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Abstrakt 

 

Název: První pomoc při dopravních nehodách 

 

Cíle: Cílem práce je popsat nejčastější zranění způsobené dopravními nehodami 

a laickou první pomoc u takovýchto nehod poskytovanou. 

 

Metody: Při tvorbě této práce byla použita analýza dostupných pramenů a literatury 

týkající se problematiky daného tématu. 

      

Výsledky: Přehled častých zranění způsobených dopravními nehodami, popis postupu 

laické první pomoci. 

 

Klíčová slova: první pomoc, postižený, zranění, záchrana 

  



 

 

Abstract 

 

Title: First aid in a road accident 

 

Objectives: The aim of this work is to describe most common injuries caused by road 

accidents and the first aid that is provided afterthese accidents by civilians. 

 

Methods: Used method is analyse of all available sources. 

 

Results: Summary of most common injuries caused by road accidents and description 

of first aid. 

 

Keywords: first aid, wounded, injury, rescue 
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HZS ČR Hasičský záchranný sbor 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JPO  Jednotka požární ochrany 

KOPIS  Krajské operační a informační středisko 

KPR  Kardiopulmonální resuscitace 

MU   Mimořádná událost 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba   
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1 Úvod 
 

To co si nikdo z nás za peníze nekoupí a stává se tak tím nejcennějším co máme, je 

život, potažmo naše zdraví. Proto bychom se měli umět postarat nejen o sebe, ale každý 

z nás by měl být schopen pomoci i druhému, pokud je vystaven ohrožení života. 

Nejenže je to morální povinností každého z nás, ale ukládá nám to také náš právní 

systém. 

 

První pomoc poskytována u zranění způsobených dopravními nehodami, je zařazena 

pouze do povinné výuky každé autoškoly. Otázkou je, zda tyto základní instrukce jsou 

podávány novým řidičům v dostatečné míře a ti si je budou schopni v budoucnu vybavit 

a správně aplikovat. 

 

V České Republice každý druhý občan vlastní motorové vozidlo, které stále častěji 

využívá ke každodenním činnostem. Tím však stoupá pravděpodobnost dopravních 

nehod na přeplněných silnicích. Automobil je statisticky nejméně bezpečný dopravní 

prostředek a každý účastník silničního provozu se vystavuje riziku, že se stane 

účastníkem nebo jen svědkem dopravní nehody. 

 

I přes veškeré moderní inovace podporující bezpečnost cestujících v dopravních 

prostředcích, je nehodovost a s ní spojená těžká i lehká zranění každodenní hrozbou 

motoristů. 

 

Rychle a kvalitně podaná první pomoc rapidně zvyšuje naději na záchranu života 

raněného. V případě zástavy dechu prudce klesá šance na uzdravení každou minutou, 

kdy nebyla zahájena resuscitace. Právě proto by měl každý mít zažité ověřené postupy, 

aby v případě dopravní nehody byl schopen včasně a správně zareagovat. 

 

V dnešním uspěchaném a mnohdy chaotickém světě nikdy nevíme, kdy budeme pomoc 

potřebovat my nebo naši blízcí. 
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2 Teoretická východiska 
 

2.1   Integrovaný záchranný systém  

 

Integrovaný záchranný systém tvoří základní pilíř při koordinování činností a postupů 

jeho jednotlivých složek při přípravě na mimořádné události, při záchranných 

a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před vyhlášením a po dobu vyhlášení 

stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. (Vilášek, Fus, 

2012, str. 178) 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů v platném znění vymezuje nové základní pojmy a zejména stanoví složky 

integrovaného záchranného systému a jejich působnost, stanoví působnost a pravomoc 

státních orgánů a orgánů samosprávy, práva a povinnosti právnických a fyzických osob 

při přípravě na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při 

ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizových stavů (stav nebezpečí, 

nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav). (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, 

str. 11) 

 

2.1.1 Pojmy užívané v IZS 

 

Samotný pojem integrovaný záchranný systém je nutno chápat jako koordinovaný 

postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných 

a likvidačních prací. V této souvislosti se setkáváme s pojmy jako např. Mimořádná 

událost, složky integrovaného systému (dále IZS), záchranné práce, likvidační práce. 

Tyto pojmy jsou v zákoně o IZS definovány takto (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, 

str.  12): 

 

a) Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek a také 

životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

b) Záchranné práce jsou činnosti vedoucí k odvrácení nebo omezení 

bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve 
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vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí 

k přerušení jejich příčin. 

c) Likvidační práce jsou činnosti vedoucí k odstranění následků způsobených 

mimořádnou událostí. 

d) Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů civilní obrany, zejména varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení 

ochrany života, zdraví a majetku. 

e) Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity je součástí právnické osoby 

nebo obce, určené k ochraně obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby 

na základě dohody a věcné prostředky. 

f) Věcnou pomocí je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných 

a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo 

starosty obce; osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez 

výzvy, ale se souhlasem nebo vědomím velitele zásahu, starosty obce nebo 

hejtmana kraje. 

g) Osobní pomocí je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních 

prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; 

osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se 

souhlasem nebo vědomím velitele zásahu, starosty obce nebo hejtmana kraje. 

 

IZS se použije v přípravě na mimořádné události a při potřebě provádět současně 

záchranné a likvidační práce dvěma a více složkami IZS. IZS se tedy podílí na přípravě 

na mimořádné události, záchranně a likvidaci včetně dalších úkolů ochrany obyvatelstva 

(varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití) a tím z hlediska jeho působnosti překrývá 

celý rozsah ochrany obyvatelstva v užším smyslu. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, 

str.  12) 

 

2.1.2 Struktura IZS 

 

IZS je v současné podobě právně vymezený, otevřený systém koordinace a spolupráce 

zákonem o IZS stanovených základních a ostatních složek, předurčených k likvidaci 

každodenních událostí, přírodních a antropogenních katastrof. Je součástí systému 

vnitřní bezpečnosti státu a podílí se na naplňování ústavního práva občanů na 
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poskytnutí první pomoci v případě ohrožení zdraví nebo života ze strany státu. Jeho 

pevné struktury jsou tvořeny především stávajícími institucionálními částmi jeho 

základních složek, přičemž nosnou strukturu tvoří HZS ČR. (Fiala, Vilášek, 2010, 

str.  109) 

 

2.1.2.1 Základní složky IZS 

 

Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému základními 

složkami IZS jsou: 

 

1. Hasičský záchranný sbor České republiky, 

2. jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany, 

3. poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

4. Policie České republiky. 

 

2.1.2.2 Ostatní složky IZS 

 

Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ostatními složkami 

IZS jsou: 

 

1. Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

2. ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

3. ostatní záchranné sbory, 

4. orgány ochrany veřejného zdraví, 

5. havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 

6. zařízení civilní ochrany 

7. neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným 

a likvidačním pracím. 

 

Ostatní složky jsou IZS jsou povolávány k záchranným a likvidačním pracím podle 

druhu mimořádné události, a to na základě jejich oprávnění k takovéto činnosti, které je 

dáno právními předpisy. Zařazování ostatních složek do IZS se provádí na stupni kraj, 
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kde do poplachového plánu IZS daného kraje zařazuje tyto složky hasičský záchranný 

sbor kraje na základě předem uzavřené dohody o poskytnutí pomoci na vyžádání podle 

zákona o IZS. V době krizových stavů se stávají ostatními složkami IZS také 

poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem. Pokud tito 

poskytovatelé zdravotních služeb uzavřou s místně příslušným poskytovatelem ZZS 

nebo krajským úřadem dohodu o plánované pomoci na vyžádání, začlení je HZS do 

poplachového plánu IZS a stanou se ostatními složkami IZS i pro období mimo krizový 

stav. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 13) 

 

2.1.3 Úrovně IZS 

 

Když zasahuje IZS, znamená to, že se na místě negativní události sejdou dvě a více 

složek IZS a je třeba společně řešit vzniklou situaci. Způsob řízení záchranných 

a likvidačních prací závisí především na druhu a rozsahu negativní události a také na 

počtu a druhu složek, podílejících se na těchto pracích. Obecně lze rozdělit způsob 

řízení do třech úrovní: taktická úroveň, operační úroveň a strategická úroveň. (Fiala, 

Vilášek, 2010, str. 109) 

 

Taktická úroveň je řízení velitelem zásahu, který odpovídá za veškerou činnost 

související se záchrannými a likvidačními pracemi. Pokud zvláštní právní předpisy 

nestanovují jinak, je velitele zásahu velitel jednotky požární ochrany, který řídí 

záchranné a likvidační práce a koordinuje činnost jednotlivých složek IZS (pokud jsou 

přítomné) na místě samém. K této činnosti si může zřídit výkonný orgán – štáb velitele 

zásahu. Pravomoci velitele zásahu jsou dány zákonem o IZS a činnost jeho štábu 

v průběhu zásahu vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č.247/2001 Sb., o organizaci 

a činnosti jednotek požární ochrany. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 14) 

 

Řízení na operační úrovni probíhá v operačních střediscích základních složek IZS, 

přičemž operační a informační střediska HZS ČR jsou současně operačními 

a informačními středisky IZS. Operační střediska (v obecném smyslu) jsou zřízena 

v krajích a na ministerstvu vnitra a zajišťují obsluhu linek tísňového volání 150, 155 

a 158. Operační a informační středisko IZS kraje (KOPIS) má koordinační roli vůči 

operačním střediskům; ovládá systémy varování a vyrozumění obyvatelstva, je 
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spojovacím bodem mezi místem zásahu a nejvyšší úrovní řízení. Rovněž zajišťuje 

příjem linky tísňového volání 112, určené v současné době především cizincům a může 

požádat uveřejnění informací v mediích. Operační a informační střediska IZS 

povolávají na žádost velitelů zásahu k nasazení ostatní složky IZS podle daného stupně 

poplachového plánu IZS. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 14) 

 

Strategickou úroveň řízení tvoří přímé angažování starosty obecního úřadu s rozšířenou 

působností, hejtmana kraje nebo ministerstva vnitra do koordinační činnosti při 

provádění záchranných a likvidačních prací v případě, že jsou o to požádáni velitelem 

zásahu. K této činnosti využívají jako pracovní orgán předem ustavený krizový štáb 

a využívají zpracované krizové plány. Složení, činnost a funkce krizového štábu jsou 

stanoveny nařízením vlády č. 462/2000 Sb., k provedení některých ustanovení 

krizového zákona v platném znění. Zapojení hejtmana kraje a ministerstva vnitra 

nastává automaticky v případě, kdy je podle příslušného poplachového plánu IZS 

mimořádná událost klasifikována nejvyšším stupněm poplachu. Ke koordinaci činnosti 

na strategické úrovni slouží havarijní plán kraje, který je zpravidla členěn podle 

správního území obcí s rozšířenou působností. Z důvodu usnadnění záchranných 

a likvidačních prací a z hlediska ochrany obyvatelstva se u významných potenciálních 

zdrojů rizika vzniku negativních událostí (objekty chemického průmyslu, jaderně-

energetická zařízení) navíc zpracovávají vnější havarijní plány  

těchto objektů. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 14,15) 

 

Usměrňování a výstavba IZS náleží ministerstvu vnitra. Jeho úkoly a rozhodující část 

úkolů krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností na úseku IZS plní HZS ČR, který 

je organizační složkou státu a orgánem státní správy. Na úrovni ministerstva vnitra je 

jeho orgánem Generální ředitelství HZS ČR. Schéma infrastruktury IZS a vazbu na 

prvky krizového řízení (bezpečnostní rady a krizové štáby) ukazuje obrázek 1. (Vilášek, 

Fiala, Vondrášek, 2014, str. 15) 
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Obrázek č. 1 : Struktura IZS a vazba na prvky krizového řízení 

 
Zdroj: Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 16 

 

Z načrtnutého schématu je patrná odpovědnost za IZS na nižších úrovních u orgánů 

územní samosprávy. Hejtmani krajů a starostové obcí s rozšířenou působností mají 

především funkci výkonnou a kontrolní. Při řízení a koordinaci záchranných 

a likvidačních prací mohou starostové obcí a hejtmani krajů využívat k tomu účelu 

vytvořené flexibilní struktury (prvky krizového řízení) – krizové štáby – jako své 

pracovní orgány. Tyto štáby jsou svolávány při řešení jednotlivých krizových situací. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 15) 
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2.1.4 Hasičský záchranný sbor 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky byl zřízen na základě zákona č. 320/2015 Sb. 

o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon 

o hasičském záchranném sboru) a jeho základním posláním je chránit životy a zdraví 

obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných 

událostech. HZS ČR plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených souvisejícími 

právními předpisy, zejména zákonem 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a zákoně č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně. Je oprávněn uzavírat jménem České republiky s určenými subjekty 

dohody, upravující bližší podmínky a způsob vzájemné spolupráce. (Fiala, Vilášek, 

2010, str. 115) 

 

Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) v nynější době hraje stěžejní roli v přípravách 

státu na mimořádné události, ať se již jedná o hrozby terorismu, průmyslových havárií 

nebo živelných katastrof. Hasiči mají rovněž rozhodující podíl na provádění 

záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech. Hasičský záchranný sbor 

ČR je hlavní koordinátorem a jakousi páteří integrovaného záchranného systému, který 

v případě krize slučuje všechny záchranné složky. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, 

str. 25) 

 

Hasičský záchranný sbor ČR v současnosti tvoří Generální ředitelství HZS ČR, které je 

organizační součástí ministerstva vnitra, a dále pak 14 hasičských záchranných sborů 

krajů, Střední odborná škola požární ochrany, Vyšší odborná škola požární ochrany ve 

Frýdku-Místku a Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně. Součástí Hasičského 

záchranného sboru ČR jsou také vzdělávací, technická a účelová zařízení, konkrétně 

dvě školní a výcviková zařízení HZS ČR (ve Frýdku-Místku a Brně), Institut ochrany 

obyvatelstva v Lázních Bohdaneč, Technický ústav požární ochrany v Praze, 

Opravárenský závod HZS Olomouc a Základna logistiky též v Olomouci. (Vilášek, 

Fiala, Vondrášek, 2014, str. 25) 

 

Ve čtyřech krajích ČR (Plzeňském, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském) 

rozvíjejí svou činnost čtyři specializované chemické laboratoře, které jsou součástí HZS 

krajů. Svoji činnost zaměřují na analýzu vysoce nebezpečných chemických 
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a radioaktivních látek. Chemická laboratoř je rovněž součástí Institutu Ochrany 

obyvatelstva MV-GŘ HZS ČR, která zároveň plní úlohu metodického pracoviště vůči 

ostatním chemickým laboratořím v krajích. Obecně lze pracoviště chemických 

laboratoří rozdělit na stacionární a mobilní část. Stacionární část laboratoří je vybavena 

soudobými prostředky důkazu a stanovení vysoce toxických látek a je schopna svou 

instrumentální technikou prokázat přítomnost, eventuálně koncentraci většiny vysoce 

toxických látek. Mobilní (výjezdová) část je připravena v odpovídajícím režimu 

operativně na vyžádání OPIS krajů vyjíždět k zásahům v počtu dvou osob spolu 

s jednotkami požární ochrany v těch případech, kdy se jedná o podezření výronu 

chemických či radioaktivních látek. (Fiala, Vilášek, 2010, str. 119) 

 

2.1.5 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany 

 

Systém jednotek požární ochrany (JPO) je vybudován jako represivní i preventivní 

nástroj proti požárům, živelným pohromám a jiným MU. JPO mají za úkol provést 

likvidaci požáru, ovšem nemají za úkol učinit veškerá opatření vedoucí k likvidaci 

živelných pohrom a jiným MU, ale pouze opatření nutná k odstranění bezprostřední 

hrozby ohrožení života, zdraví, majetku a životního prostředí. Činnost JPO se řídí 

zákonem České národní rady č.133/1985 Sb., o požární ochraně. (Fiala, Vilášek, 2010, 

str. 119) 

 

2.1.6 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

 

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě byl vyhlášen dne 6. listopadu 

2011 a nabyl účinnost 1. dubna 2012. Tento zákon upravuje podmínky pro poskytování 

zdravotnické záchranné služby, práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby, povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče k zajištění návaznosti 

jimi poskytovaných zdravotních služeb na zdravotnickou záchrannou službu, podmínky 

pro zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení MU 

a krizových situací a výkon veřejné správy v oblasti zdravotnické záchranné služby. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014 str. 61) 
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Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je tvořena čtrnácti územními středisky ZZS 

s právní subjektivitou, pokrývající území všech krajů a hlavního města Prahy. Jejich 

součástmi jsou potřeby záchranné služby oblasti a jejich výjezdová stanoviště. 

Jednotlivé oblasti respektují víceméně hranice bývalých okresů. Výjezdové skupiny 

jsou řízeny zdravotnickými operačními středisky. Zřizovateli územních středisek jsou 

kraje a hlavní město Praha (tím řízení zajišťují kraje). ZZS při naplňování své funkce 

vychází především ze zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě platném 

znění, z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o 

zdravotnické záchranné službě a z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 296/2012 Sb., 

která specifikuje požadavky na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, 

poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů 

neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky ve 

znění pozdějších předpisů. Funkce ministerstva zdravotnictví vůči ZZS je pouze 

metodická. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 73) 

 

2.1.7 Policie České republiky 

 

Výkonným orgánem státní moci v oblasti bezpečnosti občanů, ochrany majetku 

a veřejného pořádku je Policie České republiky (Policie ČR). Její úkoly, organizace 

a oprávnění jsou řešeny zákonem č. 273/2008Sb., o Policii České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. (Fiala, Vilášek 2010, str. 124) 

 

Policie ČR je centrálně řízená organizace v rezortu ministerstva vnitra a její rámcové 

řídící a organizační struktury tvoří Policejní prezidium ČR, správy krajů a hlavního 

města Prahy a územní odbory. Financování její činnosti je zabezpečeno v rámci 

rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra ze státního rozpočtu a její příjmy (např. pokuty) 

jsou příjmem státního rozpočtu a jejich výběr kontroluje ministerstvo financí. (Fiala, 

Vilášek 2010, str. 124) 

 

V rámci systému IZS provádí Policie ČR při mimořádných událostech především tuto 

činnost (Fiala, Vilášek, 2010, str. 125): 

 

 uzavírání zájmových prostorů a regulaci vstupu a opuštění těchto prostot, 
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 regulaci dopravy v prostoru mimořádné události, 

 šetření okolnosti vzniku mimořádně situace k objasnění příčin jejího vzniku, 

 plnění úkolů, souvisejících s identifikací zemřelých, 

 řešení ochrany a zabezpečení movitého a nemovitého majetku a eventuálně 

eliminaci kriminální činnosti při vzniku mimořádné situace 

 plnění další úkolů podle pokynu velitele zásahu nebo řídící složky IZS. 

 

2.2 Dopravní nehoda 

 

Dle § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

a o měně některých zákonů, je dopravní nehoda definována jako událost v provozu na 

pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla 

započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo 

škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem v pohybu. Řidič, který měl účast na 

dopravní nehodě, je povinen neprodleně zastavit vozidlo, zdržet se požití alkoholu 

a užití jiných návykových látek, učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo 

věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody a spolupracovat při zjišťování 

skutkového stavu. Dále z § 47 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změně některých zákonů vyplývá, že všichni účastníci nehody jsou 

povinni: 

 

 učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni 

zastavovat jiná vozidla, 

 oznámit, v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li 

k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě 

přivolat poskytovatele zdravotnické záchranné služby, 

 označit místo dopravní nehody, 

 umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu 

vozidel hromadné dopravy osob, 

 neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného 

zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo, 
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 prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které 

mělo účast na dopravní nehodě. 

 

2.2.1 Zajištění dopravní nehody 

 

Zajištění okolí dopravní nehody, je na prvním místě a z důvodu zajištění bezpečnosti 

všech zúčastněných i nezúčastněných osob, předchází samotné první pomoci. Celé 

zajištění lze rozdělit do několika následujících kroků. Kroky jsou však pouze orientační, 

ideální postup se bude odvíjet od závažnosti dopravní nehody, počtu zraněných, typu 

zranění a počtu zachránců (Weigel, 2015, str. 124): 

 

 Zastavit vozidlo na viditelném místě minimálně 50 m za místem havárie. 

 Zapnout výstražná světla, po vystoupení z vozidla je řidič povinen mít na sobě 

oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálnu (reflexní vestu), dle 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně 

některých zákonů. Z auta dále odnášíme lékárničku, výstražný trojúhelník 

popřípadě hasicí přístroj. 

 Následuje umístění výstražného trojúhelníku, který se zpravidla umisťuje do 

vzdálenosti 50 m před nehodou ve městě a do vzdálenosti 100 m mimo město na 

viditelné místo. Tyto vzdálenosti jsou však pouze orientační, jelikož záleží na 

dané situaci. Výstražný trojúhelník je důležité nikdy neumisťovat za horizont, 

nepřehlednou zatáčku atd. 

 Zajištění havarovaného vozidla se provádí okamžitě po umístění výstražného 

trojúhelníku. Vypnutí zapalování, popřípadě i odpojení autobaterie a zajištění 

proti převrácení a posunu. 

 Na řadu přichází samotná první pomoc. Uvědomit ZZS a detailně popsat 

dopravní nehodu. Začít ošetřovat především žilní a tepenné krvácení, vyproštění 

zraněných (je-li to nezbytně nutné), započít kardiopulmonální resuscitaci (odst. 

4.10) a sledovat stav zraněných do příjezdu zdravotníků. 
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3 Cíle, úkoly a metodika práce 
 

3.1 Cíle 

 

Cílem práce bylo sepsat nejčastější zranění, ke kterým dochází během dopravních 

nehod, jejich stručný popis a navazující technickou a laickou první pomoc. 

 

3.2 Úkoly 

 

Úkolem bylo nastudování literárních i elektronických zdrojů, které se zabývají danou 

problematikou. Dále využití legislativy, především zákonů týkající se integrovaného 

záchranného sytému, provozu na pozemních komunikacích a trestního zákoníku. 

 

3.3 Metody  

 

Použitá metoda při závěrečné práci je analýza dostupných tištěných i elektronických 

zdrojů. Bakalářská práce je teoretická, proto je čerpáno z různých zdrojů zabývajících se 

danou tématikou, tedy především integrovaného záchranného systému a laické první 

pomocí. 
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4 První pomoc 
 

První pomoc je soubor jednoduchých účelných opatření, jejichž cílem je záchrana 

života anebo zdraví. Jde o první zásah nebo léčbu, kterou postiženému úrazem nebo 

náhlou poruchou zdraví poskytuje každá osoba znalá postupů první pomoci před 

příchodem kvalifikovaných zdravotníků, zpravidla na místě vzniku události, často bez 

specializovaného vybavení. Cílem první pomoci je zachránit život a zdraví postiženého, 

zabránit dalšímu zhoršování jeho stavu a zajistit podmínky pro jeho další léčbu 

a zotavení. S tím souvisí i snaha o zmírnění bolesti, strádání a utrpení a také zajištění 

podmínek pro odpovídající transport postiženého do místa definitivního ošetření. Úkony 

první pomoci by měly být zahájeny tak rychle, jak je to možné. (Lejsek, 2013, str. 11) 

 

4.1   Legislativa první pomoci 

 

První pomoc se řídí podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který vstoupil 

v platnost 1. 1. 2010 a § 150 Neposkytnutí první 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. 

 

Podle § 151 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku je neposkytnutí pomoci řidičem 

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. 
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4.2   Rozdělení první pomoci 

 

Při poskytování pomoci postiženému náhlou poruchou zdraví nebo úrazem lze rozlišit 

tři fáze (Lejsek, 2013, str. 12-13): 

 

1. technická první pomoc, 

2. laická první pomoc, 

3. odborná první pomoc. 

4.2.1 Technická první pomoc 

 

Technická první pomoc spočívá v odstranění zevních příčin, které poruchu zdraví 

způsobily nebo stav postiženého zhoršují, trvá-li jejich účinek. Zároveň vytváří základní 

podmínky pro poskytování vlastní zdravotnické první pomoci. Součástí technické první 

pomoci je zhodnocení situace zachráncem tak, aby nevystavoval nebezpečí život 

a zdraví své a ostatních záchranářů, postiženého ani přihlížejících. U dopravních nehod 

je nutné vyzvat někoho z přihlížejících, aby zastavil provoz anebo vhodným způsobem 

upozornil projíždějící vozidla a zajistil tak bezpečnost postiženému i zachránci. 

Zachránce pak zvyšuje bezpečnost osvětlením nebo použitím reflexní vesty. Dalším 

úkolem technické první pomoci je zajištění podmínek pro poskytování zdravotnické 

první pomoci – vyproštění raněného a jeho odsun na bezpečné místo, kde lze bez 

nebezpečí poskytnout první pomoc. (Lejsek, 2013, str. 12) 

4.2.2 Laická první pomoc 

 

Laická první pomoc je poskytována každou osobou, která je svědkem úrazu nebo 

náhlého postižení zdraví nebi která přichází s takovým postiženým do kontaktu. Její 

součástí je svépomoc (postižený se ošetřuje sám), vzájemná pomoc (postižení se 

ošetřují navzájem), pomoc neškolených laiků – přihlížejících a blízkých (příbuzných) – 

a samozřejmě pomoc vyškolených laiků – neprofesionálních zdravotníků. Péče 

poskytovaná v rámci laické první pomoci trvá až do doby, kdy péči o postiženého 

přebírá odborný zdravotnický personál. V některých případech sem lze řadit 

i improvizovaný transport postiženého do místa, kde je dosažitelná odborná péče. 
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Nedílnou součástí laické první pomoci je i přivolání odborné zdravotnické pomoci. 

(Lejsek, 2013, str. 12-13) 

4.2.3 Odborná první pomoc 

 

Zahrnuje přednemocniční neodkladnou péči poskytovanou výjezdovými skupinami ZZS 

na místě postižení a během transportu do zdravotnického zařízení a na ni navazující 

nemocniční neodkladnou péči. Na nemocniční neodkladnou péči navazuje péče 

specializovaná a péče rehabilitační nebo resocializační. (Lejsek, 2013, str. 13) 

 

4.3   Přivolání odborné záchranné pomoci 

 

Jednotlivé linky tísňového volání úzce spolupracují; mají techniku na vysoké úrovni 

a existuje zde návaznost v poskytování pomoci. Stačí zavolat na jedno z čísel a dispečer 

v případě potřeby povolá další složky. (Beránková, Fleková, Holzhauserová, 2002, 

str. 19) 

 

Při hovoru s pracovníkem tísňové linky je důležité zachovat klid a mluvit srozumitelně. 

Hovor zahájit představením volajícího a pokusem, co nejpřesněji určit aktuální polohu. 

Na dálnicích k tomu poslouží značky kilometrovníků, popřípadě návěst před 

křižovatkou, či oranžové sloupky s telefonem SOS. Ve městě lze využít jmen ulic, 

obchodů, nebo čísla pouličního osvětlení. Následuje popis dopravní nehody, kolik 

dopravních prostředků havarovalo, počet raněných a jejich aktuální zdravotní stav 

a přibližný věk. Detailní popsání situace znamená zaslání adekvátní pomoci. Hovor 

neukončí popisem situace, školený pracovník je schopný po telefonu pomoci se 

samotnou první pomocí a instruuje volajícího až do příjezdu ZZS. 

4.3.1 Linky tísňového volání 

 

150 – Hasičský záchranný sbor ČR 

155 – Zdravotnická záchranná služba 

158 – Policie ČR 

156 – Obecní (městská) policie 

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání 
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4.4   Lékárnička 

 

Dle vyhlášky č. 206/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování 

technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb., musí být motolékárničkou vybaveno 

motorové vozidlo kategorie L, s výjimkou mopedu nebo motokola, autolékárničkou 

musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou kategorie L, jednonápravového 

traktoru s přívěsem nebo motorového vozíku. Vyhláška č. 206/2018 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky 

č. 235/2017 Sb., také rozděluje autolékárničky dle jejich obsahu a počtu 

přepravovaných osob v motorovém vozidle do tří následujících velikostí: 

 

 Velikost III – vozidla, která jsou zařízena pro přepravu více jak 80 cestujících, 

musejí být vybaveny lékárničkou velikosti III, nebo dvěma lékárničkami 

velikosti II, 

 velikost II – vozidla, která slouží k hromadné přepravě od 9 do 80 cestujících 

včetně, 

 velikost I – jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly. 

 

Tabulka č. 1 : Obsah autolékárničky 

 
Zdroj: URL5 
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Tabulka č. 2 : Obsah motolékárničky 

 
Zdroj: URL5 

 

 

4.5   Základní životní funkce 

 

Mezi základní životní funkce patří dýchání, které závažně ohrožuje dušení, velké 

oslabení, až zástava dýchaní. Dále krevní oběh, jenž může být narušen silným 

krvácením, poruchami srdečního rytmu nebo náhlou zástavu srdeční. Za poslední 

životní funkci se považuje vědomí, které je známkou správného okysličování mozku. 

(Lejsek, 2013, str. 24-26) 

 

4.6   Vyproštění zraněného z vozidla 

 

Dveře vozidla otevřít na maximum, zraněného uchopit zezadu oběma pažemi za zdravé 

předloktí, naklonit jej ven na podsunuté stehno pokrčené dolní končetiny a táhnout jej 

ven. Tah vyvíjet pouze v podélné ose těla zraněného, směrem k hlavě a stále jej opírat 

o stehno dolní končetiny. Zraněného odtáhnout do bezpečné vzdálenosti od vozidla 

mimo vozovku a položit ho na deku, kabát či jinou izolační podložku. Nedovoluje-li 

deformace vozidla poraněné vyprostit ven, vypne se motor vozidla, vozidlo se zabrzdí 

a první pomoc se pokusí poskytnout ve vozidle. (Weigel, 2015, str. 124) 

 

4.7   Zotavovací poloha 

 

Slouží k zajištění pacienta, který je v bezvědomí se zachovaným dýcháním a krevním 

oběhem (viz obrázek č. 2). Pacient je uložen na boku s hlavou v záklonu, podloženou 

hřbety prstů jedné ruky. Dojde-li k unikání žaludečního obsahu do úst nebo ke zvracení, 

umožní tato poloha vytékání tekutého obsahu z úst navenek. Tím se zabrání pronikání 

zvratků nad vchod do hrtanu, jejich vdechnutí do dýchacích cest a následnému dušení. 

(Petržela, 2016, str. 69) 
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Obrázek č. 2 : Zotavovací poloha 

 
Zdroj: URL2 

 

 

 

4.7.1 Ukládání do zotavovací polohy 

 

Postižený leží na zádech s nataženýma nohama, zachránce si klekne ze strany. Bližší 

horní končetinu postiženého v rameni upaží a v lokti ohne do pravého úhlu směrem 

k hlavě. Vzdálenější horní končetinu přitáhne před hrudník a hřbet ruky přisune 

postiženému k tváři blíže k sobě. Druhou rukou zachránce uchopí vzdálenější dolní 

končetinu za stehno nad kolenem, zvednutím ji pokrčí, chodidlo zůstává na podlaze. 

Přitahováním za koleno vzdálenější končetiny a za vzdálenější rameno k sobě převalí 

postiženého na bok. Jeho výše uloženou a v koleni ohnutou dolní končetinu opře 

kolenem o podlahu, a zajistí tak polohu těla na boku. Ruku bližší horní končetiny založí 

hřbety prstů pod tvář postiženého, aby zajišťovala jeho hlavu v záklonu. Musí-li 

postižený v zotavovací poloze na boku setrvat déle než 30 minut, otočte ho na druhý 

bok – zabrání se tak vzniku otlaku. (Petržela, 2016, str. 71) 

 

4.8   Poruchy vědomí 

 

Vědomí je vedle dýchání a krevního oběhu základní životní funkcí. Poruchy vědomí 

mají mnoho příčin. Laická první pomoc se naštěstí poskytuje při poruchách vědomí 

vždy stejně, bez ohledu na vyvolávající příčinu. Poruchy vědomí se dělí na povrchní 

a hluboké. (Petržela, 2016, str. 29) 
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4.8.1 Povrchní porucha vědomí 

 

Projevuje se spavostí, ale po oslovení nebo při fyzickém kontaktu se pacient probudí 

a bývá orientován. Po ukončení kontaktu se po chvilce vrací do dřímotného stavu. 

Většinou jde o vyčerpání a únavu. Vhodná je domluva, doporučení odpočinku a vyspání. 

Povrchní poruchou vědomí může být i stav, kdy pacient leží na zemi, dýchá, nereaguje 

na oslovení, ale jen na bolestivý podmět – takový stav nazýváme sopor. Bolestivý 

podnět způsobíme štípnutím do zápěstí nebo zatřesení za ramena postiženého. Pacient 

zareaguje obranným reflexem, např. odehnání ruky vyšetřujícího od místa, kde byl 

štípnut. (Petržela, 2016, str. 29) 

 

Stav může být způsoben přechodnou mdlobou, opilostí nebo zvolna se zvětšujícím 

nitrolebním krvácením po tupém úderu do hlavy. K nemocnému je třeba zavolat ZZS. 

Do příjezdu záchranář opakovaně kontrolujeme dýchání a krevní oběh postiženého 

a poskytujeme mu tepelný komfort. (Petržela, 2016, str. 29) 

 

4.8.2 Hluboká porucha vědomí 

 

Projevuje se bezvědomím – kóma. Pacient leží a nereaguje na slovní ani na bolestivý 

podnět. Do bezvědomí může upadnout z různých příčin, následkem náhlé zástavy 

krevního oběhu, mozkové mrtvice, úrazu hlavy, intoxikací alkoholem, tlumící látkou 

nebo návykovou látkou. K osobě, která náhle upadla do bezvědomí a nedýchá, 

přistupujeme jako k bezprostředně ohrožené na životě náhlou zástavou krevního oběhu. 

(Petržela, 2016, str. 30) 

Pokud pacient dobře dýchá, k náhlé zástavě krevního oběhu nedošlo. Nezdržujeme se 

pátráním po příčině bezvědomí, ale zajišťuje dobrou průchodnost dýchacích cest. 

Přivoláme ZZS k zajištění převozu postiženého do nemocnice. (Petržela, 2016, str. 30) 

 

4.9   Poruchy průchodnosti dýchacích cest a dýchání 

 

Život ohrožující porucha dýchání = dušení vzniká následkem omezení nebo znemožnění 

proudění vzduchu do plic a z plic ven do ovzduší. Příčiny dušení mohou být různé. Od 

úrazů mozku nebo bezvědomí, po omezení průchodnosti dýchacích cest např. 

vdechnutím tekutiny, vdechnutím obsahu žaludku vytékajícího při bezvědomí z úst, 
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zánětem nebo křečemi. Příznaky dušení jsou nápadité a mají dramatický průběh. 

Objevuje se namodralé zbarvení kůže a sliznic, tep se zrychluje, dýchání je ztížené. 

Postižený lapá po vzduchu, dýchací pohyby slábnou, až zaniknou. (Petržela, 2016, 

str. 30-31) 

 

První pomoc se zajistí rychlým otevřením dýchacích cest a zajištění jejich průchodnosti 

následujícím způsobem. Hlavu postiženého otočit na stranu směrem od sebe 

a zkontrolovat zda je dutina ústní čistá. Případný cizí předmět (zubní protéza, rovnátka, 

bonbon, kousky stravy, zvratky aj.) vyjmout dvěma prsty chráněnými igelitovým 

sáčkem, rouškou či kapesníkem, ale nejlépe latexovými rukavicemi. Poté otočit hlavu 

postiženého tváří vzhůru a zaklonit ji. Záklon lze provést střihovým způsobem rukou, 

kdy jedna tlačí dlaní na čelo směrem dolů a druhá v zátylku směrem nahoru. Dávat 

pozor aby záklon nebyl v maximální postavení a nedošlo k poranění krční páteře. Další 

možností provedení záklonu hlavy je tlakem dlaně jedné ruky na čelo a tahem brady 

prsty druhé ruky dopředu – předsunutí dolní čelisti. Nad ústa pacienta přiblížit ucho 

a zkontrolovat, zda dotyčný dýchá, či nikoliv. Proud vydechovaného vzduchu lze slyšet 

a vnímat na boltci ucha a na tváři. Dýchací pohyby hrudníku sledovat zrakem 

a zvýraznit je rukou položenou na nadbřišek mezi pupek a konec hrudní kosti. Rukou 

položenou na nadbřišek vnímat dýchací pohyby hrudníku. Po zjištění, že pacient dýchá, 

věříme i srdeční akci poslechem na hrudníku vlevo od hrudní kosti. Jestliže postižený 

po otevření dýchacích cest pravidelně dýchá a je v bezvědomí, uložíme ho do 

zotavovací polohy na boku, přivoláme ZZS a stále kontrolujeme jeho stav. Jestliže 

postižený po otevření dýchacích cest nedýchá, došlo k náhlé zástavě krevního oběhu. 

Neprodleně voláme nebo žádáme svědky o přivolání ZZS a zahájíme resuscitaci, která je 

popsána v kapitole 3.10 Neodkladná kardiopulmonální resuscitace. (Petržela, 2016, str. 31) 

 

4.10 Neodkladná kardiopulmonální resuscitace 

 

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) – nebo-li oživování – je soubor opatření vedoucí 

k obnově oběhu okysličené krve a prevenci selhání orgánů postižených nedokysličením 

u osoby s náhlou zástavou oběhu. Spočívá zejména v umělé náhradě krevního oběhu 

a dýchání masáží hrudníku a umělým dýcháním. KPR se zahajuje v případě bezvědomí 

a jiné než normální dechové aktivity. (Bydžovský, 2011, str. 18) 
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KPR se zahajuje v případě bezvědomí a jiné než normální dechové aktivity. Oslovte 

postiženého: „Jste v pořádku?“ Pokud postižený nereaguje, zakloňte postiženému hlavu, 

přiložte na ústa tvář a sledujte, zda-li slyšíte a cítíte vydechovaný vzduch, pohledem na 

hrudník sledujte, zda-li se zvedá – nejdéle 10 sekund. Pokud dýchá jakkoliv jinak než 

normálně nebo vůbec, zahajte resuscitaci. (Bydžovský, 2011, str. 18) 

 

V okamžiku náhlé zástavy srdeční je v plicích normální obsah kyslíku, krev v tepnách 

a vlásečnicích a kyslík je i v tkáních. Tato zásoba vystačí na zhruba 4-5 minut. 

Neodkladná kardiopulmonální resuscitace se proto zahajuje nepřímou srdeční masáží, 

která obnoví průtok okysličené krve tělem. Je následována umělými dechy v poměru 

30 : 2. Neodkladná resuscitace musí být co nejdříve doplněna automatizovanou externí 

defibrilací. V okamžiku, kdy jsme svědky obdobné situace, není potřeba v prvních 5 

minutách provádět umělé dýchání, a můžeme se soustředit pouze na nepřímou srdeční 

masáž. V případě, že oživovací pokusy trvají déle než uvedených 5 minut, je zapotřebí 

nepřímou srdeční masáž doplnit umělým dýcháním. (Petržela, 2016, str. 32) 

 

Při provádění KPR se řiďte následujícími pokyny (Bydžovský, 2011, str. 18): 

 

 u dospělého provádějte 30 stlačení hrudníku a poté 2 umělé vdechy, u dětí 

používejte poměr 15:2, 

 zavolejte neprodleně ZZS, nebo tím pověřte další zachránce, 

 masáž hrudníku provádějte rukama propnutýma v loktech, na tvrdé podložce, 

 hrudník stlačujte u dospělého přímo uprostřed do hloubky 5-6 centimetrů (u dětí 

cca do 1/3 hloubky hrudníku) frekvencí 100/minutu (viz obrázek č. 3). 

Po stlačení je třeba jej zcela uvolnit. Stlačení i uvolnění trvá stejně dlouho, 

 umělé vdechy provádějte po záklonu hlavy a stlačení nosních křídel. Hlavu 

ničím nepodkládejte a co je pod ní, to vyjměte, 

 pozvolna vdechněte obsah svých plic do postiženého, nezvedá-li se hrudník  

pátrejte po překážce v dýchacích cestách, 

 v případě většího počtu zachránců je vhodné se po 2 minutách střídat.  

 

Resuscitaci přerušte a stav zkontrolujte jen tehdy, začne-li postižený sám normálně 

dýchat. Známkou správně prováděné resuscitace je: zvedající se hrudník při umělém 
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dýchání, postupná obnova růžové barvy a zúžení původně širokých zornic. Správná 

technika je velmi důležitá, i dokonale provedená resuscitace zajistí jen asi 30% 

normálního prokrvení mozku. Není-li zachránce nebo neumí-li provádět umělé dýchání, 

vždy je potřeba provádět alespoň masáž hrudníku. V případě zcela osamoceného 

zachránce bez přístupu k telefonu je prioritou zavolat pomoc, pak až začít resuscitovat. 

(Bydžovský, 2011, str. 19) 

 

Obrázek č. 3 : Umístění rukou při KPR 

 
Zdroj: URL4 

 

 

 

4.11 Zástava krvácení 

 

Velká, rychle vzniklá ztráta krve způsobí akutní hypovolémii (snížení objemu obíhající 

krve. Vedle dušení a náhlé zástavy krevního oběhu je třetí příčinou náhlé smrti. Předejít 

jí lze jen včasnou zástavou zevního krvácení a opatřením k obnovení objemu obíhající 

krve. Krvácení lze rozdělit na vnitřní a vnější. (Pokorný, 2003, str. 41) 
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4.11.1 Vnitřní krvácení 

 

Vzniká většinou následkem traumatu (úder, zlomeniny, pronikající poranění, tlakové 

poranění). Krev vytéká z porušených cév uvnitř těla a obvykle se hromadí v tělních 

dutinách. Je závažnější než zevní krvácení, protože zůstává dlouho skryto a projeví se 

až po vyčerpání kompenzačních mechanismů organismu. Nejčastější projevy jsou: 

bolest v postižené krajině, rychlý a slabý pulz, zrychlené mělké dýchání, bledá, chladná 

pokožka se studeným potem, pocit žízně a apatie. (Lejsek, 2013, str. 98) 

 

První pomoc v případě vnitřního krvácení začíná vyšetřením základních životních 

funkcí a zástavě případného vnějšího krvácení. Poté se postižený s podezřením na 

vnitřní krvácení umístí podle stavu vědomí do úlevové (pro něj v tu chvíli 

nejpohodlnější polohy) nebo stabilizované polohy, aplikují se protišoková opatření. 

Manipulace se omezí na minimum. Zajistí se průchodnost dýchacích cest, minimalizují 

se ztráty tepla pomocí improvizované přikrývky nebo s využitím termoizolační reflexní 

folie. Nepodává se nic ústy, při pocitu žízně je možné zvlhčit rty. Do příjezdu ZZS, 

která se při podezření na vnitřní krvácení aktivuje, je nezbytná trvalá kontrola vitálních 

funkcí, při zástavě dechu se zahajuje kardiopulmonální resuscitace. (Lejsek, 2013, 

str. 102) 

 

4.11.2 Vnější krvácení 

 

Krev vytéká mimo prostor těla, rána je způsobena zevním poraněním. Dělí se dále na 

(Lejsek, 2013, str. 98-99): 

 

 arteriální (tepenné) – krev má jasně červenou barvu, z rány pod tlakem 

vystřikuje, je patrná její pulzace. Arteriální krvácení je život ohrožující situace, 

protože způsobuje ztrátu velkého množství krve, 

 žilní – z rány volně vytéká tmavě červená krev, výjimečně stříká, nikdy ale 

nepulzuje, 

 kapilární – nízká intenzita krvácení, barva je jasně červená, 

 smíšené krvácení – vyskytuje se při hlubších ránách zasahující společně 

probíhající tepny i žíly.  



34 

 

 

Celkové příznaky krvácení podle velikosti krevní ztráty (Lejsek, 2013, str. 99): 

 

 menší krevní ztráta – (10-15 % objemu krve, tj. 500-700 ml u dospělého) je 

u zdravého člověka bez následků, 

 středně závažná ztráta krve – (15-30 % objemu krve, tj. 750-1500 ml 

u dospělého) je přítomna celková bledost, rychlá únava až spavost, časté zívání, 

chladné a studeně vlhké okrajové části těla. Tep se zrychluje a je stále méně 

hmatný, 

 velká krevní ztráta – (30-40 % objemu krve, tj. 1500 – 2000 ml u dospělého) 

způsobuje těžký šok. 

 

4.11.2.1 Kapilární a drobné žilní krvácení 

 

Po očištění a dezinfekci rány se přiloží krycí vrstva. Ta může být v případě drobného 

krvácení ve formě náplasťového obvazu, u větších poranění se přiloží dostatečná vrstva 

sterilního krycího materiálu a zafixuje se náplastí nebo obinadlem. Elevace poraněného 

místa a místní chlazení přispívají ke zmenšení krvácení a snížení bolestivosti. Pokud 

krvácení nepokračuje, není nutné chirurgické ošetření rány, je možné ponechat 

postiženého na místě. V případě nutnosti chirurgického ošetření je vhodný transport 

k ošetření běžnými dopravními prostředky. (Lejsek, 2013, str. 99) 

 

4.11.2.2 Silné zevní krvácením 

Silné zevní krvácení vyžaduje okamžité a rozhodné jednání. Aplikuje se přímý tlak na 

krvácející ránu. Pro kompresi rány se využívá tzv. Tlakový obvaz (obrázek 4), který je 

možné improvizovaně vyrobit, nebo lze použít komerčně vyráběné obvazy, které bývají 

součástí lékárniček. Po dezinfekci rány se přiloží dostatečná krycí vrstva s následným 

naložením fixačního obvazu. Při masivním krvácení se dezinfekce vynechává a rána se 

stlačí manuálně. Přiložený obvaz nesmí končetinu zaškrtit, pulzace tepny musí hmatná 

distálně od rány. (Lejsek, 2013, str. 99) 
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Obrázek č. 4 : Tlakový obvaz 

 
Zdroj: URL3 

 

 

Tlakový obvaz má tři vrstvy: vrstvu krycí, tlakovou a fixační a při správném naložení 

zajišťuje kompresi krvácející rány. Pokud po naložení obvaz prosakuje, přidá se další 

vrstva obvazu. Při masivním krvácení, kdy se rozvíjí šok, je zástava krvácení prioritní. 

V časové nouzi se přistoupí ke kompresi rány prsty nebo pěstí. Ke zmírnění krvácení je 

vhodné během ošetření krvácení a zejména potom postiženou část elevovat nad úroveň 

srdce ke snížení průtoku krve. (Lejsek, 2013, str. 99) 

 

Při pokračujícím krvácení nebo při nemožnosti komprese rány přímo (u těžce 

zhmožděné tkáně při rozsáhlých poraněních)se využije nepřímého tlaku na tepnu, která 

zásobuje poraněnou oblast. Tepna se stlačí v tzv. tlakovém bodě. To je místo 

(proximálně od místa poranění), kde je tepna snadno stlačitelná proti přilehlé kosti. 

Aplikovaný tlak sníží průtok krve a tak sníží velikost krevní ztráty. Pokud si zachránce 

není jist polohou těchto bodů, nebo se nedaří krvácení zastavit, lze použít škrtidlo 

a zastavit tak přítok krve do poraněné části těla (zpravidla končetiny). Při správně 

naloženém škrtidle není distálně hmatatelný pulz. Zaškrcená končetina je bez přísunu 

kyslíku a hromadí se v ní toxické zplodiny metabolismu. Tento způsob je proto 

vyhraněn pro krajní situace, k získání času na naložení tlakového obvazu nebo při 

nemožnosti jeho naložení či jeho selhání. (Lejsek, 2013, str. 99-102) 
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Škrtidlo se používá na omezenou dobu, při respektování následujících pravidel: použití 

v situaci záchrany života, není-li dostatečná jiný způsob zástavy krvácení (úrazová 

amputace spojená s masivním krvácením, otevřená zlomenina s tepenným krvácením). 

Při prosáknutí dvou vrstev tlakového obvazu se škrtidlo naloží nad ránu na neporaněnou 

tkáň, minimální šíře škrtidla je 5 cm. Ideálně se využívá gumové škrtidlo 

(tzv. Martinovo pryžové obinadlo). Lze využít též šátek, který se obtočí kolem 

končetiny, volné cípy se překříží a vně se vloží podlouhlý předmět např. tužka, 

šroubovák, dřívko apod. Po zauzlení se šátek utáhne otáčením podlouhlého předmětu. 

Zaznamená se čas naložení škrtidla. Pro zajištění prokrvení zaškrcené končetiny se po 

20-30 minutách škrtidlo na několik vteřin (cca 5-10 s) uvolní a následně opět utáhne. 

K postiženému s větší krevní ztrátou se neprodleně přivolá ZZS, postižený je přímo 

ohrožen na životě. Do příjezdu ZZS je nutné kontrolovat životní funkce. Postiženému se 

nepodává nic ústy. (Lejsek, 2013, str. 102) 

 

4.11.2.3 Krvácení z přirozených tělních otvorů 

 

Podle Beránkové a kol. (2002, str. 82-84) se krvácení z přirozených otvorů dělí na: 

 

 Krvácení z dutiny ústní – vzniká většinou po vyražení zubu, do zubního lůžka se 

vloží tampon, gáza či kapesník. Postižený tampon skousne alespoň na 30 minut, 

poté necháme tampon samovolně uvolnit. Při krvácení z jazyka, měkkého patra 

nebo nosohltanu se pokusme o stisknutí tlakového bod na krkavici nebo lícního 

tlakového bodu na krvácející straně. Při krvácení z vnitřní strany tváře stiskneme 

lícní tlakový bod na straně krvácení. Pokud je postižený při vědomí, zaujme 

polohu vsedě s hlavou předkloněnou, v rukou drží obvazový materiál a nechává 

krev odtékat, nesmí ji polykat. V případě bezvědomí postiženého uložíme do 

stabilizované polohy, podložíme mu čelo a otočíme hlavu tak, abychom viděli, 

jak odtéká krev z dutiny ústní na obvazový materiál. Zajistíme příjezd ZZS 

a kontrolujeme životní funkce do jejího příjezdu. 

 Krvácení z nosu – při zachovaném vědomí si postižený pohodlně usadí 

s mírným předklonem hlavy, stiskne nosní křídla na dobu 3 – 5 minut s klidným 

dýcháním ústy, na čelo a do týlu přiložíme studený obklad. Nos nikdy 

nevyplachujeme a nesnažíme se o zavedení tamponády. Při bezvědomí uložíme 
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postiženého do stabilizované polohy se zvýšením horní poloviny těla, podložíme 

odsávací vrstvu. ZZS voláme při silném nebo obtížně zastavitelném krvácení, 

při bezvědomí nebo při možnosti vdechnutí krve. 

 Krácení z ucha – pokud je postižený při vědomí pohodlně se usadí s opřením 

hlavy a přiloží se savý obvaz na ucho. Při bezvědomí se též přiloží odsávací 

obvaz, který se zajistí šátkem nebo obinadlem tak, aby nestlačoval hlavu. 

Postiženého uložíme do stabilizované polohy na boku postižené strany a hlavu 

a ramena vypodložíme tak, aby se obvaz nedotýkal podložky. Pravidelně 

kontrolujeme životní funkce, krvácení a voláme ZZS. 

 

4.12 Ošetření zlomenin 

 

V souvislosti dopravních nehod se nejčastěji setkáváme se zlomeninami úrazovými, tedy 

takovými, které vznikají mechanicky za užití nepřiměřeného násilí. Z většiny se jedná 

o velké kosti končetin, nebo pánve. Takovéto zlomeniny se dále dělí na zavřené, pokud kost 

nepoškodila celistvost kůže a otevřené, kdy kůže byla poškozena ať už samotným úrazem, 

nebo ostrou částí samotné zlomené kosti. Podle rozsahu jsou kosti zlomeny úplně, je tedy 

přerušena po celém jejím průměru nebo neúplně, tzv. nalomené nebo vpáčené. (Stelzer, 

Chytilová, 2007, str. 91) 

 

Určit zlomeninu může být obtížné určit, pokud si nejste jisti, následující body pomohou 

takovou zlomeninu odhalit (Stelzer, Chytilová, 2007, str. 91): 

 

 zhmoždění nemusí být zřejmé, porovnejte zraněnou část těla s nezraněnou (např. 

pravou ruku s levou), 

 otevřená rána naznačuje vnitřní zlomeninu, 

 citlivost a bolest pociťované jen v místě poranění jsou běžné. Postižený je obvykle 

schopen ukázat místo bolesti. Pro odhalení zlomeniny je dobré jemně se dotýkat těla 

podél kosti. Stěžování si postiženého na bolest či citlivost slouží jako spolehlivá 

známka zlomeniny, 

 otok způsobený krvácením se rozvíjí rychle po zlomení. 

 

První pomoc spočívá především v učení zlomeniny a zamezení pohybu postižené části 

těla. Sundá se oblečení překrývající poraněnou část těla. V případě potřeby lze oděv 
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roztrhat, nebo přestříhat. Stabilizovat poraněnou část pomocí dlahy (odst. 3.12.1). 

V případě otevřené zlomeniny, netlačte na vyčnívající kosti. Přikryjte ránu a obnažené 

kosti obkladem. Umístěte stočenou gázu okolo kostí a obvažte zranění bez tlaku na 

kosti. Pokud je to možné, okolí rány chlaďte s cílem zamezit otékání a bolesti. (Stelzer, 

Chytilová, 2007, str. 93) 

 

Znehybnění zraněné horní končetiny docílíme tak, že ji uložíme do šátkového závěsu 

vytvořeného z trojcípého zdravotnického šátku. Na vrchol uvážeme uzel pro vytvoření 

jakési jamky na uložení lokte poraněné končetiny a cípy zavážeme za krkem raněného. 

(Petržela, 2016, str. 53) 

 

Znehybnění dolní končetiny vyžaduje náročnější postup, než je tomu u horních končetin. 

Znehybněním dolní končetiny se omezí pohyb raněného. Jako improvizované dlahy 

můžeme použít zdravou dolní končetinu, k níž poraněnou končetinu pevně připoutáme 

obinadlem. Při znehybňování zlomenin dlouhých kostí na dolní končetině je třeba 

pamatovat, že je nezbytné znehybnit i kloubní spojení nad a pod zlomeninou. 

V některých případech může u zlomenin dojít při nárazu k posunutí úlomků kosti. 

Končetina může být netypicky otočena, zkrácena nebo ohnuta do nezvyklého úhlu. 

Posun úlomků může poranit nervy a velké cévy. Může nastat i život ohrožující závažné 

krvácení. (Petržela, 2016, str. 53) 

 

Poranění pánve náleží mezi nejtěžší, život bezprostředně ohrožující úrazy. Bývají 

součástí mnohočetných poranění po velkých dopravních nehodách. Provází je silné 

vnitřní krvácení. Laická první pomoc spočívá v zastavení zevního krvácení, rychlém 

přivolání ZZS a sledování a podporování základních životních funkcí raněného 

v mezích možností do příjezdu profesionálních zdravotníků. (Petržela, 2016, str. 52) 

 

 

4.13 Poranění páteře 

 

Nejčastějšími příčinami poranění páteře jsou dopravní nehody. Postižena bývá krční 

páteř, a to nejčastěji zpětným nárazem hlavy při nevhodně nastavené opěrce hlavy 

(tzv. bičové trauma). Vlastní mícha bývá poškozena jak primárně, přímým 
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mechanickým poškozením, tak sekundárně, vnikem otoku, krvácení a poranění 

drobných nutričních cév. Navíc může být poškozena i v období po vlastním úrazu při 

nešetrné manipulaci u nestabilních zlomenin obratlů. (Lejsek, 2013, str. 156) 

 

To samé ve své knize zdůrazňuje i J. Pokorný (2003, str. 119), že páteř bývá nejčastěji 

poraněna v krční části a na přechodu z hrudní na bederní. Právě poranění krční páteře se 

často vyskytuje u dopravních nehod, zvláště při nárazech na vozidlo zezadu. Pozor na 

možnost poranění míchy při vyprošťování a přenášení raněného.  

 

Hlavním příznakem poškození páteře je silná bolest v postižené oblasti, ovšem jsou 

přítomny do jisté míry všechny příznaky zlomeniny. Pacienti s vysokým míšním 

poraněním mohou jevit známky šoku nebo mohou mít poruchu dýchání. Při současném 

poranění hlavy může být přítomna porucha vědomí. (Lejsek, 2013, str. 157) 

 

 Příznaky postižení míchy jsou shrnuty v následujících bodech (Lejsek, 2013, str. 157): 

 

 silná bolest v oblasti postižení, která může vystřelovat do končetin, 

 pocit „rozpůlení“, 

 ztráta motoriky – nemožnost pohnout končetinou nebo končetinami, 

 ztráta citlivosti – postižený necítí dotek, nerozezná teplé od studeného, 

 abnormálně zvýšená citlivost – postižený naopak pociťuje palčivou bolest při 

sebemenším doteku.  

 

Cílem první pomoci je pacienta ještě více nepoškodit a umožnit mu rychlý a bezpečný 

transport do zdravotnického zařízení, kde se může podrobit definitivnímu ošetření. Při 

nestabilní zlomenině páteře nejvíce hrozí dislokace jednotlivých úlomků nebo 

luxovaných (vymknutých) obratlů a další stlačení nebo napnutí míchy při nešetrné 

manipulaci. Následky takového nešetrného pohybu mohou být tragické. Proto platí 

obecná zásada, že s pacientem, který má poraněnou páteř, by se mělo co nejméně 

pohybovat. Není-li jisté, že jde o nestabilní zlomeninu páteře, musí se při pouhém 

podezření na tento typ poranění postupovat, jako by se o nestabilní zlomeninu jednalo. 

I pokud je zlomenina stabilní (nehrozí posun jednotlivých úlomků), je mícha ohrožena 

vznikem sekundárních poškození. Na jedné straně je tedy potřeba urychlený transport 
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pacienta, na straně druhé je zde podmínka minimální manipulace s pacientem (Lejsek, 

2013, str. 157).  

 

Je tedy nutné řídit se následujícími pokyny (Lejsek, 2013, str. 157): 

 

 s pacientem pokud možno vůbec nehýbat, výjimku tvoří základních životních 

funkcí a další ohrožení zraněného na místě nehody; 

 ihned kontaktovat ZZS; 

 s jakoukoli manipulací kromě výše uvedeného počkat až na odbornou pomoc; 

 je-li nutné s poraněným manipulovat a je-li to možné, zajistit dostatečný počet 

pomocníků, k bezpečné manipulaci s dospělým člověkem je zapotřebí 

minimálně pěti zachránců.  

 

V případě podezření na poranění krční páteře na poranění krční páteře je nutné zajistit 

hlavu ve stabilním postavení, zabránit pohybům do stran, vpřed a dozadu. K tomu lze 

užít buď tzv. Schanzova límce, event. jeho improvizované alternativy (viz obrázek č 5). 

(Lejsek, 2013, str. 157) 

 

Obrázek č. 5: Schanzův límec – improvizovaná alternativa 

 
Zdroj: Lejsek, 2013, str. 158 

 

4.14 Mozkolebeční poranění 

 

Příčinou jsou tupé nárazy při autonehodě, udeření různými předměty aj. způsobující 

poranění mozku či zlomeninu spodiny lebeční (kosti týlní, spánkové, čelní, čichové 

a klínové) Příznakem zlomeniny kosti lebeční je z nosu/ucha vytékající či odkapávající 

tmavá krev, často s nažloutlým mozkomíšním mokem, časté bezvědomí. (Bydžovský, 

2004, str. 23) 
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4.14.1 Zlomenina lebky 

 

Zlomenina lebky je zlomení nebo prasknutí kosti lebeční. Zlomenina lebky může být 

otevřená (s doprovodnou ránou na hlavě) nebo uzavřená (bez rány na hlavě). (Stelzer, 

Chytilová, 2007, str. 82) 

 

Při první pomoci zlomeniny lebky se řídíme následujícími body (Stelzer, Chytilová, 

2007, str. 82): 

 

 sledujeme dýchaní raněného, 

 stabilizujeme raněnému krk s cílem zabránit pohybu, 

 jemně zvedneme pacientovi hlavu s ramena, což pomůže kontrolovat krvácení, 

 přikryjeme ránu sterilním obkladem, 

 kontrolujeme krvácení, netlačíme na ráno, ale okolo okrajů rány, 

 voláme ZZS.  

 

4.14.2 Poranění mozku 

 

Mozek je citlivý orgán. Když je hlava silně zasažena, mozek se odrazí od vnitřní strany 

lebky. Poranění mozku může být těžké a obtížně zvládnutelné. Postižený je často 

zmatený nebo v bezvědomí, což činí ohledání jeho stavu obtížným. Poranění mozku 

často ohrožuje život. Špatné zacházení s pacientem, který je jím postižen, může vyústit 

v trvalé postižení nebo smrt. Poranění mozku vytváří různé stupně místních nebo 

obecných otoků. Jak se otok zvětšuje nebo hematom rozšiřuje, zvyšuje se nitrolebeční 

tlak. Zvyšující se otok může stlačovat zduřelé cévy a přerušit zásobování krví, což 

připraví mozkovou tkáň o kyslík. (Stelzer, Chytilová, 2007, str. 82-83) 

 

Příznaky poranění mozku je zmatenost raněného, pomalé odpovědi na otázky, raněný je 

rozptýlený a neschopný se soustředit, nepamatuje si čas ani místo, postižený zakopává 

a není schopný chůze po rovné čáře, opakovaně se ptá na stejné otázky, je přehnaně 

úzkostlivý a bezdůvodně pláče. (Stelzer, Chytilová, 2007, str. 83-84) 
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První pomoc (Stelzer, Chytilová, 2007, str. 84): 

 

 neprodleně přivolat ZZS, 

 u pacienta v bezvědomí předpokládat zranění páteře, dokud se poranění 

nevyvrátí, 

 sledovat pacientovo dýchání, 

 kontrolovat krvácení hlavy přikrytí rány sterilním obkladem jako ochranou 

vrstvu proti infekci. Stabilizovat případný zabodnutý předmět. Nepokoušet se 

zastavit krev prosakující z uší nebo nosu, 

 postižený s poraněním mozku má sklon ke zvracení, otočení pacienta na bok 

současně se zpevněním krku a zamezením pohybu pomůže odvádění zvratků 

a udržení volných dýchacích cest, 

 pokud je vyvráceno poranění páteře, necháme pacienta v poloze vleže s lehce 

zvednutou hlavou, aby se zamezilo zvyšování krevního tlaku v mozku. Pokud je 

pacient v bezvědomí, otočíme ho do stabilizované polohy. 

 

 

4.15 Ošetření popálenin 

 

Popáleniny jsou závažná poranění způsobená účinkem vysoké teploty na povrch 

lidského organismu. Příčinou je působení tepla (od cca 50 stupňů Celsia). (Petržela, 

2016, str. 58). 

 

Podle M. Petrželi (2016, str. 58) se popáleniny dělí dle hloubky na čtyři stupně: 

 

 první stupeň (zarudnutí) – popálenina povrchní; pokožka je začervenalá, teplejší, 

mírně otéká a bolí, zhojí se bez následků, 

 druhý stupeň (puchýř) – je ještě popáleninou povrchní; na poraněné části těla 

vznikají puchýře naplněné tkáňovým mokem a značně bolí; hojí se řadu dní; pod 

puchýřem vznikne nová pokožka; puchýř postupně zasychá a odloupne se, 

 třetí stupeň (příškvar) – hluboká popálenina, při které je kůže poškozena v celé 

tloušťce; příškvar má hnědou až černou barvu, odlučuje se velmi pomalu, často 

se infikuje, 
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 čtvrtý stupeň (zuhelnatění) – hluboká popálenina vznikjící účinkem plamene 

nebo dlouhodobým působením vysoké teploty; postihuje do hloubky nejen kůži 

a podkoží, ale i svaly, klouby a kosti. 

 

První dva stupně jsou v případě dopravních nehod zanedbatelné, zbylé dva okamžitě na 

místě řešíme podle bodů, které zmiňuje O. Weigel (2015, str. 131): 

 

 V případě, že zraněný stojí nebo utíká a hoří, povalte jej co nejdříve na zem, 

přikryjte (kabátem, dekou) a oheň uduste. 

 Postiženého odneste z dosahu žáru a uložte nebo posaďte. 

 Na postižené plochy přiložte mulový krycí obvaz. 

 Máte-li k dispozici čistou chladnou vodu, je vhodné popáleninu chladit – 

nejméně 10 minut. 

 Má-li postižený na popálených místech prsteny, náušnice, náramek či řetízky, 

sundejte je, dřív než se rozvine otok. 

 Při pocitech žízně lze postiženému, je-li při plném vědomí, podávat po malých 

lžičkách pitnou vodu. 

 Při celkových rozsáhlých popáleninách zabalte postiženého do vlhkého 

prostěradla, ubrusu nebo ručníků, přičemž kůže se nesmí vzájemně dotýkat. 

 Po ošetření postiženou část znehybněte a zraněnému zajistěte klid. 
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5 Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo sepsat nejčastější zranění, ke kterým dochází během 

dopravních nehod. Tato zranění doplnit o stručný popis, který je pomůže zachránci 

identifikovat. Každé zranění je doplněno o vhodný postup laické první pomoci, který je 

zmiňovaný v odborných publikacích. 

 

Teoretická část obsahuje zejména obecný popis IZS, kde je podrobněji popsána jeho 

struktura a činnost jednotlivých základních složek IZS, ostatní složky IZS jsou pouze 

vyjmenovány. V další části je popsána legislativa dopravní nehody a uvedeny 

povinnosti všech jejich účastníků. Poslední část patří poučení o zajištění bezpečnosti 

u již vzniklé dopravní nehody. 

 

V poslední části se úvodem pojednává o definici první pomoci, její legislativě 

a povinnostech každého občana, korektním přivolání zdravotnické záchranné služby 

a rozděluje samotnou první pomoc. Následuje obsah lékárničky z povinné výbavy auta 

i motocyklu. Dále jsou vypsány jednotlivé zranění, ke kterým běžně v průběhu 

dopravních nehod dochází a popis laické první pomoc, jenž několikanásobně zvyšuje 

šanci na uzdravení raněného. 
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