod Podpis Bod Podpis Bod Podpis Bod Podpis Bod Podpis 

a  t  am  bf  by  

b  u  an  bg  bz  

c  v  ao  bh  ca  

d  w  ap  bi  cb  

e  x  aq  bj  cc  

f  y  ar  bk  cd  

g  z  as  bl  ce  

h  aa  at  bm  cf  

i  ab  au  bn  cg  

j  ac  av  bo  ch  

k  ad  aw  bp  ci  

l  ae  ax  bq  cj  

m  af  ay  br  ck  

n  ag  az  bs  cl  

o  ah  ba  bt  cm  

p  ai  bb  bu  cn  

q  aj  bc  bv  co  

r  ak  bd  bw   

s  al  be  bx  
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MHMP. Více o naší organizaci se dozvíte na tulaci.eu a na www.emop.cz



 


