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ABSTRAKT 

Název práce: Efektivita základní neodkladné resuscitace dětí poskytovaná 

osobami na vozíku 

Cíle práce: Cílem mé diplomové práce je vyhodnotit efektivitu základní 

neodkladné resuscitace dětí do 1 roku prováděnou osobami na vozíku ve třech 

zvolených polohách umístění resuscitační figuríny. Na základě porovnání výsledků 

při umístění figuríny na klíně, na vyvýšené podložce a na zemi vyhodnotit 

nejvhodnější polohu pro provedení základní neodkladné resuscitace.  

Metodika práce: Výzkumný soubor tvořilo 10 osob s poškozením míchy  

(4 s tetraplegií a 6 s paraplegií), kteří ke svému pohybu užívají invalidní vozík. V 

práci byly použity tři metody sběru dat. První metodou, která byla použita, bylo 

anketní šetření, které sloužilo k získání anamnestických údajů u sledovaného 

souboru. Druhou metodou sběru dat bylo pozorování probandů v průběhu 

poskytování první pomoci. Třetí zvolenou metodou bylo měření pomocí zařízení 

SimPad SkillReporter a resuscitační figuríny Resusci Baby QCPR. Měření sloužilo 

ke zhodnocení efektivity základní neodkladné resuscitace dětí po dobu 5 minut ve 

třech vybraných polohách.  

Výsledky práce: Na základě pozorování a měření bylo zjištěno, že všichni 

probandi jsou schopni zvednout a manipulovat s figurínou o hmotnosti 

10 kilogramů. Dalším pozitivním výsledkem této práce bylo zjištění,  

že 8 z 10 probandů bylo schopno efektivně poskytnout základní neodkladnou 

resuscitaci u při umístění figuríny na vyvýšené podložce po dobu 5 minut. 

Z porovnání výsledků celkové efektivity ve vybraných polohách umístění figuríny 

jsem vyhodnotil, že nejvhodnější poloha pro resuscitaci prováděnou osobami na 

vozíku je polohu dítěte na vyvýšené podložce.  

Klíčová slova: základní neodkladná resuscitace dětí, první pomoc, poškozením 

míchy, tetraplegie, paraplegie, osoby na vozíku



 

 

ABSTRACT 

Name: Effectivness of Basic Life Support in Children Provided by Wheelchair 

Users  

Objectives: The aim of this diploma thesis is to evaluate the effectiveness of 

elementary emergency resuscitation children under 1yr of age with three selected 

positions of resuscitation manikin in persons using a wheelchair for their 

movement. Based on the comparison of the results when positioning the manikin 

on a lap, on a mat and on the ground, aim is to evaluate the most suitable position 

for performing elementary emergency resuscitation. 

Method: The research group consisted of ten people with spinal cord injury (four 

with tetraplegia and six with paraplegia), who use wheelchair for their movement. 

Three methods of data collection were used in this work. A survey was used for the 

first method, which obtained anamnestic data of the research group. The second 

method of data collection was the observation of probands during first aid. The third 

selected method was a measurement using a SimPad SkillReporter and a Resusci 

Baby QCPR resuscitation manikin. The measurement was used to evaluate the 

effectiveness of elementary emergency resuscitation of children for five minutes in 

three selected positions. 

Results: Based on observations and measurements, it was found that all probands 

are able to lift and manipulate a manikin weighing ten kilograms. Another positive 

result of this work was the finding that eight out of ten probands were able to 

effectively provide elementary emergency resuscitation to the manikin, which was 

placed on a mat for 5 minutes. From the comparison of the results of the overall 

effectiveness in selected positions of the manikin placement, I evaluated that the 

most suitable position for resuscitation is the position of the child on a mat. 

Keywords: Basic Life Support in children, first aid, spinal cord injury, tetraplegia, 

paraplegia, wheelchair users
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1 ÚVOD 

Diplomovou práci na téma „Hodnocení efektivity základní neodkladné 

resuscitace poskytované osobami na vozíku“ jsem si zvolil v návaznosti na mou 

bakalářskou práci zabývající se podobnou problematikou. V této práci s názvem 

„První pomoc poskytovaná osobami po poranění páteře a míchy“ bylo mým cílem 

zhodnotit praktické možnosti při poskytování první pomoci osobami po poranění 

páteře a míchy a prověřit, zda jsou tito jedinci vůbec schopni provést vybrané úkony 

první pomoci. 

Na základě výsledků bakalářské práce jsem se rozhodl rozšířit předchozí 

získané poznatky a zjistit, jak efektivně jsou osoby, které užívají invalidní vozík 

z důvodu částečné či úplné imobility, schopny provést základní neodkladnou 

resuscitaci u dětí do jednoho roku života.  

Z výsledků předchozí práce vyplynulo, že jedinci s omezenou mobilitou, kteří 

užívají ke svému pohybu vozík, jsou schopni vyhodnotit stav vědomí, zprůchodnit 

dýchací cesty a provádět i základní neodkladnou resuscitaci u novorozenců a dětí 

do jednoho roku života po dobu 1 minuty. Bohužel jsem však neměl možnost 

objektivně vyhodnotit, zda by prováděná resuscitace byla dostatečně efektivní a po 

jak dlouhou dobu by probandi byli schopni efektivní resuscitaci poskytovat. 

Z tohoto důvodu jsem se v diplomové práci rozhodl zaměřit na zhodnocení 

efektivity při poskytování základní neodkladné resuscitace u této obdobné skupiny 

a zmapovat možné techniky, které by jedinci na vozíku mohli využít při náhlém 

život ohrožujícím stavu u dítěte.  

Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části. V první teoretické části 

popisuji problematiku základní neodkladné resuscitace a její nynější doporučení. 

Dále se v teoretické části zaměřím na problematiku osob užívajících ke svému 

pohybu vozík. Druhá část diplomové práce se věnuje samotnému výzkumu, kde 

budu charakterizovat výzkumný soubor, popíši metody sběru dat, výsledky 

efektivity základní neodkladné resuscitace a výsledky pozorování techniky při 

základní neodkladné resuscitaci a při manipulaci s figurínou imitující roční dítě.  

Z vlastních zkušeností, které jsem získal při spolupráci s lidmi užívajícími ke 

svému pohybu vozík, jsem se dozvěděl, že někteří jedinci se již v minulosti setkali 
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u svého dítěte s poruchou dechu. Tato dramatická situace často vzniká dušením 

jedince a může být zapříčiněna přítomností cizího tělesa v dýchacích cestách, 

infekcí dýchacích cest nebo souvisí s alergickou reakcí. Následná zástava dechu 

nebo jeho nedostatečnost může mít až fatální následky a v nejhorším případě může 

vést ke smrti jedince. Organizmus malého dítěte je na takové stavy obzvláště 

citlivý, a to z důvodu dosud nedokončeného vývoje nervové soustavy. V těchto 

situacích je velice důležitá duchapřítomnost a první sekundy až minuty, kdy je 

správně poskytnutá první pomoc rozhoduje o přežití a další kvalitě života dítěte. 

Praktické zkušenosti i teoretické znalosti postupů první pomoci při náhlých život 

ohrožujících situacích mohou vést k záchraně života, z tohoto důvodu jsou stejně 

důležité jak u zdravých, tak i u jedinců s různým zdravotním postižením. V případě, 

že by sami jedinci nebyli schopni první pomoc poskytnout, může i samotná slovní 

navigace sehrát rozhodující roli při záchraně života, pokud by se v blízkosti 

nacházel další jedinec, který by sám těmito znalostmi a dovednostmi nedisponoval.  

Jsem přesvědčen, že diplomová práce, by mohla mít pozitivní přínos pro 

osoby užívající vozík, a především pak pro ty, kteří jsou rodiči malého dítě nebo 

dítě právě čekají či do budoucna plánují.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ZÁKLADNÍ 

NEODKLADNÉ RESUSCITACE 

Teoretická východiska vycházejí z doporučení Evropské Resuscitační Rady 

z roku 2015, European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 

(ERC Guidelines 2015) a jsou stěžejním zdrojem literatury pro tuto práci. 

ERC Guidelines 2015 poskytují doporučení postupů při poskytování základní 

a rozšířené neodkladné resuscitace a při poresuscitační péči a jsou určené jak pro 

širší laickou veřejnost, tak pro školené záchranáře a lékaře. 

Guidelins 2015 jsou aktuální verzí těchto doporučení pro poskytování první 

pomoci a resuscitace. Tyto pokyny by měly být respektovány a poznatky využívány 

i pro výuku první pomoci pro laickou veřejnost (ERC Guidelines 2015). 

2.1 Základní neodkladná resuscitace 

Remeš a Trnovská (2013) i Kurucová (2008) uvádějí, že základní neodkladná 

resuscitace je soubor na sebe navazujících postupů a opatření sloužících k 

neprodlené obnově srdeční funkce a oběhu okysličené krve u osoby, které selhala 

jedna či více vitálních funkcí. Cílem neodkladné resuscitace je především ochránit 

mozek a srdeční sval před nevratným poškozením z důvodu nedostatečného 

okysličení, přívodu živin a odvodu metabolitů. Klíma a kol. (2016) doplňují, že 

základní neodkladná resuscitace slouží i jako podpora, či náhrada při selhávání 

základních životních funkcí, mezi které řadí dýchání, krevní oběh a vědomí.  

Remeš a Trnovská (2013) dále ve své příručce uvádí, že u pacienta v intervalu 

přibližně 10 vteřin od selhání srdeční funkce a krevního oběhu nastává bezvědomí.  

Šebelová (2018) ve své publikaci udává časový interval, kdy od zástavy krevního 

oběhu nastává bezvědomí do 15 sekund a uvádí, že terminální dechy u postiženého 

přetrvávají maximálně 60 až 90 sekund po zástavě dechu. Zahájením základní 

neodkladné resuscitace oddalujeme nezvratné morfologické poškození mozkových 

buněk a včasným zahájením neodkladné resuscitace lze v některých případech 

docílit obnovení spontánního oběhu a dýchání, což je také známkou úspěšné 

resuscitace. Atkins a Berger (2012) uvádějí, že každou minutu, kdy není základní 

neodkladná resuscitace poskytnuta, klesá úspešnost resuscitace u postiženého 

o 10 %. Po 10 minutách je jediným výsledkem smrt jedince. 
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Maconochie (2015) v ERC Guidelines 2015 uvádí, že včasné zahájení 

základní neodkladné resuscitace může dvakrát až čtyřikrát zvýšit šanci na přežití 

postiženého při srdeční zástavě, a pokud je to možné, měl by zachránce provádět 

nepřímou srdeční masáž v kombinaci s umělými dechy. Pro děti vytvořila Evropská 

resuscitační rada specifická doporučení, které berou ohled na anatomii a fyziologii 

dítěte a rozdílné příčiny smrti dítěte, které jsou popsány níže Maconochie (2015).  

Kelnarová a kol. (2013) zmiňují, že základní neodkladnou resuscitaci jsou 

povinni poskytnout všichni občané, pokud tak mohou učinit bez nebezpečí pro sebe 

nebo jiné. Neposkytnutí pomoci může být bráno jako trestný čin podle zákona č. 

40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou stanoveny v odst. 1 § 150 

trestního zákoníku (Zachoval, 2017). Z výše uvedeného vyplývá, že z postihu 

neposkytnutí první pomoci můžeme vyloučit osoby, které užívají invalidní vozík, 

protože by při poskytování první pomoci mohli ohrozit svoje zdraví.   

Základní neodkladná resuscitace, Basic Life Support (BLS) je poskytována 

bez speciálního vybavení a podle zásady „není potřeba více než dvě ruce“ (Lejsek 

a kol., 2013). Na základní neodkladnou resuscitaci bezprostředně navazuje 

rozšířená neodkladná resuscitace Advanced Life Support (ALS), poskytovaná 

vyškolenými záchranáři, kteří využívají speciálního vybavení pro zajišťování 

volných dýchacích cest, zajišťování žilního přístupu a podávání léků. 

Jak bylo zmíněno výše, postupy při poskytování základní neodkladné 

resuscitace u dětí se nepatrně liší od resuscitace dospělých. Tato diplomová práce 

se zaměřuje na základní neodkladnou resuscitaci u dětí, a proto se v další části práce 

budu podrobněji zaměřovat na tuto problematiku. 

2.2 Základní neodkladná resuscitace u dětí 

Základní neodkladná resuscitace dětí, Paediatric Basic Life Support (PBLS) 

vychází z resuscitace dospělých a má podobné schéma. Remeš a Trnovská (2013) 

ve své příručce uvádí, že nevyškolený zachránce může u dítěte použít i postupy 

základní neodkladné resuscitace pro dospělého, Maconochie (2015) s tímto faktem 

souhlasí a zmiňuje, že je lepší provést postup resuscitace pro dospělého než vůbec 

žádný. Avšak je vždy lepší se řídit doporučeními z ERC Guidelines 2015 a užít 

schéma postupu BLS pro dítě, kde je doporučeno provedení 5 úvodních vdechů. Ty 
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mohou zvýšit šanci na úspěšnou resuscitaci z důvodu, že u dětí je častější primární 

příčinou náhlé zástavy oběhu dušení než srdeční selhání. 

Novák, Pokorný a Fabichová (2003) ve své publikaci uvádějí zajímavá data. 

Za rok 2000 až rok 2001 bylo resuscitováno 372 dětí věku do 14 let. 

V publikovaném článku autoři popisují, že ve stejném časovém období oslovili 

výjezdová stanoviště ZZS a na základě získaných validních odpovědí ze všech krajů 

České republiky uvádějí, že respondenti celkem resuscitovali 148 dětí ze všech 

resuscitovaných dětí uvedených výše. Mezi nejčastější důvody resuscitace u dětí 

autoři popisují tonutí (23,5 %), polytrauma (18,5 %), zánětlivá obstrukce dýchacích 

cest (14,2 %) a dušení z důvodu aspirace uvádí až na pátém místě 

(8,4 %) (Novák, Pokorný a Fabichová, 2003). 

Pokud dítě nereaguje na oslovení ani na jiný podnět, zachránce mu 

zprůchodní dýchací cesty tak, že provede mírný záklon hlavy či povytažení brady. 

U novorozenců a dětí do 1 roku lze prsty uchopit na obou stranách úhel dolní čelisti 

a lehce ji předsunout dopředu, nebo dvěma prsty položenými pod bradu ji 

povytáhnout vzhůru (Maconochie, 2015). Následně provede kontrolu dechu. Zjistí-

li, že dítě nedýchá nebo dýchá nepravidelně, provede 5 úvodních vdechů. 

U dětí z důvodu častějšího výskytu sekundární zástavy oběhu, jako následek 

nepřítomnosti kyslíku ve tkáních, je doporučováno provádět umělé vdechy vždy 

(Maconochie, 2015). Zhang a kol. (2019) ve své publikaci uvádí, že po analýze pěti 

studií, které zahrnovaly 14 427 dětí se zástavou oběhu, je prokazatelně lepší 

poskytovat resuscitaci s provedením umělých vdechů než pouze samotné stlačování 

hrudníku. Autor pokračuje, že děti, u kterých byla poskytnuta resuscitace 

s umělými vdechy, měly vyšší naději na 30 denní přežití, než děti, u kterých byla 

provedena pouze nepřímá srdeční masáž. 

U novorozenců a dětí do 1 roku zachránce provede úvodní vdechy tak, že se 

nadechne a objem vzduchu v ústech vdechne do úst a nosu dítěte. Poté provádí 

resuscitaci po dobu jedné minuty či 5 cyklů. Jestliže se neobjeví známky života, 

ihned přivolá ZZS a pokračuje v resuscitaci (Maconochie, 2015).  

Místo pro kompresi hrudníku se uvádí v dolní polovině hrudní kosti. 

Bernatová (2014) udává, že poměr kompresí hrudníku a dechů u dětí a kojenců by 
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měl být v poměru 30:2, to znamená 30 stlačení hrudníku střídat se 2 vdechy. U 

novorozence se potom používá poměr stlačení hrudníku a umělých vdechů 3:1 

(Šeblová, Knor a kol., 2018).  

V ERC Guidelines 2015 je doporučena, frekvence stlačování hrudníku v 

rozmezí 100 až 120 stlačení za minutu (Maconochie 2015) a u novorozenců 

Šeblová, Knor a kol. (2018) uvádí frekvenci 120 stlačení hrudníku za minutu. 

Hloubku a sílu komprese je třeba přizpůsobit stáří a velikosti dítěte. Podle 

Bernatové (2014) odpovídá hloubka stlačení hrudníku u dětí jedné třetině 

předozadního průměru hrudníku, dle nynějších doporučení je udávána hloubka 

stlačení hrudníku u dítěte 5 cm a 4 cm u kojence (Maconochie, 2015).  

Pro doplnění uvádím, že poměr 15 stlačení hrudníku a 2 vdechy je určen  

pro zachránce s povinností poskytnout pomoc v rámci plnění svých pracovních 

povinností, tedy především pro zdravotníky, školský personál a další profese, které 

pracují s dětmi a májí povinné školení první pomoci (Maconochie, 2015). 

2.2.1 Vymezení pojmu dítěte pro potřeby první pomoci 

Definice dítěte pro potřeby první pomoc není striktně stanovena a různí autoři 

se v tomto směru liší. Klementa a kol. (2014) popisují dítě jako osobu od jednoho 

roku věku až do puberty. 

Klíma a kol. (2016) rozdělují dětský věk na prenatální období, které trvá od 

početí do porodu tedy asi okolo 40 týdnů, novorozenecké období, které trvá od 

narození do 28. dne života, kojenecké období, které trvá od narození do ukončení 1 

roku věku. Jako další uvádí batolecí období, které navazuje na období kojenecké a 

končí ve 3 letech dítěte. Následuje školní věk, který se dělí na předškolní věk, který 

končí v 6 letech, mladší školní věk, který zahrnuje děti od 6 do 11 let a starší školní 

věk (puberta) v období od 11 do 15 let. Adolescence trvá od 15. až do 20. roku věku 

dítěte (Zacharová, Čížková, 2011).  

Z pohledu první pomoci se termín novorozenec vztahuje na dítě 

bezprostředně po porodu do 4 týdnů po narození. Jako kojenec je označováno dítě 

do jednoho roku věku, avšak nezahrnuje již novorozence. Pod pojmem dítě je 

označováno dítě od 1 roku věku do začátku puberty. Od puberty se dítě označuje 

jako adolescent a platí pro něj již postupy základní neodkladné resuscitace jako pro 
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dospělého (Maconochie, 2015). Maconochie (2015) udává, že nástup puberty 

jakožto fyziologického ukončení dětství, je nejlogičtějším mezníkem pro stanovení 

horní hranice pro použití doporučení postupů BLS pro dítě. Remeš a Trnovská 

(2013) zmiňuje, že schéma pro základní neodkladnou resuscitaci dětí je aplikováno 

u dítěte v rozmezí od 1 měsíce věku až do puberty a u dítěte se zjevnými 

sekundárními pohlavními znaky použijeme schéma pro základní neodkladnou 

resuscitaci dospělého. 

Technika základní neodkladné resuscitace u dítěte do 1 roku života 

zohledňuje jejich anatomické a fyziologické specifika. Dle Klímy (2016) se porodní 

hmotnost u novorozence uvádí okolo 2500 g až 4000 g a jeho délka se pohybuje 

okolo 50 cm. U kojence Nováková (2012) uvádí váhu okolo 10 kg. Klíma a kol. 

(2016) popisují, že se v kojeneckém období u dítěte mezi 5 a 6 měsíci zdvojnásobí 

jeho porodní hmotnost a koncem prvního roku života dokonce ztrojnásobí. Jeho 

výška koncem prvního roku se pohybuje okolo 76 cm. Klidová tepová frekvence je 

dle Novákové (2012) v rozmezí od 110 do 160 tepů a klidová dechová frekvence 

se u kojence pohybuje okolo 23 až 35 dechů za minutu s dechovým objemem 50 až 

100 ml. 

2.3 Příčiny život ohrožujících stavů u dětí  

V této kapitole se budeme věnovat nejčastějším život ohrožujícím stavům u 

dětí, které vedou zachránce k nutnosti okamžitého zahájení základní neodkladné 

resuscitace. Jsou to většinou stavy s náhlým a rychlým nástupem, které vedou 

k ohrožení dětského organismu a jeho životních funkcí a v nejhorším případě 

mohou vést i ke smrti jedince. 

V odborné literatuře jsou uvedena některá rizika spjatá s kojeneckým 

obdobím. Relativně často se vyskytují infekční onemocnění, a to především infekce 

dýchacích cest z důvodu nezralosti imunitního systému. Nebezpečné mohou být 

úrazy způsobené pádem z výšky a vysoké je i riziko spojené s aspirací drobných 

předmětů. U dětí o trochu starších, v batolecím období, v poslední době stoupá 

počet tonutí v nezajištěných vodních nádrží nebo bazénech (Klíma a kol., 2016).  

Ústav zdravotnických informací a statistik ČR eviduje statistiky kojenecké 

úmrtnosti za rok 2018. Uvádí, že počet úmrtí dětí do 1 roku byl celkem 292. Dle 
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kapitol Mezinárodní klasifikace nemocí MKN 10. je nejčastější příčinu smrti u dětí 

do 1 roku života uvedeno „Některé stavy vzniklé v perinatálním období“ s počtem 

168 dětí. Jako druhou nejčastější příčinu úmrtí u dětí do 1 roku života uvádí 

„Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality“, na třetím místě uvádí 

„Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde“ a 

jako čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí uvádí ve dvou spojených kapitolách „vnější 

příčiny nemocnosti a úmrtnosti“ a „poranění, otravy a některé jiné následky 

vnějších příčin“. Zde jsou zařazena různá poranění, nehody, otravy a mimo jiné sem 

patří i smrt způsobená dušením vlivem cizího tělesa v dýchacím ústrojí. Ústav 

zdravotnických informací a statistik ČR eviduje u této příčiny smrti pouze 

12 případů (ÚZIS, 2019).   

2.3.1 Zástava dechu a krevního oběhu u dětí 

Obecně platí, že srdeční zástava může zasáhnout jakéhokoli zdravého jedince 

v jakémkoli věku, a to často bez varování (Graham a kol., 2015). Dle ERC 

Guidelines 2015 je náhlá srdeční smrt jednou z hlavních příčin úmrtí v Evropě. 

Atkins a kol. (2009) uvádějí ve své studii, která probíhala v období prosince 2005 

až března 2007 v USA a Kanadě a zahrnovala osoby mladší 20 let, kterým byla 

poskytnuta kardiopulmonální resuscitace, statistiku mimo nemocniční srdeční 

zástavy u kojenců. V ní popisují, že incidence výskytu byla 72,71 případů na 

100 000 osob a míra přežití u kojenců se pohybovalo okolo 3,3 %.  

Srdečních zástava u dětí je ve většině případů dle Perkinsna (2015) 

nekardiální a je způsobena především respirační příčinou, jako je například tonutí 

nebo asfyxie (dušení z nedostatku kyslíku). Akutně vzniklá dušnost vede 

k nedostatečné výměně dýchacích plynů a následně k hypoxii tkání a k hromadění 

oxidu uhličitého v organizmu. To může mít za následek změnu acidobazické 

rovnováhy, což může v nejhorším případě vést i ke smrti jedince (Klíma a kol., 

2016). 

Kitamura a kol. (2010) v celostátní observační studii z Japonska publikují, že 

v období od 1. ledna 2005 až do 31. prosince 2007 zaznamenali 5170 případů 

srdeční zástavy u dítěte. Dále uvádějí, že u 71 % případů byla srdeční zástava 

způsobena sekundární příčinou a u zbývajících 29 % případů byla způsobena 

primární srdeční zástavou. 
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Zástava dechu a krevního oběhu je život ohrožující stav, jehož příčinou bývá 

často náhlá zástava oběhu způsobená srdečním onemocněním např. ischemickou 

chorobou srdeční nebo srdečním selháním při arytmii. Dalšími příčinami bývají 

úrazy hlavy, páteře a hrudníku, úrazy spojené s velkou ztrátou krve, úrazy 

elektrickým proudem, tonutí nebo vrozené srdeční vady. (Hasík, Srnský a kol., 

2012). Kelnarová a kol. (2013) doplňují další časté příčiny jako je dechové selhání, 

dušení a neprůchodnost dýchacích cest nebo poruchy dýchání při ochabnutí 

svalstva v bezvědomí, a to především v důsledku zapadnutí kořene jazyka. U dětí 

se často může objevovat aspirace cizího tělesa, alergická reakce, otok horních cest 

dýchacích, poranění hrudníku, plicní onemocnění a vdechnutí koncentrovaných 

par. U dětí se z důvodu odlišné anatomické stavby dýchacích cest, především 

užšího průsvitu, na rozdíl od dospělých vyskytuje zejména akutní dušnost. Její 

nejčastější příčinou bývá obstrukce v dýchacích cestách, vzniklá otokem, kolapsem 

stěn nebo cizím tělesem v dýchacích cestách (Máchalová, 2017). 

Mezi příznaky zástavy dechu a oběhu patří bezvědomí a nepřítomnost 

pravidelného dýchání. Kelnarová a kol. (2013) doplňují, že u postiženého chybí 

dýchací pohyby, není cítit vydechovaný proud vzduchu, velmi rychle nastupuje 

promodrání. Cyanóza se objevuje především v akrálních částech těla jako nos, uši, 

rty a konečky prstů. Následně dochází u postiženého ke ztrátě vědomí a zástavě 

dechu a krevního oběhu. Ve starší publikaci Kelnarová a kol. (2007) ještě zmiňují 

nehmatatelný tep. Lejsek (2013) doplňuje, že příznakem zástavy mohou být také 

lapavé dechy a též jako Kelnarová a kol. (2012) uvádí promodrání pacienta. Perkins 

(2015) zmiňuje, že příznakem srdeční zástavy mohou být i objevující se křeče u 

postiženého. 

2.3.2 Dušení u dětí 

U dětí se uvádí za nejčastější příčinu zástavy dechu a následně krevního 

oběhu vdechnutí cizího tělesa, alergická reakce nebo tonutí (Stelzer, Chytilová, 

2007). Málek (2012) však zmiňuje, že mezi časté příčiny dušení u dětí od 6 měsíců 

do 5 let jsou zánětlivá onemocnění v horních cestách dýchacích, která způsobují 

otok hrtanové příklopky a sliznic. Autor uvádí zejména epiglotitidu nebo 

laryngitidu. U starších dětí mezi 3 a 5 rokem pak uvádí ještě febrilní křeče, které 

definuje jako celkové křeče se ztrátou vědomí a poruchou dýchání. Dále Málek 
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(2012) popisuje, že náhle vzniklé dušení může být způsobeno vdechnutím cizího 

tělesa do horních cest dýchacích nebo v případě, že je dítě v bezvědomí, může 

zapadnout kořen jazyka. Pokud uvízne cizí těleso (kus potravy, část hračky) v 

hlasové štěrbině, může u dítěte nastat kritické dušení. Obstrukcí dýchacích cest jsou 

dle Lejska a kol. (2013) nejčastěji postiženy právě děti do 1 roku. Bartoňová (2008) 

zmiňuje, že aspirací cizího tělesa jsou nejvíce postiženy děti od 1 do 3 let věku a 

podle autorky je to až 80 % případů dušení. U dětí je to tedy jedna z nejčastěji se 

objevujících indikací k poskytnutí život zachraňující intervence. 

Těleso, které uvízlo v horních cestách dýchacích postiženého, může zcela 

nebo částečně bránit ve spontánním dýchání. To ve své publikaci rozlišuje autorka 

Kelnarová a kol. (2013). Zmiňuje, že při částečné neprůchodnosti dýchacích cest 

jsou zřejmé namáhavé dýchací pohyby, je cítit proud vydechovaného vzduchu z úst 

a nosu postiženého a jeho dýchání může být doprovázeno bubláním, chrčením nebo 

hvízdáním. Klíma a kol. (2016) doplňují, že při částečném zúžení dýchacích cest se 

může objevit vdechová nebo výdechová dušnost. Pokud těleso zůstalo uvíznuté 

v oblasti hrtanu, objevuje se vdechová dušnost a pokud v dolních cestách dýchacích 

vyskytuje se u postiženého výdechová dušnost. Naopak smíšená dušnost se podle 

autora může objevit, pokud se těleso pohybuje a mění polohu tělesa dle fáze 

nádechu a výdechu. Klíma a kol. (2016) také upozorňují, že po počátečním kašli se 

stav dítěte může zklidnit a dušnost zmizet, a to v případě, že se těleso dostalo níže 

do dýchacích cest. Zde jeho přítomnost může po nějaké době vyvolat silné záněty 

plic a tím ohrozit zdraví dítěte. Úplná neprůchodnost dýchacích cest je velmi vážný 

život ohrožující stav, při kterém v rychlém časovém sledu dochází k dušení, ke 

ztrátě vědomí a může dojít i ke smrti jedince.  

Maconochie (2015) i Remeš a Trnovská (2013) se shodují, že při lehké 

obstrukci dýchacích cest postižený hlasitě kašle, může plakat, odpovídat na 

položené otázky, může se nadechnout před kašláním a je zcela při vědomí. Naopak 

při těžké obstrukci se nádech bude prodlužovat, může být hlasitý, může se ozývat 

bublání, chrápání či sípání. Remeš a Trnovská (2013) zmiňuje, že pokud dýchání 

postiženému nedostačuje, nemůže mluvit, objevuje se u něho tichý kašel a 

nemožnost se nadechnout. Tento stav může vést k rozvoji cyanózy a k zhoršení 

stavu vědomí. V důsledku hypoxie může dojít až k bezvědomí. Remeš a Trnovská 
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(2013) uvádí, že tento stav má většinou náhlý začátek, u dětí to může být především 

při hraní s následným vdechnutím malých částí nebo při konzumaci jídla. U dítěte 

se poté objevuje náhlý kašel a dušnost. Bernatová (2014) zmiňuje, že se mohou 

objevit i vystouplé žíly na krku a obličej může být zarudlý. U dětí a kojenců při 

dušnosti nastává namáhavé dýchání, může se objevovat souhyb nosních křidélek a 

jsou zapojeny pomocné dýchací svaly především pak mezižeberní a krční 

(Máchalová, 2017). 

Zachránce při pátrání po příčině dušnosti u dítěte musí brát v potaz věk, 

rychlost nástupu obtíží a doprovodné příznaky související s dušností (Máchalová, 

2017). Dítě, které je při vědomí a došlo u něho k obstrukci dýchacích cest, se díky 

reflexnímu obrannému mechanismu snaží těleso vykašlat, zachránce ho podporuje 

v kašli a neustále ho sleduje, neboť jeho stav se může velice rychle zhoršit (Hasík 

a kol., 2017). Maconochie (2015) uvádí, že spontánní kašel by měl být účinnější a 

bezpečnější než jakýkoli záchranný manévr. Pokud je dítě při vědomí, ale už 

nemůže cizí těleso z dýchacích cest vykašlat a nemůže dýchat, zachránce 

zkontroluje dutinu ústní a jestliže spatří cizí těleso, pokusí se ho opatrně odstranit. 

Pokud je těleso hlouběji v dýchacích cestách nebude se ho pokoušet odstranit, 

z důvodu rizika posunutí tělesa dále do dýchacích cest. V případě, že nelze těleso 

z dýchacích cest odstranit přistoupí zachránce k provedení úderu mezi lopatky.  

Úder mezi lopatky, také označovaný jako Gordonův manévr, slouží 

k odstranění cizího tělesa z dýchacích cest. Remeše a Trnovská (2013) tento 

manévr popisuje jako úder otevřenou dlaní mezi lopatky. U kojence a novorozence 

si zachránce položí dítě obkročmo na předloktí a prsty přidržuje bradu dítěte, aby 

hlava byla v neutrální poloze. Hlava dítěte musí vždy směřovat mírně dolů a k zemi. 

Hasík a kol. (2017) upozorňují, že je nutné dát pozor, aby zachránce při fixaci hlavy 

nestlačoval měkké tkáně pod bradou dítěte, což by mohlo zhoršovat dýchání během 

obstrukce. Poloha, kdy dítě leží na předloktí s hlavou umístěnou níže než trup je 

nejvhodnější, protože využívá i gravitační sílu k odstranění cizího tělesa 

z dýchacích cest (Maconochie, 2015). Dlaní druhé ruky pak zachránce provede pět 

úderů mezi lopatky dítěte a zkontroluje, zda bylo cizí těleso vypuzeno z dýchacích 

cest. Klíma a kol. (2016) i Hasík a kol. (2017) zmiňují, že pokud údery nejsou 

dostatečně účinné, je možné kojence otočit na záda a provést pět dostatečně silných 
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stlačení hrudníku jako při resuscitaci. Maconochie (2015) popisuje, že stlačení 

hrudníku je podobné jako při resuscitaci, ale komprese je ostřejší a frekvence 

pomalejší. Hasík a kol. (2017) zmiňují vhodnost kombinace těchto dvou manévrů 

vždy po 5 opakováních až do vypuzení tělesa z dýchacích cest, nebo dokud dítě 

neztratí vědomí. Šeblová, Knor a kol. (2018) doplňují, že pokud se nedaří těleso 

z dýchacích cest uvolnit, je možné provést usilovný umělý vdech z úst do úst. 

Umělý vdech může těleso uvolnit a postižený ho může vykašlat, nebo se může 

dostat níže do dýchacích cest. Tím se mohou částečně dýchací cesty uvolnit. 

Pokud se stále nedaří předmět za pomoci úderů a stlačení hrudníku 

z dýchacích cest odstranit a dítě upadne do bezvědomí, zachránce nejprve 

zkontroluje dutinu ústní a odstraní pouze viditelné cizí těleso. Jestliže se nenachází 

žádný předmět v dutině ústní je doporučeno dle ERC Guidelines 2015 provést pět 

úvodních vdechů (Maconochie, 2015) s cílem okysličit postiženého. Tím se může 

opět těleso posunout dále do nižších cest dýchacích a zprůchodnit alespoň jednu 

plíci k dýchání (Klíma a kol., 2016). 

Nenastane-li u postiženého obnova spontánního dechu při výše popsaných 

úkonech, musí zachránce přivolat ZZS a ihned zahájit základní neodkladnou 

resuscitaci viz kapitola 2.6 technika základní neodkladné resuscitace u dětí do 

1 roku. 

 

Obrázek č. 1: Gordonův manévr u kojence 
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Klíma a kol. (2016) popisují, že pokud selžou veškerá předešlá opatření, tedy 

údery mezi lopatky a stlačování hrudníku, je možné použít u větších dětí 

Heimlichův manévr. Heimlichův manévr slouží k odstranění cizího tělesa 

z dýchacích cest za pomoci rázného stlačení nadbříšku dítěte. Rázné stlačení 

nadbříšku vyvine tlak na bránici a ta se vyklene směrem vzhůru a vytlačí proud 

vzduchu z plic do dýchacích cest. Autor popisuje, že vytlačený vzduch může sebou 

strhnout i cizí těleso, které uvízlo v dýchacích cestách. Heimlichův manévr se však 

dle Bernatové (2014) nedoporučuje používat u dětí do 15 let, protože při něm hrozí 

poranění vnitřních orgánů. Maconochie (2015) popisuje, že pokud je tlak vyvíjen 

na mečovitý výběžek nebo na spodní žebra může dojít k břišnímu poranění. Po 

provedení Heimlichova manévru by se vždy postižený měl dostavit co nejdříve 

k odbornému vyšetření z důvodu možného poranění orgánů dutiny břišní a 

následného vnitřního krvácení. To platí jak pro pacienty dětské, tak dospělé. 

Pokud dojde k úspěšnému vybavení tělesa z dýchacích cest, zachránce musí 

vždy posoudit zdravotní stav postiženého a při jakýchkoli pochybnostech by měl 

vyhledat pomoc (Maconochie, 2015). 

2.3.3 Tonutí u dětí 

Utonutí Miler a kol. (2016) definují jako smrt udušením v důsledku uzavření 

dýchacích cest vodou či jinou kapalinou. Termín tonutí pak autor definuje jako stav, 

kdy člověk tuto příhodu může i přežít. Její nejčastější příčinou bývá nehoda při 

koupání, proboření se do ledu, nehoda plavidla nebo nehoda při jiných aktivitách 

provozovaných na a pod vodní hladinou. Autor (Miler a kol., 2016) ve své publikaci 

uvádí i statistky, ve kterých zmiňuje, že v České republice ročně utone asi 200 až 

250 lidí, přičemž počet tonoucích je několikanásobně vyšší. Nejčastějšími obětmi 

tonutí jsou děti a mladiství. Dle WHO, následkem tonutí zemře ročně přibližně 

372 000 osob, z čehož polovinu tvoří právě děti (Miler a kol., 2016). Autor Hasík a 

kol. (2017) považují tonutí za 4. nejčastěji se vyskytující příčinu pro zahájení 

základní neodkladné resuscitace u dětí. Pro období od roku 2004 do 2006 v ČR 

Toráčová a Čapková (2008) řadí mezi nejrizikovější věkovou skupinu v souvislosti 

s tonutím děti do 3 let věku a mezi nejčastější příčinu u této věkové kategorie 

označují pád do vody, a to až ze 49 %. Srnský (2007) popisuje, že příčinou tonutí u 

malých dětí často bývá jejich zvědavost, neopatrnost a neschopnost rozpoznat 
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nebezpečné situace. Mezi situace, kdy může dojít k tonutí malých dětí, patří 

například uklouznutí ve vaně a následný pád s úderem do hlavy, nebo pád do 

bazénu či malého bazénku u rodinného domu. 

Tonutí vzniká vniknutím tekutiny do dýchacích cest, tím dochází k uzavření 

dýchacích cest a znemožnění výměny dýchacích plynů. Jednotlivými vdechy může 

vniknout tekutina až do plicních sklípků a vzniká dechová nedostatečnost. 

Tekutina, která vniká dále do dýchacích cest, se mísí s hlenem a dále pak poškozuje 

plicní sklípky. Následně může vzniknout plicní edém nebo rozedma plic (Miler a 

kol., 2016). 

Remeš a Trnovská (2013) berou jako zásadní předpoklad k úspěšné základní 

neodkladné resuscitaci její co nejrychlejší zahájení, a tím snížení doby, kdy trvá 

hypoxie organizmu. Avšak i při poskytování pomoci u tonoucího, musí zachránce 

brát zřetel především na svoji bezpečnost (Hasík a kol., 2017). Zachránce by měl 

přivolat ZZS a pokusit o záchranu tonoucího, aniž by musel vstupovat do vody 

například hozením záchranné pomůcky nebo provazu a dalších dostupných 

předmětů. Dále autor uvádí, je-li nezbytně nutné, aby zachránce vlezl do vody, měl 

by být jištěn ze břehu lanem. 

Typickými příznaky tonutí může být promodrání sliznic, bublavé dýchání, 

kašel, zvracení a bezvědomí nebo jiná porucha vědomí (Hasík a kol., 2017).  

Základní neodkladná resuscitace se provádí, dle standardů pro poskytování 

základní neodkladné resuscitace vycházející z ERC Guidelines 2015.  Hasík a kol. 

(2017) popisují, že je potřeba hlavně dodat kyslík k mozkovým buňkám a udržet 

resuscitaci do příjezdu ZZS. Je tedy nutné, jakmile je postižený vytažen z vody a 

pokud nereaguje a nedýchá normálně, ihned zahájit základní neodkladnou 

resuscitaci 5 úvodními dechy a poté pokračovat v poměru 30:2 se stlačováním 

hrudníku a umělými vdechy. Hasík a kol. (2017) ve své publikaci upozorňují, že 

při provádění resuscitace tonoucího může dojít k vytékání žaludečního obsahu. 

Žaludeční obsah je tedy nutné z dutiny ústní odstranit otočením postiženého na bok 

a vyčištěním, aby mohly být provedeny umělé vdechy. 

Pokud je postižený při vědomí, zachránce mu umožní zaujmout polohu, která 

je postiženému příjemná a dále brání podchlazení užitím přikrývek nebo 
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izotermickou fólií a zavolá ZZS. Pokud je však postižený v bezvědomí, ale dýchá 

normálně, zachránce jej umístí do zotavovací polohy a nadále trvale sleduje, vitální 

funkce. Také se stará o tepelný komfort postiženého (Hasík a kol., 2017). 

Miler a kol. (2016) zdůrazňují, že všichni přeživší tonoucí musí být 

hospitalizováni, protože tento stav je často provázen závažnými plicními 

komplikacemi, jako jsou otoky, infekce, které se mohou objevit i s odstupem času 

po obnově všech životních funkcí. 

Protože se tonutí řadí mezi jednu z nejčastějších příčin zástavy dechu a 

krevního oběhu u dětí je důležité učinit preventivní opatření, která by těmto 

situacím předcházela. Mezi hlavní preventivní opatření můžeme zařadit znalost 

rizikových faktorů a jejich nepodcenění. Například nepřetržitý dozor při koupání 

dětí ve vaně nebo v bazénku, zajištění nádob s vodou a vodních ploch okolo domu 

(například sudy, studny, zahradní jezírka) kam by se zvědavé dítě mohlo nahnout a 

spadnout.  

2.3.4 Syndrom náhlého úmrtí kojence 

Syndrom náhlého úmrtí kojence neboli Sudden infant death syndrome (SIDS) 

je syndrom, u kterého zůstává dosud neobjasněná jeho příčina.  Jedná se o náhlý 

neočekávaný a nevysvětlitelný stav, kdy dítě přestane dýchat a pokud není zahájena 

základní neodkladná resuscitace, může dojít k jeho smrti. Dle Radiny (2009) se 

tento syndrom typicky objevuje u dětí do 12 měsíců a největší riziko SDIS je od 1 

do 6 měsíců věku dítěte. Autor uvádí, že riziko výskytu SIDS v ČR se objevuje u 

0,2 promile všech narozených dětí což je tedy asi 20 dětí na 100 000 živě 

narozených. Houšťková (2003) SIDS považuje za nejčastější příčinu smrti 

v kojeneckém období. Zmiňuje, že SIDS se vyskytuje z 80 % případů u dětí do 

6 měsíce od narození a častěji se tento syndrom objevuje u chlapců. Autorka dále 

popisuje, že se častěji SIDS objevuje u dvojčat, u dětí z rodin s více dětmi a u 

předčasně narozených dětí (Houšťková, 2003). 

Muntau (2014) a další autoři uvádí, že není známá etiologie SDIS, ale její 

možnou příčinnou, může být porucha CNS, která vede k poruchám regulace 

dýchání, nebo srdečního rytmu. Autorka zmiňuje jako jednu z možných příčin, 

dědičné poruchy metabolizmu a metabolické vady. 
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Mezi hlavní příznaky SIDS patří bezvědomí, dítě nedýchá, může být 

promodralé až cyanotické, mohou se objevit křeče a záchvaty dušení (Muntau, 

2014). 

Mezi hlavní rizikové faktory patří nižší porodní hmotnost, sourozenci dítěte 

se SIDS, polohování dítěte na břicho, přehřátí, nízký věk matky, mužské pohlaví 

(častější výskyt až 65 %), abúzus nikotinu, drog a alkoholu u matky, častá 

těhotenství matky (Muntau, 2014). Hannah a kol. (2009) řadí mezi vnější rizikové 

faktory ještě spaní na měkké matraci a doporučuje spaní dítěte ve spacím pytli, aby 

nedošlo u dítěte k přetažení přikrývky přes hlavu. Autorka také uvádí, že přibližně 

50 % případů SIDS dochází, když děti sdílí postel s jinou osobou. 

První pomoc při SIDS vychází ze základní neodkladné resuscitace dětí, viz 

kapitola 2.6. Nejprve zachránce uvolní dýchací cesty, zkontroluje dutinu ústní, zdali 

se v ní nevyskytují zvratky, hlen nebo nějaké cizí těleso a popřípadě jej odstraní a 

provede 5 inicálních umělých vdechů a začne s resuscitací v poměru 30 stlačení 

hrudníku a 2 umělé vdechy. Po provedení jednoho cyklu nebo po jedné minutě 

resuscitace přivolá ZZS a pokračuje v resuscitaci. V případě více zachránců jeden 

volá ZZS a druhý současně provádí úkony základní neodkladné resuscitace.  

Preventivních opaření, jak předejít výskytu SIDS, autoři uvádějí mnoho. 

Například Muntau (2014) doporučuje neukládat dítě spát na bříško, ale na záda, 

nekouřit v těhotenství, udržovat optimální teplotu ve spánku, aby nedošlo k přehřátí 

dítěte (teplota v ložnici by neměla překročit 18 °C). U dětí do jednoho roku věku 

se doporučuje používat monitor dechu, který monitoruje dech během spánku dítěte, 

a pokud dítě přestane dýchat, začne přístroj vydávat varovný signál (Muntau, 2014). 

2.4 Postup před zahájením základní neodkladné resuscitace 

V této kapitole budou popsány všechny zásadní kroky ve správném časovém 

sledu, které předcházejí samotnému zahájení základní neodkladné resuscitace. 

Musíme mít na paměti, že hlavním faktorem pro úspěšnou resuscitaci je rozhodnost, 

účelnost a především rychlost zahájení samotného úkonu, protože po 4-5 minutách 

od zástavy oběhu okysličené krve v centrální nervové soustavě a především pak 

v mozku dochází k nevratným změnám a odumíráním mozkových buněk.  



27 

 

Vždy, pokud je člověk vystaven nenadálé krizové situaci, kdy je potřeba 

poskytnout jakoukoliv pomoc, měl by mít především na zřeteli, že taková situace 

může být pro něho nebezpečná a může poskytovatele ohrozit i na životě. Stelzer a 

Chytilová (2007) se zmiňují o tom, že jakákoli situace může vést ke zranění nebo i 

smrti samotného zachránce či ostatních pomáhajících. Tudíž je nutné, aby 

zachránce učinil několik nezbytných opatření, která vedou především k zajištění 

bezpečnosti jeho i dalších jedinců. Každý, kdo je svědkem nehody a dostane se do 

situace, kde se objeví nějací zranění nebo jinak postižení jedinci, měl by postupovat 

dle jasně daných pravidel. 

2.4.1 Zhodnocení situace a zabezpečení okolí 

Prvním takovým pravidlem dle Milera a kol. (2016) je posouzení situace 

z hlediska bezpečnosti. V tomto kroku zachránce zajišťuje bezpečnost především 

sobě a dalším osobám, dále zajišťuje bezpečnost postiženému. Zachránce hodnotí, 

co se stalo, jaký je počet postižených a co a koho má k dispozici na místě neštěstí. 

Po zhodnocení situace a rizik spjatých s ní, je třeba zajistit opatření, kterými se lze 

ochránit proti potenciálnímu nebezpečí a předejít tak možnému zranění sebe, ale i 

dalších osob v okolí (Zachoval, 2017).  Zachránce by se neměl zbytečně vystavovat 

nebezpečí souvisejícím s poskytováním první pomoci a měl by používat bariérové 

ochranné pomůcky, pokud je to možné a má je k dispozici. Resuscitační roušky 

nebo masky a ochranné rukavice chrání poskytovatele před rizikem přenosu 

infekce, jako například AIDS nebo virus hepatitidy typu B (Klementa a kol., 2014, 

Hasík a kol. 2017). 

2.4.2 Zhodnocení zdravotního stavu a kontrola vědomí  

Po posouzení situace z hlediska bezpečnosti na místě neštěstí provádí 

zachránce zhodnocení zdravotního stavu a vyšetření postiženého. Kelnarová a kol. 

(2013) popisují, že smyslem prvotního vyšetření je zhodnocení základních 

životních funkcí, a především pak rozhodnutí o adekvátním postupu při 

poskytování pomoci. 

Svědek nehody postupuje v několika krocích, které mají daný časový sled. 

Miler a kol. (2016) podobně jako většina autorů považují za nejvýznamnější 

kontrolu vědomí a kontrolu dechu. Dále pak zmiňují kontrolu masivního zevního 

krvácení.  Pokud zjistí nutnost zahájení základní neodkladné resuscitace i nutnost 
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zastavit silné vnější krvácení, má ošetření masivního krvácení přednost před 

úkonem resuscitace. 

Kontrola vědomí je jedním z prvních kroků při vyšetření postiženého. Při 

kontrole stavu vědomí zachránce posuzuje, zda je postižený schopný reakce na 

vnější podněty. Zachránce hlasitě osloví postiženého, pokud nereaguje na oslovení, 

může s ním šetrně zatřást nebo použít jiný silnější podnět. Silnějším podnětem je 

myšlen podnět s větším reakčním potenciálem jako například štípnutí do ušního 

lalůčku nebo lehké poplácání po tvářích jedince (Zachoval, 2017).   

U dětí Kelnarová a kol. (2013) uvádí v postupu při zjištění vědomí, že 

zachránce má dítě lehce stimulovat a zkouší u něho reakci na bolestivé podněty. 

Celý postup vyšetření by neměl trvat déle, než několik desítek sekund (Stelzer, 

Chytilová, 2007).  

Anthony (2005) se již v příručce ERC Guidelines 2005 zmiňuje, že při 

vyšetření lze vynechat kontrolu pulzu, protože bylo prokázáno, že se jeví jako 

nespolehlivá a je důležité se zaměřit především na kontrolu pravidelného dechu u 

postižených v bezvědomí. V příručce ERC Guidelines 2015 se Maconochie (2015) 

též zmiňuje, že kontrola vitálních funkcí pomocí kontroly pulzu se již neprovádí a 

vyhodnocuje se pouze stav vědomí a zda postižený dýchá.  

Pokud pacient při kontrole vědomí stále nevykazuje žádnou reakci na 

provedené podněty, pokračuje zachránce uvolněním dýchacích cest a kontrolou 

dechu. 

2.4.3 Uvolnění dýchacích cest 

Uvolnění dýchacích cest je stěžejní bod první pomoci, Často je označováno 

písmenem A, v překladu jako Airway neboli dýchací cesty. Mezi hlavní příčinu 

uzavření horních cest dýchacích v bezvědomí se v literatuře uvádí zapadnutí kořene 

jazyka. Tento stav zabrání vdechovanému vzduchu dostat se dále do dýchacích cest 

a do plic. Kelnarová a kol. (2013) popisují, že dýchání je proces, kdy dochází 

k výměně dýchacích plynů, kyslíku a oxidu uhličitého mezi vnějším prostředím a 

organizmem. Klíma a kol. (2016) popisují dýchání jako nepřetržitý děj, který je 

nezbytný pro život. Výměna dýchacích plynů v plicích společně 

s kardiovaskulárním systémem zabezpečuje všem buňkám v organismu základní 
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podmínky pro jejich metabolismus. Dále Klíma a kol. (2016) zmiňují, že buňky 

dětského organizmu jsou na výměnu kyslíku a oxidu uhličitého velice náročné a 

jsou citlivé na jakoukoli změnu. 

K uvolnění dýchacích cest se může v první pomoci použít několik technik. 

Nejzákladnější technikou je záklon hlavy. Záklon hlavy u pacienta v bezvědomí je 

jednoduchý život zachraňující úkon, který zabezpečí průchod vzduchu přes hltan 

dále do dýchacích cest. Zachránce ho provede tak, že jednu ruku přiloží na čelo 

pacienta a druhou rukou ho uchopí pod bradou. Zatlačením ruky do čela a 

pozdvižením dolní čelisti směrem vzhůru zvrátí hlavu dozadu. Tím se docílí, že se 

postiženému uvolní dýchací cesty a zachránce může přejít k dalšímu úkonu, kterým 

je kontrola dechu (Zachoval, 2017). Kelnarová a kol. (2013) upozorňují na 

nebezpečí možného poranění krční páteře u dětí při tomto úkonu a dle autorky je 

tedy vhodnější použít trojitý manévr. 

Trojitý manévr (Esmarchův hmat) jak bylo zmíněno výše, slouží také pro 

uvolnění dýchacích ces u postiženého, který je v bezvědomí. Manévr je vhodný 

především pro postižené, u kterých má zachránce podezření na poranění krční 

páteře. Dále je možné ho použít u dětí od narození do předškolního věku (Kelnarová 

a kol., 2013).  Hlavním důvodem pro jeho užití u dětí je odlišná stavba dýchacích 

cest než u dospělých. Také dle Klímy (2016) není potřeba provádět u dětí záklon 

hlavy tak výrazný jako u dospělých, jelikož provedení velkého záklonu hlavy by 

mohlo naopak vyvolat neprůchodnost dýchacích cest. Autor také uvádí, že tento 

manévr umožní pacientovi i v hlubokém bezvědomí dýchat a u dítěte může vést 

v mnohých případech k obnově spontánního dýchání.  

Při tomto manévru je hlava fixována oběma rukama a prsty jsou obemknuty 

kolem dolní čelisti. Zachránce provede mírný záklon hlavy a pomocí prstů a palcem 

táhne dolní čelist a bradu nahoru. Zachránce se snaží prsty předsunout bradu 

směrem vzhůru a palci otevírá ústa.  
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Obrázek č. 2: Záklon hlavy u dítěte do 1 roku života 

Maconochie (2015) popisuje, postup zprůchodnění dýchacích cest 

novorozenců a dětí do 1 roku následovně. Zachránce prsty uchopí na obou stranách 

úhel dolní čelisti dítěte a lehce ji předsune dopředu, nebo dvěma prsty položenými 

pod bradu ji povytáhne směrem vzhůru. Dále zachránce zkontroluje dutinu ústní a 

popřípadě odstraní nežádoucí překážku, která by mohla bránit dýchání. U kojenců 

je možné mírně podložit ramena složeným ručníkem, čímž zachránce docílí, že 

hlava zůstávala v neutrální poloze a dýchací cesty zůstanou uvolněné. 

2.4.4 Kontrola dechu 

Po uvolnění dýchacích cest přistoupí zachránce k dalšímu bodu postupu první 

pomoci a tím je kontrola dechu. V mnohé literatuře je tento krok označován 

písmenem B jako Breathing neboli dýchání. Tento úkon by se podle ERC 

Guidelines 2015 neměl provádět déle než 10 vteřin. Zachránce by měl během tohoto 

intervalu vyhodnotit, zda postižený dýchá normálně a pravidelně, nebo se u něho 

objevuje nějaké patologické dýchání.  

Šeblová, Knor a kol. (2018) popisují, že mezi dýchání, které je 

nefyziologické, patří zejména lapavé dýchání neboli gasping. Ten se objevuje u 

postiženého zejména bezprostředně po zástavě oběhu a trvá v řádu 60 až 

90 sekund. Jeho známkou může být nepřirozeně dlouhý interval nádechu, který se 

postupně prodlužuje nebo se může objevit prodloužený výdech často doprovázený 

chrčivým zvukovým projevem. Příznakem gaspingu v jeho poslední fázi jsou 

neúčinné pohyby pomocných dýchacích svalů, jazyka a svalů obličeje. Dle Málka 
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(2012) se může gasping objevovat až u 40 % postižených se zástavou oběhu.  Pro 

laiky může být rozpoznání této dechové anomálie velice matoucí. Šeblová, Knor a 

kol. (2018) popisují, že kvalitně provedená základní neodkladná resuscitace může 

prodloužit trvání gaspingu či jej dokonce po bezdeší vyvolat. Gasping je potom 

brán jako pozitivní příznak zachování funkce mozkového kmene. 

Normální klidové dýchání dle Kelnarové (2013) je u dospělého 15 až 20 

dechů za minutu, u kojence pak Nováková (2012) udává klidovou dechovou 

frekvenci okolo 23 až 35 dechů za minutu. Dechová frekvence, hloubka dechu a 

dýchací pohyby jsou důležitým ukazatelem stavu postiženého. Kelnarová a kol. 

(2013) doplňují, že u postiženého, který nedýchá, zachránce nejprve kontroluje 

dutinu ústní. Klíma a kol. (2016) úkon revize dutiny ústní považují za základní 

především u dětí. Pokud zachránce zaznamená viditelnou překážku v dýchacích 

cestách, pokusí se ji odstranit. 

Kontrola dechu a jeho zhodnocení se provádí, u pacienta v bezvědomí, který 

leží na zádech. Zachránce si klekne k postiženému a přiloží svoji tvář k ústům a 

nosu postiženého. Pravou rukou provede mírný záklon hlavy či provede předsunutí 

dolní čelisti a tím uvolní dýchací cesty. Pohledem na hrudník, poslechem a pocitem 

hodnotí proud vydechovaného vzduchu na svoji tvář a dýchání. Srnský, (2002) a 

Perkins (2015) zmiňují možnost vyhodnocení dechu pomocí pohledu na hrudník. 

Tímto úkonem zachránce zjistí, zda postižený vykonává dýchací pohyby. Popřípadě 

může zachránce i přiložit jednu ruku na hrudník a pozorovat, jestli se hýbe nahoru 

a dolů. Bernatová (2014) popisuje ve své publikaci, že dýchání lze rovněž hodnotit 

přiložením hřbetu ruky nebo vlastní tváře k nosu a ústům postiženého. Zachránce 

by měl zhodnotit kvalitu a charakter přítomnosti či nepřítomnosti dýchání (Šeblová, 

Knor a kol., 2018). Dle Maconochie (2015) a Šeblové, Knora a kol. (2018), jak bylo 

uvedeno výše, se již nezjišťuje přítomnost pulzu na krční tepně postiženého a tento 

úkon je vyhrazen pouze profesionálním zachráncům. 

Pokud nedojde po zprůchodnění dýchacích cest k obnově spontánního dechu 

nebo je dýchání jiné než fyziologické, přistoupí ihned zachránce k dalšímu bodu, 

který je popsán v kapitole 2.4.5.  
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2.4.5 Přivolání první pomoci  

Jako další krok ve většině případů následuje přivolání pomoci. Pro včasné 

přivolání zdravotnické záchranné služby (ZZS) slouží telefonní číslo tísňové linky 

155, či aktivace integrovaného záchranného systému na telefonním čísle 112 

(Bernatová, 2014). Další možností, která se nyní vyskytuje, je aplikace Záchranka, 

kterou si může kdokoliv stáhnout do svého mobilního zařízení. Tato aplikace je 

připravena pro rychlé kontaktování operačního střediska ZZS a zároveň se z jeho 

mobilního zařízení odesílají data o přesné poloze operátorovi. (Záchranka, 2020).  

Přivolání pomoci ZZS má také daná pravidla. Pravidlo „call first“ se používá 

u dospělého, jestliže je v bezvědomí a nedýchá normálně (Miller, 2016). Zachránce 

přivolá ZZS okamžitě a navazuje zahájením základní neodkladné resuscitace. 

Pokud jsou na místě neštěstí dva zachránci, měl by jeden zahájit základní 

neodkladnou resuscitaci a druhý přivolat pomoc. U dítěte je tento postup odlišný, 

protože se předpokládá, že příčinou selhání základních životních funkcí není náhlá 

srdeční zástava, ale respirační problémy. Pravidlo u dětí nazýváme „call fast“ a 

znamená, že zachránce okamžitě zahájí úkony základní neodkladné resuscitace a 

teprve po jedné minutě přivolá ZZS. Toto pravidlo však neplatí, jeli na místě 

neštěstí více zachránců a je možné, aby jeden z nich přivolal ZSS a druhý zahájil 

základní neodkladnou resuscitaci (Miler a kol., 2016) 

Při komunikaci na tísňové lince je důležité zachovat klid, komunikovat 

stručně, zřetelně a jasně. Po přijetí hovoru na dispečinku ZZS by se měl volající 

představit a popsat událost, ke které došlo. Jedinec by měl sdělit dispečinku místo, 

přesnou adresu, ulici a číslo domu, kde se nachází. Pomůckou ve městech mohou 

být také identifikační čísla pouličního osvětlení. Dle Milera a kol. (2016) by 

zachránce měl sdělit závažnost ohrožení postiženého Málek (2012) doplňuje tuto 

informaci i o symptomy náhle vzniklého onemocnění. U mnohočetného postižení 

zdraví by měl zachránce popsat rozsah a charakter události a též uvést dispečerovi 

počet poraněných osob v místě neštěstí. Oba autoři, jak Miler a kol. (2016) tak 

Málek (2012), se shodují v tom, že rozhovor by neměl být spontánně ukončen, ale 

volající by měl vyčkat na pokyny dispečinku ZZS anebo zavěsit až jako poslední.  

Šeblová, Knor a kol. (2018) považují za klíčový moment zvládnutí základní 

neodkladné resuscitace zavolání na tísňovou linku a následnou telefonickou 
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instruktáž od operátora označovanou jako „telefonicky asistovaná neodkladná 

resuscitace“ (TANR). Ta spočívá v identifikaci zástavy oběhu operátorem a 

v instruktáži poskytnutí BLS. Operátor věcně komunikuje se zachráncem, 

uklidňuje jej, pomáhá zvládnout stresovou situaci, organizuje další postupy 

zachránce na místě neštěstí. Operátor je v kontaktu se zachráncem od počátečního 

zavolání až do příjezdu ZZS. 

2.5 Zahájení a ukončení základní neodkladné resuscitace 

V této kapitole se budeme věnovat indikacím, které vedou poskytovatele 

k zahájení základní neodkladné resuscitace.  

Remeš a Trnovská (2013) uvádí, jako hlavní indikaci k zahájení základní 

neodkladné resuscitace náhlou zástavu dechu, dále pak zástavu oběhu bez dalších 

vnějších příčin. Málek (2012), doplňuje ještě přítomnost nenormálního dechu. 

Pokud si zachránce není jistý, měl by dle Šeblové, Knora a kol. (2018) vždy 

základní neodkladnou resuscitaci zahájit. Autorka dále zmiňuje, že základní 

neodkladnou resuscitaci nelze bez lékaře ukončit z jiných důvodů než z absolutního 

vyčerpání zachránců. 

Dle Remeše a Trnovské (2013) a dalších autorů jako například Šeblová, Knor 

a kol. (2018) základní neodkladnou resuscitaci nezahajujeme, pokud je reálné riziko 

ohrožení zdraví a života zachránců a v případě, že se u postiženého objevují 

známky smrti, jako jsou posmrtné skvrny, posmrtná ztuhlost nebo hnilobný zápach. 

Základní neodkladnou resuscitaci také nezahájíme, pokud jsou u postiženého 

poranění, která jsou neslučitelná se životem. Šeblová, Knor a kol. (2018) zmiňují 

jako příklad dekapitaci, pronikající poranění srdce nebo výhřez mozkové tkáně. U 

dospělého se také nezahajuje základní neodkladná resuscitace, jestliže od 

traumatické náhlé zástavy oběhu prokazatelně uplynula doba delší, než je 15 minut. 

Základní neodkladnou resuscitaci dle Remeše a Trnovské (2013) 

ukončujeme, pokud resuscitovaná osoba začne spontánně a pravidelně dýchat, 

probouzet se, hýbat se, otevírat oči a bránit se dalším úkonům, anebo pokud dorazí 

profesionální pomoc a převezme neodkladnou resuscitaci postiženého. Další 

možnost pro ukončení resuscitace je úplné vyčerpání zachránců (Šeblová, Knor a 

kol., 2018).  
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2.6 Technika základní neodkladné resuscitace u dětí do 1 roku 

V případě, že zachránce postupoval dle výše uvedených bodů a došel 

k závěru, že je nutné zahájit základní neodkladnou resuscitaci, bude se řídit níže 

popsaným postupem.  

Po vyhodnocení dechu a zjištění že dítě nedýchá nebo nedýchá normálně, 

zachránce uloží dítě dle Kelnarové a kol. (2013) i Šeblové, Knora a kol. (2018) na 

záda na pevnou podložku a provede uvolnění dýchacích ces.   

Zachránce přiloží ústa kolem úst a nosu dítěte a provede 5 iniciálních vdechů 

a současně sleduje, zda se dítěti pohybuje hrudník směrem vzhůru. Během 

poskytování umělých vdechů zachránce sleduje dle Kelnarové a kol. (2013) reakci 

dítěte. Neobjeví-li se žádná reakce, kterou může být například obnova spontánního 

dýchání, křik nebo pláč, začne zachránce se stlačováním hrudní kosti v kombinaci 

s umělými vdechy v poměru 30:2. 

Techniku provedení umělých vdechů volí zachránce dle věku a velikosti 

dítěte. Prsty pravé ruky stiskne nosní dírky a zhluboka se nadechne. Přiloží široce 

otevřená ústa k ústům postiženého u menších dětí lze přiložit ústa k nosu a ústům 

dítěte a vdechne vzduch do jeho plic. Objem vzduchu musí být úměrný velikosti a 

předpokládané váze dítěte, Šeblová, Knor a kol. (2018) uvádí, že objem 

vdechovaného vzduchu by měl být asi 6-7 ml/kg váhy. Dle těchto hodnot by u dítěte 

do 1 roku života objem vdechovaného vzduchu neměl přesáhnout 70 ml. Davies a 

kol. (2016) ve svém článku zmiňují, že použití nižších hodnot vdechovaného 

vzduchu konkrétně 6ml/kg pomáhá omezit poškození plic. Při umělém dýchání se 

zachránce ujišťuje, že se dítěti zvedá hrudník (Kelnarová a kol, 2013). Oddálením 

úst zachránce od úst dítěte dojde k výdechu a zachránce kontroluje, zda dochází ke 

klesání hrudníku.  Dle postupů ERC guidelines 2015 by umělý vdech měl trvat 

1 sekundu, aby došlo k viditelnému zvednutí hrudníku, a to platí i pro dospělé 

(Maconochie, 2015). Zachránce by se měl snažit přerušení stlačování hrudníku za 

účelem provedení umělých vdechů snížit na minimum a nepřerušovat ho ne déle 

než 10 vteřin. 

Techniku stlačování hrudníku u dětí volíme vždy takovou, abychom 

minimalizovali stlačení břišní dutiny. Klíma a kol. (2016) popisují, že správným 
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stlačováním hrudní kosti přenášíme pohyb na srdeční sval a velké cévy. Tím je 

zachránce schopný rozpohybovat krev v cévním řečišti a částečně nahradit krevní 

oběh v plicích a mozku. To v kombinaci s umělými vdechy může alespoň částečně 

nahradit základní životní funkce a přivést okysličenou krev do centrální nervové 

soustavy (Klíma a kol., 2016).  

Místo pro stlačování hrudníku u dětí je dle Kelnarové a kol. (2013) v dolní 

třetině hrudníku, Bernatová (2014) uvádí jako místo pro stlačování hrudníku dolní 

polovinu hrudní kosti. A Klíma a kol. (2016) považují za správné místo stlačování 

hrudní kosti zejména u novorozenců a kojenců střední třetinu sterna. Maconochie 

(2015) popisuje, že kompresi hrudníku u starších dětí provádí zachránce jednou 

rukou nebo oběma nataženýma rukama uprostřed hrudníku na spojnici bradavek. U 

dítěte do 1 roku a pak lze hrudní kost stlačovat dvěma nataženými prsty. Pokud je 

více zachránců, je možné použít i techniku, při které zachránce obejme hrudník 

dlaněmi a palci obou rukou provádí komprese (Maconochie, 2015). Lee a kol. 

(2019) ve své studii uvádí, že tato technika je spojena s kvalitnějším provedením 

kompresí hrudníku s ohledem na hloubku stlačení a je tedy vhodnější i pro jednoho 

zachránce než technika dvou prstů. Klíma a kol. (2016) považují za správnou 

metodu pro kompresi hrudníku u novorozence i kojence jak stlačování palci obou 

rukou, tak stlačování dvěma prsty. Většina autorů se shoduje na frekvenci 100 a 

více stlačení hrudníku za minutu, nedoporučuje se (Maconochie, 2015) přesáhnout 

120 stlačení hrudníku za minutu. Na poměru kompresí hrudníku a umělých vdechů 

se autoři shodují (Bernatová, 2014, Kelnarová a kol., 2013, Maconochie, 2015) a 

udávají poměr 30:2. Maconochie (2015) ještě doplňuje, pokud jsou zachránci dva 

a jsou školení v provádění základní neodkladné resuscitaci dětí, mohou použít 

poměr stlačování hrudníku 15:2 umělým vdechům. Při kompresi hrudníku u dítěte 

by měla být hrudní kost stlačena podle Bernatové, (2014) a Maconochie, (2015) do 

hloubky jedné třetina předozadního průměru hrudníku, což odpovídá u kojenců 

4 cm. Dle Maconochie (2015) by zachránce měl po každém provedení stlačení 

hrudníku vždy dostatečně uvolnit tlak na hrudník a současně minimalizovat 

přestávky v prováděné nepřímé srdeční masáži. Atkins a Berger (2012) uvádějí, že 

při nedostatečném uvolnění tlaku na hrudník, který může odpovídat ekvivalentu 

2 až 4 kg, se omezí žilní návrat během kompresí hrudníku, což může snížit srdeční 

výkon až o 25 %. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PORANĚNÍ 

PÁTEŘE A MÍCHY 

Poranění páteře a míchy je zařazováno do široké škály tělesných postižení. 

Autoři Kraus a Šandera (1975) uvádějí definici tělesného postižení v publikaci 

Tělesně postižené dítě „tělesným postižením rozumíme vady pohybového a nosného 

ústrojí, tj. kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení, jakož i poškození nebo 

poruchy nervového ústrojí jestliže se projevují porušenou hybností.“ Tělesná 

postižení vznikají z různých příčin, můžou být vrozená nebo naopak získaná.  

Dle Krhutové (2005) se za tělesné postižení považuje, taková vada či 

disfunkce, která má za následek omezení hybnosti až úplnou ztrátu schopnosti 

pohybu a motorické koordinace v důsledku vady, funkční poruchy nebo poškození, 

nosného, hybného aparátu, centrální nebo periferní inervace a amputací končetiny 

nebo její deformací. Osoby určitým druhem tělesného postižení mohou být částečně 

či úplně imobilizováni, což má značný vliv na kvalitu jejich života, soběstačnost a 

často i přístup k životním příležitostem (Novosad, 2011). 

V následujících kapitolách se budu věnovat pouze těm tělesným postižením, 

která se vztahují k probandům s poraněním míchy, kteří ke své lokomoci užívají 

mechanický vozík, a kteří se zúčastnili mého výzkumu. 

3.1 Příčiny poškození páteře a míchy 

Úrazy a následné poranění páteře a míchy patří k jednomu z nejzávažnějších 

zranění, která vedou u postiženého ke ztrátě mobility. Dle Doležela (2004) se tato 

poranění řadí k nejvíce tělesně i psychicky devastujícím poraněním, která mohou 

člověka v životě postihnout. Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP ve své 

statistice uvádí, že v České republice se ročně objeví kolem 300 nových pacientů 

po úraze páteře a míchy (Zachoval, 2017). Ve statistice za rok 2013 je uvedeno 

číslo 30 nových případů na 1 000 000 obyvatel, kteří se léčí po úrazu páteře a s ním 

spojeného poranění míchy (SPINALCORD, 2013).  

Postižení bývají často mladí lidé mezi 15 až 35 lety, 3x více bývají postiženi 

muži než ženy. Podle statistik počtu pacientů na spinálních rehabilitačních 

jednotkách za rok 2018 bylo v Kladrubech, Hrabyni a v Luži hospitalizováno 

celkem 183 mužů a 91 žen s věkovým průměrem 50,4 let (SPINALCORD, 2018). 
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Lidé po úrazu páteře a míchy začínají žít nový život s velkým handicapem. Čeká je 

přibližně dalších 40 let života s využíváním různých kompenzačních pomůcek. 

Poranění míchy sebou nese mnohé komplikace spojené s imobilitou postiženého, 

ale i další přidružené zdravotní komplikace. Doležal (2004) i Faltýnková (2016) 

uvádějí, že poranění páteře a míchy se vždy promítne do kvality života člověka a 

představuje také velkou psychickou i sociální zátěž pro rodinu postiženého. 

Ve většině případů spinální poranění neznamená jen poruchu funkce 

pohybového systému, ale často s ním souvisí i poškození dalších tkání a orgánů. 

Důsledkem poranění mohou být narušeny vylučovací funkce, sexuální funkce, 

termoregulace, svalový tonus a další. Ve většině případů toto poranění výrazně 

ovlivňuje i psychický stav jedince (Faltýnková, 2016). 

K traumatickému poškození míchy a páteře dochází z různých příčin. 

Nejčastější příčiny registruje ČLS JEP a uvádí, že téměř 70 % případů poranění 

páteře a míchy je způsobeno traumatickou příčinnou. Dle autorů Faltýnkové, Kříže 

a Kábrtové (2004) patří mezi nejčastější příčiny poškození páteře a míchy, řazeno 

dle četnosti, automobilové nehody, pády z výšky, skoky do mělkých vod a 

sportovní úrazy. Podle statistik počtu pacientů na spinálních rehabilitačních 

jednotkách za rok 2018 viz obrázek č. 3, se v České republice mezi nejčastější 

úrazové příčiny řadí pády (26,3 %), na druhé příčce jsou dopravní nehody 

(9,9 %), na třetím místě jsou nehody spojené s vodou (5,8 %), následují sportovní 

úrazy (1,5 %) a poslední řadě jiná traumata (1,5 %) (SPINALCORD, 2018). 

Zbylých 30 % případů připadá na poškození míchy z neúrazové příčiny 

(SPINALCORD, 2013). Česká společnost pro míšní léze registruje jako 

patologické příčiny porušení míchy onkologická, cévní, zánětlivá a vrozená 

onemocnění (SPINALCORD, 2005-2013). V neúrazových příčinách vedou 

statistiku všech pacientů hospitalizovaných na rehabilitačních jednotkách 

degenerativní onemocnění (18,6 %), dále navazují zánětlivá (17,9 %) a cévní 

onemocnění (9,5 %).  

Dle statistik vedených za rok 2005 až 2013 bylo 43 % všech poškození páteře 

a míchy tvořeno poraněním v úrovni krční páteře (SPINALCORD, 2005-2013). 

Nové statistiky ukazují, že v roce 2018 toto číslo stouplo na 46,7 % 

(SPINALCORD, 2018).  
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Obrázek č. 3: Statistika počtu pacientů na spinálních rehabilitačních jednotkách za rok 2018 

Pro porovnání uvádím některá data ze Spojených států amerických týkající se 

dané problematiky podle National Spinal Cord Injury Association. Tato organizace 

ve svých statistikách uvádí jako nejčastější věk zranění 19 let a téměř jedna čtvrtina 

(23,5 %) všech poranění se vyskytla ve věku 17 let. Dále uvádí, že téměř polovina 

zranění se vyskytla v rozmezí 16-30 let. National Spinal Cord Injury Statistical 

Center (NSCISC, 2019) uvádí průměrný věk, kdy dojde k poranění páteře a míchy 

43 let.  Celkově pak uvádí, že k 80,5 % všech případů poranění páteře a míchy došlo 

u mužů (NSCISC, 2018). V USA v roce 2018 se mezi hlavní příčiny řadí 

automobilové nehody, pády a střelné rány. Automobilové nehody tvoří celkem 

42,2 % všech úrazů, u mužů 28,8 % a u žen 46,8 % všech úrazů páteře a míchy. 

Pády pak jsou na druhém místě s 22,6 % (NSCISC, 2018). Vzhledem k velikosti 

americké populace (328 miliónů obyvatel) se odhaduje roční incidence poranění 

míchy na 54 případů na 1 000 000 obyvatel nebo asi 17 730 případů ročně 

(NSCISC, 2019). 

Při poranění páteře nebývá vždy zároveň poraněna i mícha. Wendsche a kol. 

(2009) uvádí, že zhruba pouze u 15 až 20 % pacientů se spinálním poraněním je 

také poškozena mícha. Autor ve své publikaci uvádí, že mechanizmy poškození 

páteře jsou podobné jako například u úrazů hlavy. Tyrlíková a kol. (2005) mezi 

hlavní příčiny vzniku poranění řadí pády z výšky, ploché údery, údery ostrými 

předměty nebo prudké pohyby vzad či vpřed. Příčinou poškození míchy může být 

vzájemné posunutí obratlů vůči sobě nebo jejich roztříštění či zlomení. Kelnarová 
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a kol. (2013) také zmiňují, že poranění páteře bývá častěji způsobeno nepřímým 

mechanizmem. Dle Malého a kol. (1999), který vycházel z klasifikace MKN-10, a 

autorky Kelanrové a kol. (2013) lze obecně rozdělit spinální poranění na tři základní 

druhy. První je úraz páteře bez poškození míchy, druhý je úraz páteře s poškozením 

míchy a třetí úraz míchy bez zjevného poranění páteře.  

3.2 Anatomie páteře a míchy 

Páteř latinsky nazývaná columna vertebralis je kostěnou osou těla a společně 

se svaly, vazy, páteřními klouby a meziobratlovými disky tvoří axiální systém. 

V publikaci Spinal Cord Injury Model System ji také označují, volně přeloženo, 

jako spojený sloupec kostí, které běží od hlavy až k dolní části zad (SCIMS, 2015).  

S páteří je lebka spojená kloubním spojem dvou obratlů, atlasem a axisem, což jsou 

první dva krční obratle. Dylevský (2009) zmiňuje, že páteř má několik funkcí. 

Nosnou, ochranou a pohybovou (Zachoval, 2017). Nosná funkce zajišťuje oporu 

těla a její části slouží pro úpon svalů, které dále pak zajišťují pohybovou funkci jak 

hlavy, tak i trupu a končetin. Funkci ohybovou má i páteř samotná a je zajištěna 

především meziobratlovými ploténkami a meziobratlovými klouby (Grim, Druga a 

kol., 2001). Jak bylo zmíněno výše, páteř plní i funkci ochranou, a to zejména pro 

míchu, která se nachází uvnitř páteřního kanálu. Mícha je součástí centrální nervové 

soustavy, a její hlavní funkcí je šíření vzruchu. Fyzioterapeutka Prokůpková (2013) 

zmiňuje, že páteř je dvojesovitě zakřivená a za hlavní důvod tohoto zakřivení 

považuje znásobení její nosné funkce, a to až 8 krát vyšší než kdyby byla páteř 

rovná.  
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Obrázek č. 4: Stavba páteře 

Dle Dylevského (2009) se páteř skládá z 34 obratlů, 23 meziobratlových 

destiček a 24 pohybových segmentů viz obrázek č. 4 - Stavba páteře. SCIMS, 

(2015) uvádí, že se páteř skládá ze 7 krčních obratlů označovaných písmenem C 

jako Cervical a pořadovým číslem od 1 do 7. Pod krční sekcí je hrudní, která se 

skládá z 12 obratlů T Thoracic, v některých publikacích například podle 

Dylevského (2009) bývá značena písmeny Th s pořadovými čísly 1 až 12. Níže je 

umístěno 5 bederních obratlů L Lumabar, další část páteře je složena z 5 křížových 

obratlů Sacral označovaných písmenem S. Ve spodní části páteře je 4-5 obratlů 

kostrčních neboli coccygeal s počátečním písmeny Cx, které srůstají v kost kostrční 

(Peterová a kol., 2005).  

Obratel je základním prvkem osového systému. Stavba obratle je v zásadě 

stejná, liší se pouze prvních dva. Obratel je krátká cylindrická kost, která je složena 

z těla obratle, obratlového oblouku a kloubních výběžků. Těla obratlů jsou mezi 

sebou propojena dlouhými a krátkými vazy a společně zajišťují vzpřímené držení 

páteře (Grim, Druga a kol., 2001). Mezi těly obratlů jsou umístěny chrupavčité 

meziobratlové destičky, které spojují vždy dvě sousedící těla obratlů (Zachoval, 

2017). Destiček je v páteři celkem 23, o jednu méně než pohybových segmentů. 
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Dylevský (2009) popisuje, že tento stav je dán tím, že mezi prvním a druhým 

krčním obratlem destička chybí.  

Mícha je částí centrální nervové soustavy, která je uložena a chráněna v 

páteřním kanálu, který je tvořen těly obratlů a jejich oblouky.  Mícha je hustý 

svazek nervů, který v lebeční dutině volně navazuje na prodlouženou míchu a 

prochází od mozkového kmene skrz páteřní kanál a končí v oblasti míšního 

segmentu L1(SCIMS, 2015). Její délka se pohybuje mezi 40 až 50 centimetry a liší 

se v závislosti na výšce daného jedince (Malý a kol., 1999). V publikaci Spinal 

Cord Injury Model System přirovnávají vzhled míšních nervů, které jsou pod 

koncem míchy nazývanou conus medullaris, ke koňskému ohonu „cauda equina“ 

(SCIMS, 2015). Mícha je zevnitř k povrchu obalená třemi plenami. Měkká plena 

(pia mater) přímo naléhá na povrch CNS a je bohatě prokrvená. Další jsou 

pavoučnice (arachnoidea) a tvrdá plena (dura mater) (Malý a kol., 1999). Tyto obaly 

společně s likvorem, který vyplňuje subarachnoideální prostor kolem míchy, míchu 

chrání a zároveň vyživují (Peterová a kol., 2005). 

Při příčném řezu míchou lze rozlišit bílou a šedou hmotu. Bílá hmota je na 

povrchu míchy a je složena ze svazků různých typů nervových vláken. Tyto svazky 

vedou vzruch kraniálně neboli nahoru a kaudálně neboli dolů. Nervové buňky jsou 

na povrchu kryté Schwannovými buňkami a myelinovou pochvou, která urychluje 

vedení vzruchu. Šedá hmota, jejíž vzhled je motýlovitého tvaru, je tvořena převážně 

těly nervových buněk, které vybíhají do dvou předních a dvou zadních míšních 

rohů. Ve středu šedé hmoty probíhá úzký kanálek (canalis centralis) (Dylevský, 

2009). Přední rohy míšní jsou složeny převážně z buněk, jejichž výběžky tvoří 

vlákna eferentní, a nazývají se motoneurony. Nervová vlákna vedou podněty 

z míchy do příčně pruhovaného svalstva a žlázového epitelu. Do zadních rohů 

míšních vstupují vlákna aferentní, senzitivní vlákna, prostřednictvím kterých se 

dostávají podněty díky interoreceptorů a exteroreceptorů z periferie do míchy. Dle 

Peterové a kol., (2005) spojením vláken těchto kořenů vznikají míšní nervy. Mícha 

je rozdělena na 31 míšních segmentů, ze kterých vystupuje 31 párů míšních nervů 

(Peterová a kol., 2005). Můžeme je rozdělit na 8 párů krčních, 12 párů hrudních, 

5 párů bederních, 5 párů křížových a 1 pár kostrčních nervů (Malý a kol., 1999).  
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3.3 Mechanizmus poškození míchy  

Poškození míchy nebo míšních kořenů může být způsobeno luxací obratlů, 

luxační zlomeninou obratlů a roztříštěním těla obratle v důsledku úrazu nebo dle 

Faltýnkové, Kříže a Kábrtové (2004) i pří zánětlivém či degenerativním 

onemocnění. Kelnarová a kol. (2013) uvádí, že mezi základní mechanizmy 

poranění míchy patří stlačení a komprese míchy při zlomenině obratlů a prudká 

flexe nebo hyperextenze krku (whiplash injury) objevující se nejčastěji při 

automobilových nehodách. Dále pak rozlišuje primární a sekundární poškození 

míchy. Mezi primární řadí komoci (otřes) míchy, kontuzi (pohmoždění) míchy a 

kompresi (stlačení) míchy (Zachoval, 2017). Kelnarová a kol. (2013) mezi faktory 

vyvolávající sekundární poškození míchy zařazují hypotenzi, edém míchy, 

posttraumatickou ischemii a nestabilitu kostních struktur.  

Poškození míchy vede k přerušení přenosu informací mezi mozkem a 

periferií těla, v důsledku poškození motorických, senzitivních a vegetativních drah. 

Motorické výpadky následně mohou vést k částečnému ochrnutí (paréze), nebo 

úplnému ochrnutí (plegii) těla, nebo ke kombinaci obou poruch. Porušení senzitivní 

dráhy vede ke ztrátě či omezení kvality čití a to bolesti, tepla, chladu, a dotyku 

(Wendsche a kol., 2009).   

Přerušení míchy můžeme dělit na kompletní nebo inkompletní. Jestliže jsou 

u postiženého jedince úplně vymizelé vůlí ovládané pohyby a čití pod poškozeným 

segmentem, pak může jít o lézi kompletní, kdy je mícha kompletně přerušena 

(transverzální míšní léze). Pokud je zachována částečná pohyblivost nebo citlivost 

pod segmentem poškození míchy, pak se jedná o lézi inkompletní (Faltýnkvá, Kříž, 

Kábrtová a kol., 2004). Při částečném nebo úplném poranění míchy nastává spinální 

šok, který trvá u postiženého přibližně 1 až 4 týdny a je charakteristický poruchou 

reflexních funkcí míchy, vegetativních funkcí, poruchou termoregulace, cévní 

poruchou, chybí citlivost pro dotyk, objevuje se bolest, nastává porucha vylučování 

a kůže je náchylná na vznik proleženin (Faltýnková, 2016).  
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3.4 Rozdělení postižení dle výšky míšní léze 

Výšku míšní léze označujeme podle míšních segmentů, kterých máme 

celkem 31. Poškození míchy se pak určuje podle poruchy motorické funkce a 

poruchy citlivosti (Faltýnkové, 2016). V závislosti na výšce poškozeného míšního 

segmentu, lze rozeznávat několik typů postižení.  

Závažnost poranění je přesně vyjádřena jednoduchou pětistupňovou stupnicí 

od A do E. American Spinal Injury Association (ASIA) hodnotí motorické funkce 

v deseti svalových skupinách (paže C5-T1; nohy L2-S1) senzitivita se hodnotí 

vnímáním lehkého dotyku a pomocí špendlíku u 28 dermatomů (C2-S4/5) na obou 

stranách těla viz obrázek č. 5. Tato stupnice slouží, ke stanovení rozsahu míšní léze 

(McDonald, Sadowsky, 2002). 

Stupnice zhodnocení závažnosti poškození dle ASIA (McDonald, Sadowsky, 

2002) 

A kompletní: není zachována žádná senzitivní ani motorická funkce v sakrálních 

segmentech S4-S5  

B nekompletní: je zachovalá senzitivní, ale nikoli motorická funkce pod 

neurologickou úrovní včetně sakrálních segmentů S4-S5 

C nekompletní: motorická funkce je zachovalá pod neurologickou oblastí a většina 

klíčových svalů má stupeň svalové síly menší než 3 

D nekompletní: motorická funkce je zachovalá pod neurologickou oblastí a většina 

klíčových svalů má stupeň svalové síly vetší než 3 

E normální motorické a sensitivní funkce  
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Obrázek č. 5: Dermatomy, rozdělení postižení dle výšky míšní léze 

Wendsche a kol. (2009) uvádějí, že pokud je výška míšní léze u jedince 

v úrovni a nad segmentem C4, může být poškozena inervace bránice a zároveň 

budou postiženy horní končetiny a dolní končetiny. Toto postižení je dle 

Faltýnkové, (2016) nazýváno vysokou tetraplegií. U osob s poškozenou míchou 

nad segmentem C4, kteří mají ochrnutou i bránici, se používá termín pentaplegie 

(Faltýnková, 2016). Poškození míšního segmentu v oblasti C1-C4 vede k postižení 

bráničního nervu a k vyřazení hlavního dýchacího svalu bránice. Jedinci s takovým 

postižením je potřeba částečně nebo trvale zajistit umělou plicní ventilaci. Současně 

má jedinec ochrnuté horní i dolní končetiny a je zcela imobilní. Dle Pfeiffera (2007) 

jde o velmi závažný stav. Faltýnková (2016) zmiňuje, že s takovýmto postižením 

jedinec není schopen sedět bez opory zad a je nutná celodenní asistence.  

Pokud se úroveň poškození objevuje v segmentu C4/5 a níže, takové postižení 

nazýváme dle Faltýnkové, Kříže a Kábrtové (2004) tetraplegií. Jedná se o úplné 

ochrnutí všech čtyř končetin. Končetiny mohou být ochrnuty v různém stupni v 

závislosti na výšce poškozeného míšního segmentu. Jedinec může mít zachovalou 

určitou pohyblivosti a citlivosti v oblasti ramen, paží, rukou, a prstů horní 

končetiny. Kudláček a Ješina (2013) s tím souhlasí a zmiňují, že horní končetiny 

mohou být částečně i paretické. Pokud půjde o úplnou lézi, jedinec bude mít úplnou 

ztrátu pohyblivosti a citlivosti v dolní části trupu a na dolních končetinách 
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(Faltýnková, Kříž a Kábrtová, 2004). Malý a kol. (1999) vysvětluje, že termín 

kvadruplegie se vztahuje k porušení nebo ztrátě hybnosti a senzitivní funkce z 

důvodu poškození nervových struktur v páteřním kanálu. Doplňuje, že důsledkem 

toho muže dojít k porušení funkce břišních a pánevních orgánů, svalů horních 

končetin, dolních končetin a trupu. 

Má-li jedinec postižen trup, nohy, chodidlo a prsty na dolní končetině, 

přičemž horní končetiny mají zcela zachovanou motorickou funkci i citlivost je 

výška poškození segmentu v úrovni T2 a níž. Takovéto postižení nazýváme 

paraplegií (SCIMS, 2015). Faltýnková, Kříž a Kábrtová, (2004) paraplegii dělí na 

vysokou a nízkou. Vysoká paraplegie představuje úplné ochrnutí dolních končetin 

a části těla pod poškozeným míšním segmentem T1-T6. Jedinec s takovým 

postižením ztrácí částečně funkci trupu, dále ztrácí funkci břišních a pánevních 

orgánů a svalů dolních končetin (Faltýnková, Kříž a Kábrtová, 2004). Ale současně 

zůstává zachována motorická funkce a senzitivita horních končetin a trupu nad 

poškozeným míšním segmentem (SCIMS, 2015). U osoby s poškozeným 

segmentem v oblasti T10/L se toto postižení pak nazývá nízkou paraplegií. Toto 

postižení míchy způsobí úplnou nebo částečnou ztrátu pohyblivosti dolních 

končetin a citlivost je zachována od břicha nahoru a může být zachována i částečná 

senzitivita na dolních končetinách (Faltýnková, Kříž a Kábrtová, 2004) 

3.4.1 Schopnosti jedince podle výšky míšní léze 

V následujících bodech je uvedena výška míšní léze a příslušné fyzické a 

funkční schopnosti při běžných denních aktivitách osoby po poškození páteře a 

míchy, volně přeloženo, ze Spinal Cord Injury Model System (SCI, 2015). 

• Výška míšní léze C1-C3:  

Fyzické schopnosti: Osoba s poraněním míšního segmentu v oblasti C3 má 

limitovaný pohyb hlavy a krku. 

Dýchání: Jedinec je závislý na umělé plicní ventilaci. 

Komunikace: Někdy obtížná, velmi omezená nebo zcela nemožná. Pokud je osoba 

po poškození míchy v tomto segmentu schopna mluvit, je komunikace velmi 

omezená, někdy s využitím kompenzačního zařízení. 
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Denní úkoly: Je nutná celodenní pomoc asistenta pro přetočení v posteli a pro 

veškerou další denní péči včetně hygieny a vyprazdňování. Jedinec je schopný díky 

kompenzačním pomůckám být nezávislý při plnění činností, jako je čtení, užívání 

telefonu a ovládání spotřebičů, které jsou jeho stavu přizpůsobeny. 

Mobilita: Jedinec je schopný ovládat elektrický invalidní vozík a různé další 

pomůcky pomocí pohybů hlavy nebo pomocí ústní hůlky či brady. Dále má 

schopnost pít a foukat.  

• Výška míšní léze C3-C4:  

Fyzické schopnosti: Jedinec má obvykle kontrolu nad ovládáním hlavy a krku. 

Pokud je postižení v oblasti C4 může pokrčit i rameny. 

Dýchání: Zpočátku může být nutné využívat umělou plicní ventilaci, ale obvykle 

časem může jedinec dýchat bez pomoci ventilátoru. 

Komunikace: Bývá normální. 

Denní úkoly: U jedince je nutná plná dopomoc asistenta při všedních činnostech, 

polohování v posteli, hygieně a péči o sebe (vyprazdňování jak střev, tak močového 

měchýře). Jedinec může být schopen používat upravené pomůcky k příjmu potravy 

nezávisle na asistentovi. Může být schopen nastavit si polohu lůžka a provádět další 

úkoly, jako je malování, psaní a používání mobilního telefonu s asistenční 

technologií.  

Mobilita: Jedinec může ovládat elektrický vozík za pomoci pohybů hlavy nebo 

ústního ovládání nebo ovládat zařízení pomocí brady. Je schopný určitého stupně 

náklonu, schopný pít a foukat. 

• Výška míšní léze C3-C5:  

Fyzické schopnosti: Jedinec je schopný mít pod kontrolou hlavu a krk, může 

pokrčit rameny a má nad nimi kontrolu, umí ohnout paže v lokti a otočit dlaně 

nahoru. 

Denní úkoly: Jedinec může být nezávislý při příjmu potravy a osobní péči o sebe 

např. mytí obličeje, zubní hygiena, holení, nanášení make-upu. Dopomoc asistenta 

bude jedinec vyžadovat při přesunech, polohování v posteli a ostatní péči o sebe. 

Jedinec může být schopen pomáhat asistentovi při oblékání a hygieně a dalších 
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všedních činnostech. Je schopen určitého náklonu trupu a je soběstačný pří užívání 

elektrického vozíku. Je nutné, využívat doporučené kompenzační pomůcky 

k určitým činnostem.  

Mobilita: Jedinec může užívat mechanický vozík, pokud je schopný ho pohánět, a 

to většinou na krátké vzdálenosti po rovném terénu. Vozík elektrický s ručním 

ovládáním bude jedinec využívat pro delší přesuny a všední denní činnosti. Jedinec 

může být schopen řídit automobil s ručními ovládacími prvky, který je přizpůsoben 

stavu jedince. Automobil bývá většinou vybaven pomocným výtahem, jehož 

použití může vyžadovat úkony a dopomoc asistenta.  

Vyprazdňování střev a močového měchýře: Jedinec většinou vyžaduje úplnou 

dopomoc od asistenta při vyprazdňování. U jedince může být zaveden katétr, nebo 

asistent či ošetřovatel může provádět střídavou katetrizaci močového měchýře. 

Střevní management může být prováděn s využitím specializovaného vybavení. 

• Výška míšní léze C6:  

Fyzické schopnosti: Jedinec je schopný pohybu hlavy, krku, ramena, paží a 

zápěstí. Umí kontrolovaně řídit pohyb ramen, ohnout lokty, otáčet dlaně nahoru a 

dolů a natáhnout zápěstí. 

Denní úkoly: S využitím některých speciálně upravených pomůcek jedinec může 

být zcela nezávislý při konzumaci potravy, péči o sebe a oblékání v horní polovině 

těla. Při oblékání v dolní polovině těla často bude stále vyžadovat dopomoc 

asistenta. S použitím kompenzační pomůcky jako je přesouvací deska bývá jedinec 

schopný se přesunout na židli nebo na lavici a vysprchovat se nebo si dojít na 

toaletu. Jedinec je schopný si připravit jídlo a provádět jiné úkony nezávisle na 

dopomoci, často může fungovat samostatně a je schopen provádět úklony a 

předklony trupu. Pomoc od asistenta jedinec využije především během hygieny a 

koupání. 

Mobilita: Jedinec je schopný se s kompenzačními pomůckami přesunout z vozíku 

na postel, a i otáčet v posteli. Může být schopen s využitím přesouvacího prkénka 

se přemístit z vozíku na židli bez asistenta. Jedinci jsou schopni používat lehký 

mechanický vozík, někteří mohou využívat i elektrický vozík pro větší pohodlí na 
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nerovném povrchu a v terénu. Někteří jednici mohou být zcela nezávislí při řízení 

automobilu. 

• Výška míšní léze C7-T1:  

Fyzické schopnosti: Schopnosti jedince s postižením v oblasti C7 až T1 jsou 

podobné jako u jedince s výškou poškozeného segmentu v oblasti C6. Jedinec má 

navíc zachovalou schopnost a kontrolu natažení paže v lokti.  Pokud je poškození 

míchy v úrovni C8-T1 má jedinec navíc i zachovalou svalovou sílu a jemnou 

motoriku rukou a prstů na horní končetině. 

Denní úkoly: Jedinec bývá zcela nezávislý při veškerých denních činnostech. 

Někteří jedinci stále mohou vyžadovat dopomoc s oblékáním v dolní polovině těla, 

při koupání a přesunech. Jedinec bývá většinou schopný provádět přesuny z vozíku 

na židli, do vany, na postel i toaletu za pomoci přesouvací desky, někteří jedinci 

jsou schopni přesunu i bez její pomoci.  

Mobilita: Jedinec je zcela nezávislý v pohybu s použitím mechanického vozíku a 

přesouvací desky. Někteří jedinci mohou vyžadovat dopomoc od asistenta při jízdě 

do kopce. Jedinci jsou schopni nezávisle na druhém používat automobil, a jsou 

schopni nakládat a vykládat invalidní vozík z automobilu bez dopomoci druhé 

osoby. 

• Výška míšní léze T1-T12:  

Fyzické schopnosti: Jedinec má normální funkci hlavy, krku, ramen, paží, rukou a 

prstů. Při poškození míšního segmentu v oblasti T10-T12, bývá zachovalá 

schopnost kontrolovat svalstvo v oblasti břicha a zad. 

Denní úkoly: Jedinec je zcela nezávislý při všech denních činnostech a veškeré 

péči o sebe, a to včetně vyprazdňování střev a močového měchýře, u některých 

jedinců je stále potřeba využití kompenzačních pomůcek a speciálního vybavení. 

Mobilita: Jedinec je zcela nezávislý při přesunech z vozíku na postel a pohybu 

v posteli. Někteří jedinci můžou používat kompenzační pomůcky k přesunu, ale 

většinou bývají schopni přesunu i bez jejího použití. Jedinec je zcela nezávislý v 

pohybu na vozíku, a to i na nerovném terénu (obrubníky, kopeček nahoru i dolů). 
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Je schopný naložit i vyložit invalidní vozík z automobilu a je schopný samostatně 

řídit a užívat automobil s ručním ovládáním. 

• Výška míšní léze L1-L5:  

Fyzické schopnosti: Jedinec má zachovalou pohybovou schopnost v horní 

polovině těla plus ještě navíc může být zachovalá schopnost pohybu v bocích a 

kolenou. 

Mobilita: Jedinec je zcela nezávislý při pohybu s vozíkem, a to jak na rovném, tak 

nerovném terénu, bez použití kompenzačních pomůcek při přesunu. Může být 

schopný chůze s použitím berlí a speciálních ortéz. Chůze závisí na síle, rozsahu 

pohybu dolních končetin a vzdálenosti, většinou je chůze orientovaná na domácí 

prostředí. Jedinec je schopen nakládat a vykládat invalidní vozík samostatně a řídit 

automobil s ručním ovládáním nezávisle na dopomoci druhé osoby. 

• Výška míšní léze S1-S5:  

Fyzické schopnosti: U jedince s poraněním v míšním segmentu v oblasti S1-S5 se 

v závislosti na úrovni poškození míšního segmentu liší stupeň funkce močového 

měchýře, střev a sexuální funkce.  

Mobilita: Jedinec bývá schopný chůze bez nebo s využitím kompenzačních 

pomůcek  
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4  VÝZKUMNÁ ČÁST 

4.1 Cíle práce 

Cílem mé diplomové práce je za pomoci měřícího a záznamového zařízení 

SimPad SkillReporter a resuscitační figuríny Resusci Baby QCPR vyhodnotit 

efektivitu základní neodkladné resuscitace u dětí do 1 roku ve třech zvolených 

polohách umístění resuscitační figuríny u osob užívajících ke svému pohybu vozík. 

Na základě porovnání výsledků měření efektivity základní neodkladné resuscitace 

při umístění figuríny na klíně, na vyvýšené podložce a na zemi vyhodnotím 

nejvhodnější způsob pro provedení základní neodkladné resuscitace u dětí do 1 roku 

osobami užívajícími ke svému pohybu vozík.  

4.2 Úkoly práce 

1. Stanovení si cílů a úkolů diplomové práce 

2. Prostudování odborné literatury základní neodkladné resuscitace, základní 

neodkladné resuscitace dětí, nejčastějších příčin zástavy dechu a krevního 

oběhu u dětí do 1 roku života a problematiky poškození páteře a míchy 

3. Vypracování literární rešerše dané problematiky 

4. Podání žádosti o vyjádření Etické komise 

5. Vypracování plánu postupu pozorování a měření efektivity základní 

neodkladné resuscitace 

6. Vytipování a oslovení jednotlivých probandů 

7. Sběr dat a provedení vlastního výzkumu 

8. Zpracování, analýza dat a vyhodnocení výsledků  
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4.3 Vědecké otázky 

1. Budou všichni probandi schopni zvednout a manipulovat s figurínou o 

hmotnosti 10 kg? 

2. Budou všichni probandi schopni poskytnout efektivní základní 

neodkladnou resuscitaci u dětí do 1 roku alespoň v jedné z vybraných 

poloh umístění resuscitační figuríny po dobu 5 minut? 

3. Bude průměrná hodnota celkové efektivity základní neodkladné 

resuscitace u dětí do 1 roku u skupiny paraplegiků vyšší než u skupiny 

tetraplegiků alespoň v jedné z vybraných poloh umístění resuscitační 

figuríny po dobu 5 minut?  
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5 METODIKA PRÁCE 

Vzhledem k tomu, že dosud nebyl proveden, žádný podobný výzkum, ve 

kterém by se měřila a hodnotila efektivita základní neodkladné resuscitace u osob 

užívajících ke svému pohybu vozík, byla zvolena metoda experimentu a jedná se o 

smíšenou kvantitativně kvalitativní výzkumnou metodu. Byla použita metoda 

anketního šetření k získání základních anamnestických údajů o probandech, metoda 

pozorování, která sloužila k vyhodnocení manipulace s 10 kg figurínou a metoda 

měření s využitím záznamového zařízení SimPad SkillReporter a resuscitační 

figuríny Resusci Baby QCPR, která sloužila k získání dat o efektivitě při provádění 

základní neodkladné resuscitace. 

5.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný soubor tvoří 10 osob s tělesným postižením, z toho je 9 mužů a 

1 žena ve věku od 26 do 49 let. Tento soubor vznikl na základě dostupnosti. Všichni 

jedinci užívají ke svému pohybu invalidní vozík po dobu 3 a více let. Všichni 

probandi mají poškozenou míchu, 4 probandi s rozsahem poškozeného míšního 

segmentu od C5 do C7, dále označováni jako tetraplegici. Zbývajících 6 probandů 

s rozsahem poškozeného míšního segmentu od T8 do T12, dále označováni jako 

paraplegici. Proband č. 1 s výškou míšní léze v oblasti T8 má ještě přidružené 

postižení horních končetin, které jsou částečně paretické. 

Všichni probandi se věnují pravidelně alespoň jednou týdně nějaké 

pohybové aktivitě. Čtyři probandi se věnují pohybové aktivitě dva a vícekrát týdně, 

tři probandi jednou týdně s příležitostnými pohybovými aktivitami a tři probandi se 

věnují pohybové aktivitě pravidelně jeden krát týdně. Další podrobnosti týkající se 

jednotlivých probandů jsou uvedeny v Tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1: Charakteristika výzkumného souboru 

 Pohlaví Věk 
Důvod snížené 

mobility 

Poškození míšního 

segmentu 
Sportovní aktivity 

 

Proband 

č. 1 

 

Muž 

 

33 

 

Úraz páteře a míchy 

 

T8 

Rugby 
8 let 

1 x týdně 

Posilovna 
3 roky 

3 x týdně 

 

Proband 

č. 2 

 
Muž 

 
30 

 
Úraz páteře a míchy 

 
C5-C6 

Rugby 

5 let, 

1-2 x týdně 

 

Proband 

č. 3 

 

Muž 

 

49 

 

Úraz páteře a míchy 

 

C5-C7 

Rugby 

26 let 

1 x týdně 

Handbike 
15 let 

1-2 x týdně 

 

Proband 

č. 4 

 

Muž 

 

27 

 

Úraz páteře a míchy 

 

C6 

Rugby 

6 let, 
2 x týdně, 

Plavání 

6 let 
2 x týdně 

 

Proband 

č. 5 

 

Muž 

 

26 

 

Úraz páteře a míchy 

 

C7 

Rugby 
6 let, 

1 x týdně 

 

Proband 

č. 6 

 

Žena 

 

42 

 

Úraz páteře a míchy 

 

T11-L1 

Florbal 
12 let 

1 x týdně 

 

Proband 

č. 7 

 
Muž 

 
31 

 
Úraz páteře a míchy 

 
T11-T12 

Florbal 

8 let 

1 x týdně 
Lyžování 

5 let 

příležitostně 

 

Proband 

č. 8 

 

Muž 

 

37 

 

Úraz páteře a míchy 

 

T10-T11 

Florbal 
7 let 

1x týdně 

Stolní tenis 
12 let 

1x týdně 

 

Proband 

č. 9 

 

Muž 

 

41 

 
Míšní poškození, 

neúrazové 

 

T10 

Florbal 
20 let 

1x týdně 

Tenis 
20 let 

příležitostně 

 

Proband 

č. 10 

 

Muž 

 

40 

 

Úraz páteře a míchy 

 

T9-T10 

Florbal 
11 let 

2x týdně 

Handbike 
20 let, 

příležitostně 
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5.2 Použité metody  

V diplomové práci byly použity tři základní metody sběru dat. Pro zjištění 

anamnestických údajů o jednotlivých probandech ve sledovaném souboru jsem 

použil metodu anketního šetření. První čtyři otázky měly za cíl zjistit základní 

informace o probandovi, tedy věk, důvod snížené mobility (v případě poškození 

míchy jsem se ptal na výšku poškozeného míšního segmentu) a dobu užívání 

vozíku. Další dvě otázky se zaměřily na pohybové aktivity probanda. Zde jsem 

zjišťoval především, jestli se dotyčný věnuje pravidelně nějaké pohybové aktivitě, 

popřípadě jak dlouho ji vykonává, jak často ji vykonává a o jaký typ pohybové 

aktivity se jedná.  

Druhou použitou metodou pro získání dat bylo pozorování probandů při 

manipulaci s figurínou dítěte o hmotnosti 10 kg a výšce 76 cm (Obrázek č. 6). Tato 

vlastnoručně vyrobená figurína imituje průměrnou velikost a hmotnost ročního 

dítěte a je určená k posouzení schopnosti probandů zvednut ze země bezvládně 

ležící dítě o hmotnosti až 10 kilogramů, umístit ho na klín, přiblížit k ústům (imitace 

provedení umělých vdechů) a umísti ho na vyvýšenou podložku. Dále jsem za 

použití figuríny Resusci Baby QCPR (Obrázek č. 7) u všech probandů hodnotil 

provedení kontroly stavu vědomí, schopnost záklonu hlavy a uvolnění dýchacích 

cest, schopnost kontroly dechu a provedení 5 iniciálních umělých vdechů. 

 

Obrázek č. 6: Figurína imitující roční dítě o hmotnosti 10 kg 
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Třetí metodou pro získání dat bylo měření efektivity základní neodkladné 

resuscitace u dětí do 1 roku ve třech základních polohách, které jsem zvolil. Doba 

měření v každé z vybraných poloh umístění figuríny byla 5 minut. Při měření 

efektivity základní neodkladné resuscitace byla použita figurína Resusci Baby 

QCPR s měřícím a záznamovým zařízením SimPad SkillReporter obojí vyráběné 

firmou Laerdal (obrázek č. 7). Figurína Resusci Baby QCPR (model 2013-2019) 

imituje dítě v kojeneckém období, má reálné zpracování torsa těla a tuhost 

hrudníku. Umožňuje reálné provedení uvolnění dýchacích cest, provedení umělých 

vdechů a stlačení hrudní kosti. Je vybavena sensory správného umístění rukou a 

sensory pro měření umělých vdechů a stlačení hrudní kosti. Velikost figuríny je  

59 cm x 26 cm x 13,5 cm a hmotnost 2,5 kg (Laerdal, 2019). Figurína společně se 

záznamovým přístrojem SimPad SkillReporter nabízí detailní zpětnou vazbu a 

přesné měření všech parametrů důležitých při poskytování základní neodkladné 

resuscitace u dětí do 1 roku (Příloha č. 5).  

 

Obrázek č. 7: Resusci Baby QCPR a SimPad SklillReporter 

Jedná se o následující parametry:  

• celková efektivita základní neodkladné resuscitace 

• efektivita stlačení hrudní kosti 

• efektivita umělých vdechů 

• frakce stlačení hrudníku 
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• počet stlačení hrudníku 

• průměrná frekvence stlačení a uvolnění tlaku na hrudník 

• dodržení správné frekvence stlačení a uvolnění tlaku na hrudník  

• správné umístění rukou při stlačení hrudníku 

• dostatečná hloubka stlačení hrudníku 

• dostatečné uvolnění tlaku na hrudník po stlačení hrudníku  

• průměrná hloubka stlačení hrudníku 

• interval mezi přerušením stlačení hrudníku a provedením umělých vdechů 

• technika provedení stlačení hrudníku 

• počet umělých vdechů 

• průměrná frekvence umělých vdechů 

• průměrný objem vdechovaného vzduchu 

• korektní umělé dechy s objemem vdechovaného vzduchu od 20 do 40 ml 

• nedostatečné umělé vdechy s objemem vdechovaného vzduchu pod 20 ml 

• nadměrné umělé vdechy s objemem vdechovaného vzduchu nad 40  

Při prvním měření byla figurína dítěte položena na klíně probanda sedícího 

na vozíku a proband prováděl úkony základní neodkladné resuscitace přímo na 

svém klíně. Při druhém měření byla figurína dítěte umístěna na vyvýšené podložce. 

Byl použit stůl s výškou desky 80 cm. Proband seděl na vozíku a prováděl úkony 

základní neodkladné resuscitace na stole. Při třetím měření byla figurína dítěte 

umístěna na zemi a proband prováděl úkony základní neodkladné resuscitace přímo 

ze země. Doba měření byla ve všech třech vybraných polohách 5 minut. Techniku 

provedení stlačení hrudníku jsem hodnotil vizuálně a následně zapsal do 

záznamového archu.  
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5.3 Sběr dat 

Na základě osobního jednání s členkou České společnosti pro míšní léze a 

České asociace paraplegiků Zdeňku Faltýnkovou jsem získal doporučení a kontakty 

na osoby, které by mohly být potenciálními účastníky mého výzkumu. V průběhu 

října a listopadu 2019 jsem opakovaně navštívil tréninkové jednotky ragbistů na 

vozíku Prague Robots o.s. a tréninkové jednotky florbalistů na vozíku SKV Praha 

ComAp. Zde jsem seznámil budoucí probandy s cílem mé diplomové práce a 

s průběhem vlastního výzkumu. Probandi podepsali Informované souhlasy Etické 

komise UK FTVS s anonymním zpracováním a použitím naměřených dat v této 

diplomové práci a k dalším výzkumným účelům (Příloha č. 2). Následně jsem 

podepsané formuláře odevzdal Etické komisi. 

Vlastní výzkum probíhal v návaznosti na tréninkové jednotky výše 

zmíněných sportovních klubů. Vždy jsem si zvolil jednoho až dva jedince a týden 

dopředu se domluvil na termínu, kdy se výzkumné šetření uskuteční. 

Průběh šetření trval přibližně 50 až 60 minut a u všech probandů byl stejný a 

probíhal podle následujícího harmonogramu.  

Nejprve byl proband seznámen se základními informacemi o průběhu měření, 

dále jsem zkontroloval, zda má podepsaný Informovaný souhlas. Následně byl 

proband požádán o vyplnění anketního šetření (Příloha č. 3). Pokud ho nebyl 

schopný vyplnit samostatně, provedl jsem vyplnění údajů na základě slovních 

odpovědí probanda. Jako další krok následovalo vysvětlení problematiky týkající 

se základní neodkladné resuscitace u dětí do 1 roku a názorná ukázka správného 

postupu. Dále měl každý proband vždy jednu minutu na nácvik úkonů základní 

neodkladné resuscitace v každé z vybraných poloh umístění figuríny. Během 

nácviku jsem slovně korigoval případné chyby v technice resuscitace. Dalším 

krokem bylo vlastní měření efektivity základní neodkladné resuscitace nejprve při 

umístění figuríny na klíně probanda, poté při umístění figuríny na výšené podložce, 

a nakonec proběhlo měření při umístění figuríny na zemi. Každé měření trvalo 

5 minut a mezi jednotlivými měřeními měli probandi vždy 10 minut pauzu na 

zotavení.   
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5.4 Zpracování a analýza dat 

Veškerá data a údaje získané pomocí anketního šetření jsem zpracoval do 

přehledné tabulky. Validita získaných dat anketního šetření je závislá na 

zodpovědném přístupu jednotlivých probandů a nedá se nijak ověřit.  

Data získaná v praktické části, kdy probíhalo pozorování základních úkonů a 

měření efektivity při poskytování základní neodkladné resuscitace u dětí do 1 roku 

byla pečlivě zaznamenávána do připraveného archu (Příloha č. 4) a ukládána do 

speciálního záznamového zařízení SimPad SkillReporter. Data uložená 

v záznamovém zařízení SimPad SkillReporter byla dále stažena do PC a 

zpracována v programu Session Viewer, který je volně dostupný na webových 

stránkách www.laerdal.com. 

Hodnocení celkové efektivity základní neodkladné resuscitace se skládá 

z hodnot naměřených za pomoci resuscitační figuríny Resusci Baby QCPR a 

záznamovým zařízením SimPad SkillReporter, který v reálném čase hodnotí 

stlačení hrudníku, umělé vdechy a frakci komprese hrudníku (procento času, kdy 

byly prováděny komprese hrudníku).  

Algoritmus užívaný k vyhodnocení celkové efektivity základní neodkladné 

resuscitace je vytvořen společností Laerdal Medical ve spolupráci s členy výboru 

American Heart Association (AHA), Emergency Cardiovascular Care (ECC) a ve 

shodě s American Heart Association Consensus Statement z roku 2013. Na základě 

těchto vstupů vytvořila společnost Laerdal Medical matematické modely pro 

každou dovednost při poskytování základní neodkladné resuscitace. Platí, že každá 

komprese a ventilace jsou zaznamenány a hodnoceny jednotlivě a poté jsou sečteny 

do celkového skóre, v práci je dále označováno jako celková efektivita. Algoritmus 

používá odpočtový bodový systém, kde proband začne s plným skóre a pokud se 

odchýlí od stanovených doporučení, skóre se sníží. Dle tohoto algoritmu užívaného 

k vyhodnocení celkové efektivity základní neodkladné resuscitace, je poskytovatel, 

který provede základní neodkladnou resuscitaci od 75 % do 100 % považován za 

pokročilého zachránce, při celkové úspěšnosti od 50 % do 74 % je zachránce 

považován za středně pokročilého a při úspěšnosti od 0 % do 49 % je brán jako 

zachránce se základními zkušenostmi. Pro účely naší práce jsem se rozhodl zvolit 
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jako kritérium pro efektivní provedení základní neodkladné resuscitace hodnotu 

celkové efektivity nad 75 %. Umělé vdechy mají v celkovém hodnocení základní 

neodkladné resuscitace vliv na výsledné skóre u dítěte 35 % a u novorozence až 

50 %. Naměřené hodnoty zařízení SimPad SkillReporter a aplikace Session Viewer 

shrne a vypočítá konečnou úspěšnost probandů při poskytování základní 

neodkladné resuscitace (Laerdal, 2015). 

Získané výsledky měření byly následně přeneseny do přehledných tabulek a 

grafů v programu Microsoft Excel 2010 a jsou stručně popsány v následující 

kapitole 6 Výsledky.  
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6 VÝSLEDKY 

V následující kapitole jsou uvedeny, vyhodnoceny a porovnány výsledky 

získané v průběhu výzkumného šetření. 

6.1 Výsledky pozorování úkonů před poskytnutím základní 

neodkladné resuscitace 

V podkapitole 6.1 jsou uvedeny výsledky úkonů jednotlivých probandů před 

poskytnutím základní neodkladné resuscitace, které jsem zpracoval na základě 

pozorování.  

Tabulka č. 2: Schopnost zvednutí a manipulace s figurínou o hmotnosti 10 kg 

   

Zvednutí figuríny ze 
země na klín probanda 

Manipulace s figurínou a 
zvednutí figuríny k ústům 

Umístění figuríny na 
vyvýšenou podložku (stůl 

s výškou desky 80 cm) 

Proband č. 1 
Ano Ano Ano 

Proband č. 2 
Ano Ano Ano 

Proband č. 3 
Ano Ano Ano 

Proband č. 4 
Ano Ano Ano 

Proband č. 5 
Ano Ano Ano 

Proband č. 6 
Ano Ano Ano 

Proband č. 7 
Ano Ano Ano 

Proband č. 8 
Ano Ano Ano 

Proband č. 9 
Ano Ano Ano 

Proband č. 10 
Ano Ano Ano 

Tabulka č. 2 znázorňuje schopnosti jedinců při zvednutí a následné 

manipulaci s vlastnoručně vyrobenou figurínou dítěte o hmotnosti 10 kg. Všichni 

probandi byli schopni zvednout figurínu dítěte o hmotnosti 10 kg ze země na klín. 

Probandi č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, nejprve jednou rukou uchopili figurínu dítěte za 

oděv, posadili ji a opřeli o přední část vozíku. Jednou rukou uchopili figurínu pod 

rameny nebo mezi dolními končetinami a druhou rukou se zapřeli o dolní končetinu 

či o boční madla vozíku a postupně přemístili dítě na svůj klín (Obrázek č. 8).  
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Obrázek č. 8: Přemístění figuríny dítěte o hmotnosti 10 kg na klín probanda 

Probandi č. 6 a č. 7 si nejprve figurínu dítěte posadili k přední části vozíku a 

uchopili ji oběma rukama pod rameny a přemístili na svůj klín. Dva nejzdatnější 

probandi č. 9 a č. 10 provedli přemístění dítěte technikou, kdy uchopili figurínu za 

oděv v oblasti trupu a vyzdvihli ji na svůj klín. Manipulace s figurínou o hmotnosti 

10 kg a zvednutí k ústům byli schopni všichni probandi. Při manipulaci a zvednutí 

figuríny k ústům všichni probandi uchopili figurínu jednou rukou pod zády, 

přičemž dlaní stejné ruky fixovali hlavičku v neutrální poloze a druhou rukou si 

pomohli s manipulací a přiblížením figuríny ke svým ústům. Umístit figurínu na 

vyvýšenou podložku (stůl s výškou desky 80 cm) byli schopni všichni probandi. 
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Tabulka č. 3: Úkony před poskytnutím základní neodkladné resuscitace 

 
Kontrola stavu 

vědomí 

Uvolnění dýchacích 

cest 

 

Kontrola dechu 
5 iniciálních umělých 

vdechů 

Proband č. 1 Ano Ano Ano Ano 

Proband č. 2 Ano Ano Ano Ano 

Proband č. 3 Ano Ano Ano Ano 

Proband č. 4 Ano Ano Ano Ano 

Proband č. 5 Ano Ano Ano Ano 

Proband č. 6 Ano Ano Ano Ano 

Proband č. 7 Ano Ano Ano Ano 

Proband č. 8 Ano Ano Ano Ano 

Proband č. 9 Ano Ano Ano Ano 

Proband č. 10 Ano Ano Ano Ano 

Tabulka č. 3 znázorňuje jednotlivé úkony před poskytnutím základní 

neodkladné resuscitace při využití resuscitační figuríny Resusci Baby QCPR. 

Všichni probandi byli schopni vyhodnotit stav vědomí u figuríny dítěte do 

1 roku oslovením a mírným zatřesením figuríny. Všichni probandi provedli 

kontrolu stavu vědomí přímo z vozíku. Proband seděl na vozíku a figurína dítěte 

ležela na zemi. Jedinec nejprve provedl oslovení dítěte, které nereagovalo na vnější 

podněty a následně, pomocí dominantní horní končetiny provedl mírné zatřesení 

s figurínou dítěte.  

Uvolnění dýchacích cest pomocí mírného záklonu hlavy a předsunutí dolní 

čelisti směrem vzhůru byli schopni všichni probandi. Všichni probandi provedli 

mírný záklon hlavy s povytažením dolní čelisti. Nejprve provedli uvolnění 

dýchacích cest, při poloze figuríny na zemi a poté provedli uvolnění dýchacích cest, 

při poloze figuríny na klíně probanda, a nakonec při poloze figuríny na vyvýšené 

podložce (stůl o výšce 80 cm). Při uvolnění dýchacích cest, kdy figurína ležela na 

zemi, proband dominantní horní končetinou uchopil úhel dolní čelist a provedl 

mírný záklon hlavy a povytažení brady směrem vzhůru. Probandi č. 1, č. 2, č. 3 a 

č. 4 se při tomto úkonu druhou nedominantní horní končetinou přidržovali části 

vozíku, aby nedošlo k nepřiměřenému naklonění z vozíku, při kterém by mohl 

hrozit pád z vozíku na zem. Proband č. 4 provedl uvolnění dýchacích cest i přímo 

ze země, kdy slezl z vozíku a jednou rukou uchopil úhel dolní čelisti a předsunul 

bradu směrem vzhůru a druhou rukou provedl mírný záklon hlavy. Při úkonu 
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uvolnění dýchacích cest, kdy figurína byla umístěna na klín probanda, si proband 

jednu ruku umístil na čelo figuríny a druhou uchopil úhel dolní čelisti a provedl 

mírný záklon hlavy s povytažením brady směrem vzhůru. Při uvolnění dýchacích 

cest, kdy figurína byla umístěna na vyvýšené podložce, si proband jednu ruku 

umístil na čelo figuríny a druhou rukou uchopil úhel dolní čelisti a provedl mírný 

záklon hlavy s povytažením brady směrem vzhůru.  

Všichni probandi byli schopni provést kontrolu dechu pohledem na zvedající 

se a klesající hrudník. Probandi si nejprve položili figurínu obkročmo zády na 

předloktí jedné horní končetiny a rukou druhé končetiny provedli mírný záklon 

hlavy s povytažením brady směrem vzhůru, přičemž rukou, na které leželo dítě, 

zároveň fixovali hlavičku dítěte v neutrální poloze pro minimalizaci hyperextenze 

krční páteře směrem vzad. Při umístění figuríny dítěte na vyvýšené podložce 

probandi nejprve přiložili tvář k ústům a nosu figuríny a pocitem proudu 

vydechovaného vzduchu a pohledem na zvedající se a klesající hrudník hodnotili 

dech. Někteří probandi č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10 byli schopni provést i kontrolu dechu 

u figuríny, která ležela na podložce na zemi. Kontrolu dechu tito probandi provedli 

přímo z vozíku pocitem proudu vydechovaného vzduchu na dlaň horní končetiny, 

kterou přiložili k ústům a nosu figuríny. Probandi č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 z důvodu 

nedostatečné citlivosti horních končetin provedli kontrolu dechu pouze vizuálně 

pohledem na zvedající se a klesající hrudník dítěte. Proband č. 4 byl schopný 

provést i kontrolu dechu přímo ze země, kdy slezl z vozíku a provedl kontrolu 

dechu pocitem proudu vydechovaného vzduchu na svoji tvář a pohledem na 

zvedající se a klesající hrudník. 

Provedení iniciálních umělých vdechů bylo hodnoceno vizuálně pohledem na 

dostatečně se zvedající a klesající hrudník figuríny. Všichni probandi byli schopni 

provést pět iniciálních umělých vdechů před zahájením základní neodkladné 

resuscitace. Všichni probandi provedli pět iniciálních umělých vdechů u figuríny, 

která byla umístěna na klíně probanda technikou, kdy nejprve položili figurínu 

obkročmo zády na předloktí jedné horní končetiny a zároveň fixovali hlavičku 

dítěte v neutrální poloze a vdechli proud vzduchu do nosu a úst dítěte. Všichni 

probandi provedli pět iniciálních umělých vdechů u figuríny, která byla umístěna 

na vyvýšené podložce, kdy jednou rukou fixovali hlavičku dítěte v neutrální poloze 
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a vdechli proud vzduchu do nosu a úst dítěte. Pouze proband 

č. 4 byl schopný provést pět iniciálních umělých dechů u dítěte, které bylo umístěno 

na zemi. 

6.2 Výsledky měření efektivity základní neodkladné resuscitace 

Výsledky měření efektivity základní neodkladné resuscitace jsou popsány 

v následujících třech podkapitolách a rozděleny na výsledky získané při umístění 

resuscitační figuríny na klíně, při umístění figuríny na vyvýšené podložce a při 

umístění figuríny na zemi. 

6.2.1 Výsledky měření efektivity základní neodkladné resuscitace při 

umístění figuríny na klíně 

Následující tabulka č. 4 znázorňuje celkovou efektivitu jednotlivých 

probandů při poskytování základní neodkladné resuscitace u figuríny dítěte do 

1 roku, která byla umístěna na klíně probanda po dobu 5 minut. Hodnocení celkové 

efektivity vychází z parametrů efektivity stlačení hrudníku, efektivity umělých 

vdechů a frakce komprese hrudníku (procento času, kdy byly prováděny komprese 

hrudníku), které jsou uvedeny v Tabulce č. 5. V tabulkách č. 6 a č. 7 jsou dále 

popsány a vyhodnoceny dílčí parametry, ze kterých se dle algoritmu hodnotí 

efektivity stlačení hrudníku a efektivity umělých vdechů při poskytování základní 

neodkladné resuscitace. 

Tabulka č. 4: Hodnocení celkové efektivity resuscitace při umístění figuríny na klíně 

 

Proband 
č. 1 

Proband 
č. 2 

Proband 
č. 3 

Proband 
č. 4 

Proband 
č. 5 

Proband 
č. 6 

Proband 
č. 7 

Proband 
č. 8 

Proband 
č. 9 

Proband 
č. 10 

Celková 

efektivita 

základní 
neodkladné 

resuscitace  

50 % 41 % 79 % 87 % 94 % 82 % 75 % 76 % 73 % 96 % 

Tabulka č. 4 znázorňuje vyhodnocení celkové efektivity základní neodkladné 

resuscitace u figuríny, která byla umístěna na klíně, nejlépe byl vyhodnocen 

proband č. 10 (paraplegik) s celkovou efektivitou 96 %, naopak nejnižší naměřená 

efektivita 41 % byla u proband č. 2 (tetraplegik). Celkově nejlépe hodnocený 

proband ze skupiny paraplegiků je proband č. 10 a nejlépe hodnocený proband ze 

skupiny tetraplegiků je proband č. 5. Podle kritérií, které jsem si stanovil pro 

efektivní provedení základní neodkladné resuscitace 7 z 10 probandů vykazují 
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efektivně provedenou resuscitaci, protože se jejich hodnota celkové efektivity 

pohybovala nad 75 %. Při porovnání čtyř probandů s tetraplegií je zřejmé, že 

celková efektivita resuscitace u 3 z nich je na velice dobré úrovni a v porovnání 

s ostatními probandy s paraplegií se v zásadě neliší a je dokonce i nadprůměrná.  

 Tabulka č. 5: Hodnocení efektivity resuscitace při umístění figuríny na klíně 

Tabulka č. 5 znázorňuje efektivitu jednotlivých dovedností u probandů 

během poskytování základní neodkladné resuscitace. V dovednosti stlačení 

hrudníku byli přístrojem nejlépe vyhodnoceni dva probandi č. 10 (paraplegik) a  

č. 4 (tetraplegik) oba s efektivitou 99 %. Naopak nejhůře s 37 % byl vyhodnocen 

proband č. 1 (paraplegik) a proband č. 2 (tetraplegik) s 38 % efektivitou. 

V dovednosti provedení umělých vdechů byl nejlépe vyhodnocen tetraplegik 

proband č. 5 s 92 %. Při vyhodnocení frakce komprese hrudníku byl nejlépe 

vyhodnocen proband č. 10 s celkovou úspešností 78 %. Při shrnutí a porovnání 

výsledků probandů s tetraplegií a paraplegií je zřejmé, že efektivita v jednotlivých 

dovednostech se u těchto dvou skupin probandů příliš neliší a je na vysoké úrovni.  

  

 
Proband 

č. 1 

Proband 

č. 2 

Proband 

č. 3 

Proband 

č. 4 

Proband 

č. 5 

Proband 

č. 6 

Proband 

č. 7 

Proband 

č. 8 

Proband 

č. 9 

Proband 

č. 10 

Efektivita 

stlačení 
hrudníku 

37 % 38 % 89 % 99 % 95 % 77 % 90 % 81 % 66 % 99 % 

Efektivita 

umělých 

vdechů 

77 % 50 % 64 % 72 % 92 % 91 % 77 % 66 % 87 % 90 % 

Frakce 

komprese 
hrudníku 

64 % 66 % 66 % 65 % 73 % 71 % 60 % 72 % 72 % 78 % 
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Tabulka č. 6: Hodnocení stlačení hrudníku při umístění figuríny na klíně 

  

Proband 

č. 1 

Proband 

č. 2 

Proband 

č. 3 

Proband 

č. 4 

Proband 

č. 5 

Proband 

č. 6 

Proband 

č. 7 

Proband 

č. 8 

Proband 

č. 9 

Proband 

č. 10 

Počet 

stlačení 
hrudníku 

343 344 345 390 396 361 332 380 454 454 

Průměrná 
frekvence 

stlačení a 

uvolnění 
tlaku na 

hrudník 

109/min 105/min 107/min 120/min 109/min 104/min 113/min 107/min 129/min 116/min 

Dodržení 

správné 
frekvence 

stlačení a 
uvolnění 

tlaku na 

hrudník 

93 % 85 % 94 % 63 % 95 % 48 % 57 % 98 % 10 % 90 % 

Správné 

umístění 

rukou při 

stlačení 
hrudníku 

76 % 99 % 100 % 100 % 99 % 99 % 100 % 98 % 83 % 100 % 

Dostatečná 

hloubka 
stlačení 

hrudníku 

100 % 3 % 100 % 99 % 100 % 100 % 83 % 99 % 97 % 100 % 

Dostatečné 

uvolnění 
tlaku na 

hrudník po 

stlačení 
hrudníku 

4 % 95 % 51 % 99 % 72 % 55 % 99 % 34 % 92 % 95 % 

Průměrná 

hloubka 
stlačení 

hrudníku 

43 mm 31 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 40 mm 43 mm 42 mm 43 mm 

Interval 

mezi 
přerušením 

stlačení 
hrudníku a 

provedení

m umělých 
vdechů 

11 sec 9 sec 9 sec 7 sec 6 sec 7 sec 9 sec 6 sec 6 sec 5 sec 

Technika 

stlačení 

hrudníku 

patkou 
dlaně 

malíkov
ou 

hranou 

loktem 
malíkov

ou 

hranou 

patkou 
dlaně 

dvěma 
prsty 

dvěma 
prsty 

patkou 
dlaně 

dvěma 
prsty 

dvěma 
prsty 

V tabulce č. 6 jsou zaznamenány dílčí parametry, ze kterých se dle algoritmu 

hodnotila efektivita stlačení hrudníku po dobu 5 minut při umístění figuríny na 

klíně, dále jsou pak zaznamenány údaje o technice stlačování hrudníku. Výsledkům 

odpovídajícím doporučení ERC Guidelines 2015 pro frekvenci stlačení hrudníku za 

minutu dosáhlo 9 z 10 probandů. Počet stlačení hrudníku se u těchto probandů 

pohyboval v rozmezí 104/min až 120/ min. Průměrná hloubka stlačení hrudní kosti 

byla u 9 z 10 probandů také dostatečná a pohybovala se v rozmezí od 40 do 43 mm 

což opět odpovídá doporučení ERC Guidelines 2015. 
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Tabulka č. 7: Hodnocení umělých dechů při umístění figuríny na klíně 

  

Proband 

č. 1 

Proband 

č. 2 

Proband 

č. 3 

Proband 

č. 4 

Proband 

č. 5 

Proband 

č. 6 

Proband 

č. 7 

Proband 

č. 8 

Proband 

č. 9 

Proband 

č. 10 

Počet 
umělých 

vdechů 
14 12 16 21 28 20 22 19 22 28 

Průměrná 

frekvence 
umělých 

vdechů 

3/min 2/min 3/min 4/min 6/min 4/min 4/min 4/min 4/min 6/min 

Průměrný 
objem 

vdechovaného 

vzduchu 

44 ml 27 ml 48 ml 31 ml 34 ml 34 ml 50 ml 25 ml 26 ml 36 ml 

Korektní 

umělé vdechy 

s objemem 
vdechovaného 

vzduchu od 

20 do 40 ml 

43 % 58 % 25 % 43 % 50 % 55 % 45 % 21 % 64 % 57 % 

Nedostatečné 
umělé vdechy 

s objemem 

vdechovaného 
vzduchu pod 

20 ml 

0 % 25 % 0 % 24 % 14 % 10 % 0 % 58 % 27 % 11 % 

Nadměrné 
umělé vdechy 

s objemem 

vdechovaného 
vzduchu nad 

40 ml 

57 % 17 % 75 % 33 % 36 % 35 % 55 % 21 % 9 % 32 % 

Tabulka č. 7 znázorňuje dílčí parametry, ze kterých se dle algoritmu hodnotila 

efektivita umělých vdechů po dobu 5 minut při umístění figuríny na klíně. 

Průměrný objem vdechovaného vzduchu by se měl dle doporučení ERC Guidelines 

2015 pohybovat u dětí do 1 roku v rozmezí 20 až 40 ml. Tohoto doporučovaného 

objemu dosáhlo 7 z 10 probandů.  
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6.2.2 Výsledky měření efektivity základní neodkladné resuscitace při 

umístění figuríny na vyvýšené podložce 

Následující tabulka č. 8 znázorňuje naměřené údaje o celkové efektivitě 

jednotlivých probandů při poskytování základní neodkladné resuscitace u figuríny 

dítěte do 1 roku, které bylo umístěno na vyvýšené podložce po dobu 5 minut. 

Hodnocení celkové efektivity vychází z parametrů efektivity stlačení hrudníku, 

efektivity umělých vdechů a frakce komprese hrudníku (procento času, kdy byly 

prováděny komprese hrudníku) viz Tabulka č. 9. V tabulkách č. 10 a č. 11 jsou dále 

znázorněny dílčí parametry, ze kterých se dle algoritmu hodnotí efektivity stlačení 

hrudníku a efektivity umělých vdechů při poskytování základní neodkladné 

resuscitace. 

Tabulka č. 8: Hodnocení celkové efektivity resuscitace při umístění figuríny na vyvýšené podložce 

 

Proband 

č. 1 

Proband 

č. 2 

Proband 

č. 3 

Proband 

č. 4 

Proband 

č. 5 

Proband 

č. 6 

Proband 

č. 7 

Proband 

č. 8 

Proband 

č. 9 

Proband 

č. 10 

Celková 
efektivita 

základní 

neodkladné 
resuscitace 

73 % 33 % 86 % 94 % 87 % 75 % 95 % 85 % 84 % 93 % 

Tabulka č. 8 znázorňuje vyhodnocení celkové efektivity základní neodkladné 

resuscitace u figuríny, která byla umístěna na výšené podložce. Nejlépe byl 

vyhodnocen paraplegik proband č. 7 s celkovou efektivitou 95 %, druhým 

nejúspěšnějším s 94 % byl tetraplegik, proband č. 4. Nejnižší hodnoty celkové 

efektivity byli naměřeny u proband č. 2 (tetraplegik) s celkovou efektivitou pouze 

33 %, bohužel se u tohoto probanda při vyhodnocení umělých vdechů zjistila, chyba 

v měření, kdy přístroj zaznamenal 16 nedostatečně provedených umělých vdechů i 

během komprese hrudníku. Tato chyba může mít v konečném důsledku značný vliv 

na hodnotu celkové efektivity resuscitace a výsledky tím mohou být zkreslené. 

Podle stanovených kritérií pro efektivní provedení základní neodkladné resuscitace 

byla naměřena u 8 z 10 probandů, efektivně provedená základní neodkladná 

resuscitace, protože se hodnota celkové efektivity u probandů pohybovala nad 

75 %. Při porovnání čtyř probandů s tetraplegií je zřejmé, že se hodnota celkové 

efektivity resuscitace u 3 z nich v porovnání s ostatními probandy s paraplegií 

v zásadě neliší a je dokonce i nadprůměrná. 
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 Tabulka č. 9: Hodnocení efektivity resuscitace při umístění figuríny na vyvýšené podložce 

Tabulka č. 9 znázorňuje efektivitu jednotlivých dovedností u probandů 

během poskytování základní neodkladné resuscitace. V dovednosti stlačení 

hrudníku byl přístrojem nejlépe vyhodnocen proband č. 10 (paraplegik) s celkovou 

efektivitou 99 %. Mezi tetraplegik byl vyhodnocen v této dovednosti nejlépe 

proband č. 4, u kterého se efektivita stlačení hrudníku pohybovalo okolo 95 %. 

Naopak nejhůře byl vyhodnocen proband č. 2 (tetraplegik) s hodnotou efektivity 

pouze 27 %. Umělé vdechy byly nejlépe vyhodnoceny u tetraplegika probanda  

č. 5 s 98 % druhý nejvyšší výsledek měl paraplegik proband č. 9 s 97 %. Nejnižší 

naměřenou hodnotu pouze 45 % měl proband č. 2. U probanda č. 1 byla naměřena 

nejvyšší efektivita frakce komprese hrudní kosti s 82 %. Při shrnutí a porovnání 

výsledků probandů s tetraplegií a paraplegií je zřejmé, že efektivita v jednotlivých 

dovednostech se u těchto dvou skupin probandů příliš nelišila a byla na vysoké 

úrovni.  

  

 
Proband 

č. 1 
Proband 

č. 2 
Proband 

č. 3 
Proband 

č. 4 
Proband 

č. 5 
Proband 

č. 6 
Proband 

č. 7 
Proband 

č. 8 
Proband 

č. 9 
Proband 

č. 10 

Efektivita 
stlačení 

hrudníku 

74 % 27 % 86 % 95 % 81 % 91 % 94 % 82 % 77 % 99 % 

Efektivita 
umělých 

vdechů 

72 % 45 % 87 % 91 % 98 % 75 % 94 % 91 % 97 % 81 % 

Frakce 
komprese 

hrudníku 

82 % 66 % 72 % 74 % 73 % 60 % 69 % 75 % 80 % 74 % 
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Tabulka č. 10: Hodnocení stlačení hrudníku při umístění figuríny na vyvýšené podložce 

  

Proband 

č. 1 

Proband 

č. 2 

Proband 

č. 3 

Proband 

č. 4 

Proband 

č. 5 

Proband 

č. 6 

Proband 

č. 7 

Proband 

č. 8 

Proband 

č. 9 

Proband 

č. 10 

Počet stlačení 

hrudníku 408 345 368 393 423 313 393 401 496 432 

Průměrná 

frekvence 
stlačení a 

uvolnění 

tlaku na 
hrudník 

101/min 107/min 104/min 107/min 117/min 106/min 115/min 107/min 126/min 117/min 

Dodržení 

správné 

frekvence 
stlačení a 

uvolnění 

tlaku na 
hrudník 

60 % 82 % 75 % 90 % 69 % 75 % 78 % 95 % 25 % 82 % 

Správné 

umístění 
rukou při 

stlačení 

hrudníku 

93 % 92 % 97 % 97 % 100 % 99 % 100 % 98 % 100 % 100 % 

Dostatečná 
hloubka 

stlačení 
hrudníku 

23 % 67 % 100 % 94 % 100 % 100 % 100 % 95 % 98 % 100 % 

Dostatečné 

uvolnění 

tlaku na 
hrudník po 

stlačení 

hrudníku 

86 % 49 % 58 % 58 % 98 % 67 % 77 % 30 % 100 % 83 % 

Průměrná 

hloubka 

stlačení 
hrudníku 

35 mm 39 mm 43 mm 42 mm 43 mm 44 mm 43 mm 42 mm 42 mm 43 mm 

Interval mezi 

přerušením 

stlačení 
hrudníku a 

provedením 

umělých 
vdechů 

4 sec 8 sec 7 sec 6 sec 5 sec 12 sec 8 sec 7 sec 4 sec 5 sec 

Technika 

stlačení 
hrudníku 

patkou 

dlaně 
loktem loktem 

malíkov

ou 
hranou 

patkou 

dlaně 

dvěma 

prsty 

dvěma 

prsty 

dvěma 

prsty 

dvěma 

prsty 

dvěma 

prsty 
(palci) 

V tabulce č. 10 jsou zaznamenány dílčí parametry, ze kterých se dle algoritmu 

hodnotila efektivita stlačení hrudníku po dobu 5 minut při umístění figuríny na 

vyvýšené podložce, dále jsou pak zaznamenány údaje o technice stlačení hrudníku. 

Výsledkům odpovídajícím doporučení ERC Guidelines 2015 pro frekvenci stlačení 

hrudníku za minutu dosáhlo 9 z 10 probandů. Počet stlačení hrudníku se u nich 

pohyboval v rozmezí 101/min až 117/min. Proband č. 8 (paraplegik) měl dokonce 

95 % úspešnost při dodržení správné frekvence stlačení a uvolnění tlaku na hrudník. 

Průměrná hloubka stlačení hrudní kosti byla u 8 z 10 probandů dostatečná a 

pohybovala se v rozmezí od 40 do 43 mm opět odpovídá doporučením ERC 

Guidelines 2015. Překvapivé byly i výsledky správného dodržování umístění rukou 

při stlačování hrudní kosti, kdy 4 z 10 probandů měli úspešnost 100 % a žádný 
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z probandů neměl úspěšnost nižší než 90 %. Při vyhodnocení dostatečné hloubky 

stlačení hrudníku mělo 5 z 10 probandů úspěšnost 100 %. 

Tabulka č. 11: Hodnocení umělých dechů při umístění figuríny na vyvýšené podložce 

  

Proband 

č. 1 

Proband 

č. 2 

Proband 

č. 3 

Proband 

č. 4 

Proband 

č. 5 

Proband 

č. 6 

Proband 

č. 7 

Proband 

č. 8 

Proband 

č. 9 

Proband 

č. 10 

Počet 

umělých 
vdechů 

20 30 20 22 30 23 24 19 26 25 

Průměrná 

frekvence 
umělých 

vdechů 

4/min 6/min 4/min 4 /min 6/min 5/min 5/min 4/min 5/min 5/min 

Průměrný 
objem 

vdechovanéh

o vzduchu 

30 ml 23 ml 27 ml 32 ml 35 ml 41 ml 39 ml 35 ml 36 ml 42 ml 

Korektní 

umělé vdechy 

s objemem 

vdechovanéh
o vzduchu od 

20 do 40 ml 

60 % 17 % 55 % 86 % 87 % 39 % 54 % 74 % 77 % 36 % 

Nedostatečné 
umělé vdechy 

s objemem 

vdechovanéh
o vzduchu 

pod 20 ml 

20 % 60 % 30 % 0 % 0 % 17 % 0 % 5 % 0 % 0 % 

Nadměrné 

umělé vdechy 
s objemem 

vdechovanéh

o vzduchu 
nad 40 ml 

20 % 23 % 15 % 14 % 13 % 44 % 46 % 21 % 23 % 64 % 

Tabulka č. 11 znázorňuje dílčí parametry, ze kterých se dle algoritmu 

hodnotila efektivita umělých vdechů v po dobu 5 minut při umístění figuríny na 

vyvýšené podložce. Průměrný objem vdechovaného vzduchu by se měl dle 

doporučení ERC Guidelines 2015 pohybovat u dětí do 1 roku v rozmezí 20 až 

40 ml. Tohoto doporučovaného objemu, který se u probandů pohyboval se 

v rozmezí 23 až 39 ml dosáhlo 8 z 10 probandů. Překvapivých výsledků dosáhli 

dva probandi (tetraplegici) č. 5 s 87 % a č. 4 s 86 % úspěšností v provedení 

korektních umělých vdechů. Při porovnání hodnot korektních umělých dechů při 

umístění figuríny na vyvýšené podložce došlo u 7 z 10 probandů k výraznému 

zlepšení na rozdíl od provedení korektních umělých dechů při umístění figuríny na 

klíně.  
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6.2.3 Výsledky měření efektivity základní neodkladné resuscitace při 

umístění figuríny na zemi 

Následující tabulkách jsou znázorněny naměřené údaje o celkové efektivitě 

pouze u jednoho probanda při poskytování základní neodkladné resuscitace u 

figuríny dítěte do 1 roku, které bylo umístěno a zemi po dobu 5 minut. Ostatní 

probandi odmítli měření efektivity a pro to nejsou v kapitole 6.3 výsledky tohoto 

měření dále porovnávány ani zahrnuty do grafů. 

Tabulka č. 12: Hodnocení celkové efektivity resuscitace při umístění figuríny na zemi 

 
Proband 

č. 1 
Proband 

č. 2 
Proband 

č. 3 
Proband 

č. 4 
Proband 

č. 5 
Proband 

č. 6 
Proband 

č. 7 
Proband 

č. 8 
Proband 

č. 9 
Proband 

č. 10 

Celková 

efektivita 

základní 
neodkladné 

resuscitace 

- - - 65 % - - - - - - 

Tabulka č. 12 znázorňuje vyhodnocení celkové efektivity základní 

neodkladné resuscitace u figuríny, která byla umístěna na zemi. Tento proband při 

měření celkové efektivity základní neodkladné resuscitace u figuríny dítěte, která 

byla umístěna na zemi dosáhl hodnoty 65 %. Podle našich stanovených kritérií však 

nesplňuje podmínku pro efektivní základní neodkladnou resuscitaci. Při porovnání 

výsledků celkové efektivity při umístění figuríny na klíně a na vyvýšené podložce 

s hodnotou celkové efektivity při umístění figuríny na zemi byli hodnoty u tohoto 

probanda při umístění figuríny na zemi podprůměrné.  
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 Tabulka č. 13: Hodnocení efektivity resuscitace při umístění figuríny na zemi 

Tabulka č. 13 znázorňuje výsledky efektivity v jednotlivých dovednostech 

které byly měřeny u probanda č. 4 po dobu 5 minut při umístění resuscitační 

figuríny na zemi. Výsledky efektivity u jednotlivých dovedností tohoto probanda 

byli při porovnání s výše naměřenými výsledky při umístění figuríny na klíně a na 

vyvýšené podložce spíše nižší. Efektivita stlačení hrudníku byla 60 %, úspešnost 

provedení umělých vdechů 80 % a frakce komprese hrudníku 64 %.  

  

 
Proband 

č. 1 

Proband 

č. 2 

Proband 

č. 3 

Proband 

č. 4 

Proband 

č. 5 

Proband 

č. 6 

Proband 

č. 7 

Proband 

č. 8 

Proband 

č. 9 

Proband 

č. 10 

Efektivita 
stlačení 

hrudníku 

- - - 60 % - - - - - - 

Efektivita 

umělých 

vdechů 

- - - 80 % - - - - - - 

Frakce 

komprese 

hrudníku 

- - - 64 % - - - - - - 
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Tabulka č. 14: Hodnocení stlačení hrudníku při umístění figuríny na zemi 

  

Proband 

č. 1 

Proband 

č. 2 

Proband 

č. 3 

Proband 

č. 4 

Proband 

č. 5 

Proband 

č. 6 

Proband 

č. 7 

Proband 

č. 8 

Proband 

č. 9 

Proband 

č. 10 

Počet 

stlačení 
hrudníku 

- - - 380 - - - - - - 

Průměrná 

frekvence 
stlačení a 

uvolnění 

tlaku na 
hrudník 

- - - 118/min - - - - - - 

Dodržení 

správné 
frekvence 

stlačení a 

uvolnění 
tlaku na 

hrudník 

- - - 80 % - - - - - - 

Správné 

umístění 
rukou při 

stlačení 

hrudníku 

- - - 56 % - - - - - - 

Dostatečná 

hloubka 

stlačení 
hrudníku 

- - - 99 % - - - - - - 

Dostatečné 

uvolnění 

tlaku na 
hrudník po 

stlačení 

hrudníku 

- - - 80 % - - - - - - 

Průměrná 

hloubka 

stlačení 
hrudníku 

- - - 43 mm - - - - - - 

Interval 

mezi 
přerušením 

stlačení 

hrudníku a 
provedením 

umělých 

vdechů 

- - - 7 sec - - - - - - 

Technika 
stlačení 

hrudníku 
- - - 

malíkov

ou 

hranou 

- - - - - - 

V tabulce č. 14 jsou zaznamenány dílčí parametry, ze kterých se dle algoritmu 

hodnotila efektivita stlačení hrudníku po dobu 5 minut při umístění figuríny na 

zemi, dále jsou pak zaznamenány údaje o technice stlačení hrudníku. Frekvence 

stlačení hrudníku byla u tohoto probanda byla odpovídající dle doporučení ERC 

Guidelines 2015 a pohybovala se v rozsahu 118/min. Proband č. 4 měl dokonce 

80 % úspešnost v dodržení správné frekvence stlačení a uvolnění tlaku na hrudník 

a průměrná hloubka stlačení hrudní kosti se také pohybovala v doporučovaném 

rozmezí s hodnotou 43 mm.   
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Tabulka č. 15: Hodnocení umělých dechů při umístění figuríny na zemi 

  

Proband 

č. 1 

Proband 

č. 2 

Proband 

č. 3 

Proband 

č. 4 

Proband 

č. 5 

Proband 

č. 6 

Proband 

č. 7 

Proband 

č. 8 

Proband 

č. 9 

Proband 

č. 10 

Počet 

umělých 
vdechů 

- - - 22 - - - - - - 

Průměrná 

frekvence 

umělých 
vdechů 

- - - 4 /min - - - - - - 

Průměrný 

objem 
vdechovaného 

vzduchu 

- - - 41 ml - - - - - - 

Korektní 

umělé vdechy 

s objemem 
vdechovaného 

vzduchu od 

20 do 40 ml 

- - - 50 % - - - - - - 

Nedostatečné 

umělé vdechy 

s objemem 
vdechovaného 

vzduchu pod 

20 ml 

- - - 5 % - - - - - - 

Nadměrné 
umělé vdechy 

s objemem 

vdechovaného 
vzduchu nad 

40 ml 

- - - 45 % - - - - - - 

Tabulka č. 15 znázorňuje dílčí parametry, ze kterých se dle algoritmu 

hodnotila efektivita umělých vdechů po dobu 5 minut při umístění figuríny na zemi. 

Průměrný objem vdechovaného vzduchu se u probanda č. 4 pohyboval dle 

doporučení ERC Guidelines 2015 v rozmezí 41 ml. Proband č. 4 v intervalu 5 minut 

provedl 22 umělých vdechů s průměrnou frekvencí 4/min. a 50 % korektních 

umělých vdechů, ale bohužel i 45 % nadměrných umělých vdechů, které by mohli 

způsobit další komplikace při samotné resuscitaci.  
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6.3 Porovnání celkové efektivity základní neodkladné resuscitace 

v jednotlivých polohách umístění figuríny 

V následujících grafech jsou porovnány pouze výsledky jednotlivých 

probandů při umístění figuríny na klíně a při umístění figuríny na vyvýšené 

podložce. 

Graf č. 1: Celková efektivita při umístění figuríny ve vybraných polohách u jednotlivých probandů 

  

Graf č. 1 znázorňuje procentuální celkovou efektivitu provedené základní 

neodkladné resuscitace u dítěte do 1 roku po dobu 5 minut u jednotlivých probandů, 

při různém umístění resuscitační figuríny. Z grafu vyplývá, že nejvyšší naměřenou 

celkovou efektivitu při poskytnutí základní neodkladné resuscitace dosáhl proband 

č. 10 (paraplegik), u kterého byla vyhodnocena 96 % efektivita při resuscitaci 

figuríny dítěte do 1 roku, která byla umístěna na klíně. Druhou nejvyšší naměřenou 

hodnotu dosáhl také paraplegik, proband č. 7, u kterého byla naměřena hodnota 

95 %, v tomto případě při umístění figuríny na vyvýšené podložce. Velmi 

zajímavých výsledků dosáhli také dva tetraplegici, č. 4 a č. 5, oba dva s hodnotami 

94 %. Z grafu rovněž vyplývá, že 8 z 10 probandů při umístění figuríny na vyvýšené 

podložce dosáhlo hodnot celkové efektivity resuscitace nad 75 %. To znamená, že 

dle stanovených kritérií pro efektivní provedení základní neodkladné resuscitace 

tito probandi prováděli efektivní základní neodkladnou resuscitaci.  
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Graf č. 2: Průměrná celková efektivita všech probandů při umístění figuríny ve vybraných polohách 

 

Graf č. 2 znázorňuje průměrnou celkovou efektivitu všech probandů při 

poskytnutí základní neodkladné resuscitace u dítěte do 1 roku po dobu 5 minut ve 

dvou polohách umístění resuscitační figuríny. Z grafu vyplývá, že resuscitace 

provedená všemi probandy na vyvýšené podložce byla v průměru o 5,2 % 

efektivnější než resuscitace, která byla provedena na klíně. 

Graf č. 3: Průměrná celkové efektivita při umístění figuríny na klíně u skupiny paraplegiků a 

tetraplegiků 

 

Graf č. 3 znázorňuje průměrnou celkovou efektivitu základní neodkladné 

resuscitace u dítěte do 1 roku po dobu 5 minut při umístění resuscitační figuríny na 

klíně u skupiny paraplegiků, kterou tvořilo 6 probandů, a u skupiny tetraplegiků, 
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kterou tvořili 4 probandi. Z výsledků vyplývá, že průměrná celková efektivita obou 

skupin byla stejná (75,3 %), což vypovídá o tom, že obě skupiny při umístění 

figuríny na klíně prováděli resuscitaci stejně efektivně. 

Graf č. 4: Průměrná celková efektivita při umístění figuríny na vyvýšené podložce u skupiny 

paraplegiků a tetraplegiků 

 

Graf č. 4 znázorňuje průměrnou celkovou efektivitu základní neodkladné 

resuscitace u dítěte do 1 roku po dobu 5 minut při umístění resuscitační figuríny na 

vyvýšené podložce u skupiny paraplegiků, kterou tvořilo 6 probandů a skupiny 

tetraplegiků, kterou tvořili 4 probandi. Z výsledků vyplývá, že průměrná celková 

efektivita u skupiny paraplegiků byla o 9,2 % vyšší než u skupiny tetraplegiků. Při 

porovnání grafu č.3 a grafu č. 4 je patrné, že průměrná celková efektivita u skupiny 

tetraplegiků byla při umístění figuríny na klíně a při umístění na vyvýšené podložce 

prakticky shodná. Naproti tomu u skupiny paraplegiků se jeví jako výhodnější 

poloha pro resuscitaci poloha umístění figuríny na vyvýšené podložce. 
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6.4 Porovnání efektivity a techniky stlačení hrudníku 

Graf č. 5: Efektivita a technika stlačení hrudníku při umístění figuríny na klíně 

 

Grafu č. 5 znázorňuje efektivitu stlačování hrudníku u jednotlivých probandů 

při užití různé techniky stlačování hrudníku při umístění figuríny na klíně. Z grafu 

vyplývá, že nejvyšší naměřená hodnotu efektivity stlačení hrudníku  

99 % dosáhl paraplegik proband č. 10 s použitou technikou dvěma prsty, a dokonce 

stejného výsledku byl schopný docílit i tetraplegik proband 

č. 4 s použitou technikou stlačení hrudní kosti malíkovou hranou ruky. Z grafu dále 

vyplývá, že ke stlačení hrudníku nejvíce probandů volilo techniku dvěma prsty. Při 

porovnání výsledků efektivity a techniky stlačení hrudníku dvěma prsty s dalšími 

třemi použitými technikami, které byly zvoleny jednotlivými probandy, je zřejmé, 

že i u ostatních použitých technik byly hodnoty efektivity relativně vysoké. 
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Graf č. 6: Efektivita a technika stlačení hrudníku při umístění figuríny na vyvýšené podložce 

 

Grafu č. 6 znázorňuje efektivitu stlačování hrudníku u jednotlivých probandů 

při užití různé techniky stlačování hrudníku při umístění figuríny na vyvýšené 

podložce. Z grafu č. 6 vyplývá, že nejvyšší naměřenou hodnotu efektivity 99 % při 

stlačování hrudní kosti dosáhl paraplegik proband č. 10, který použil techniku 

stlačení hrudní kosti dvěma prsty. Naopak nejhorší výsledek 27 % dosáhl proband 

č. 2 (tetraplegik), který použil ke stlačení hrudníku techniku loktem. Z grafu dále 

vyplývá, že opět nejvíce probandů ke stlačení hrudníku volilo techniku dvěma prsty 

a u všech jedinců jsou hodnoty efektivity relativně vysoké nad 75 %. Při porovnání 

výsledků efektivity a techniky stlačení hrudníku dvěma prsty s dalšími třemi 

použitými technikami, které byly zvoleny jednotlivými probandy, je zřejmé, že i u 

ostatních použitých technik byly hodnoty efektivity relativně vysoké a i tetraplegik, 

který použil ke stlačení hrudníku techniku malíkovou hranou dosáhl překvapivého 

výsledku 95 %.   
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7 DISKUZE 

V následující kapitole se zaměřím na zodpovězení vědeckých otázek, které 

jsem si pro tuto práci stanovil. 

V diplomové práci jsem se zaměřil na zjištění efektivity základní neodkladné 

resuscitace dětí do 1 roku prováděné osobami užívajícími ke svému pohybu vozík 

z důvodu snížené mobility.  Data získaná z výzkumu by měla přinést bližší pohled 

na možnosti a schopnosti těchto jedinců během poskytování první pomoci, 

konkrétně při základní neodkladné resuscitaci dětí do 1 roku života.  

Při tvorbě diplomové práce bylo velmi složité se opřít o významné literární 

zdroje, které by se zabývaly podobnou problematikou. Hlavní zdroj, ze kterého 

jsem vycházel, byly poznatky získané z mé bakalářské práce s názvem „První 

pomoc poskytovaná osobami po poranění páteře a míchy“ (Zachoval, 2017). 

Někteří autoři se zabývají poskytováním první pomoci osobám na vozíku, ale 

bohužel je velmi obtížné dohledat nějaká relevantní doporučení, jak mají samy 

osoby na vozíku postupovat při jednotlivých úkonech při poskytování první 

pomoci. Z tohoto důvodu považuji za velmi důležité se tímto dosud 

nediskutovaným tématem více zaobírat a dále ho rozšiřovat. Platná doporučení pro 

základní neodkladnou resuscitaci bohužel nejsou dostatečně uzpůsobena k výuce 

první pomoci pro osoby s různým typem zdravotního postižení. Technika 

jednotlivých úkonů při poskytování první pomoci se může zásadně lišit od postupů 

a technik doporučovaných a používaných pro výuku běžné populace.  

V průběhu pozorování a hodnocení úkonů před poskytnutím základní 

neodkladné resuscitace, kde se hodnotily základní čtyři parametry (kontrola stavu 

vědomí, uvolnění dýchacích cest a kontrola dechu a provedení 5 iniciálních 

umělých vdechů), se technika provedení těchto úkonů u probandů na vozíku téměř 

nelišila od postupů doporučovaných pro běžnou populaci popisovaných v ERC 

Guidelines 2015 až na mírné odchylky vyplývající z odlišného charakteru postižení 

jednotlivých probandů. Avšak v průběhu měření základní neodkladné resuscitace 

dětí do 1 roku se lišila především technika stlačování hrudníku. Pro tento úkon si 

probandi mohli na základě mých doporučení zvolit techniku nejvíce vyhovující 

charakteru jejich postižení, jejich schopnostem a individuálním preferencím. 
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Probandi mohli celkem volit ze čtyř variant techniky, které jsem jim doporučil na 

základě výsledků své bakalářské práce (Zachoval, 2016). Mohli využít techniku 

stlačování hrudníku patkou dlaně, malíkovou hranou, loktem nebo dvěma prsty. 

Posledně jmenovaná technika je obecně doporučována v příručce ERC Guidelines 

2015 (Maconochie, 2015). Bohužel z výsledků mého výzkumu nelze jasně stanovit 

a doporučit jednotnou techniku pro provádění základní neodkladné resuscitace 

jedinci na vozíku. Je však důležité zdůraznit, že i při použití různé techniky byla 

většina probandů schopná provádět velmi efektivní stlačování hrudníku po celou 

dobu měření.  

Greif a kol (2013) se ve své práci zabývali systémy pro vyhodnocení zpětné 

vazby a kvality kardiopulmonální resuscitace. Autoři popisují, že snahou jejich 

práce bylo vygenerovat parametr, který by zahrnoval všechny parametry relevantní 

pro vyhodnocení kvality stlačení hrudníku a efektivního kompresního poměru. Dle 

jejich parametru je možné rychle hodnotit efektivitu základní neodkladné 

resuscitace a porovnávat individuální výkonost jedinců.  

Měřením efektivity základní neodkladné resuscitace se zabývají i další autoři. 

Například Karolína Kalužová ve své bakalářské práci s názvem „Efektivita Basic 

life support prováděná jedním a dvěma zachránci“ provedla hodnocení efektivity 

resuscitace v jednom a ve dvou zachráncích. Ve své práci popisuje, že resuscitace 

dospělého jedním zachráncem byla v průměru provedená s 96 % úspešností a 

časová prodleva mezi kompresemi hrudníku a umělými vdechy činila v průměru 

5,2 s, frekvence stlačení hrudníku se v průměru pohybovala okolo 113/min 

(Kalužová, 2017). Bohužel tato data nemůžeme porovnat s naměřenými daty mé 

diplomové práce, protože resuscitace dítěte do 1 roku se v jistých ohledech liší od 

resuscitace dospělého jedince. Vliv vizuální a verbální zpětné vazby ve srovnání se 

zpětnou vazbou vedenou instruktorem na efektivitu základní neodkladné 

resuscitace u dětí zkoumali autoři Wagner, Bibl a kol. (2019), kteří uvádějí, že 

výkon stlačení hrudníku se u probandů výrazně zlepšil jak s vizuální, tak verbální 

zpětnou vazbou ve srovnání se zpětnou vazbou vedenou instruktorem.  Doporučují 

použití zařízení s vizuální a verbální zpětnou vazbou při nácviku resuscitace pro 

zvýšení efektivity nácviku. Během mého výzkumu jsem umožnil probandům při 

nácviku resuscitace využívat jak zpětnou vazbu vizuální, tak vedenou instruktorem 
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a domnívám se, že využití této zpětné vazby při nácviku dovedností mělo pozitivní 

vliv na konečné výsledky efektivity základní neodkladné resuscitace. 

Odpovědi na vědecké otázky: 

Vědecké otázky jsem si postavil na základě výsledků mé bakalářské práce, 

kde jsem zjišťoval schopnosti a možnosti jedinců po poranění páteře a míchy, 

poskytovat první pomoci při život ohrožujících stavech. Z výsledků mého výzkumu 

vyplynulo, že tito jedinci byli schopni provést základní neodkladnou resuscitaci 

pouze u dítěte do 1 roku, kdy byli schopni stlačovat hrudník a současně byli schopni 

zajistit umělé dýchání při umístění figuríny na klíně po dobu 1 minuty (Zachoval, 

2016). Tuto skutečnost jsem se rozhodl ověřit a potvrdit měřením efektivity 

základní neodkladné resuscitace s využitím speciální resuscitační figuríny a 

záznamového zařízení ve třech předem zvolených polohách umístění resuscitační 

figuríny po dobu 5 minut.  

Vědecká otázka č. 1: Budou všichni probandi schopni zvednout a manipulovat 

s figurínou o hmotnosti 10 kg? 

Odpověď na tuto otázku zní ano. Všichni zúčastnění probandi, tedy i ti 

s výškou poraněného segmentu od C5 do C8 (tetraplegici) byli schopni zvednout 

ze země bezvládně ležící figurínu o hmotnosti 10 kg, umístit ji na klín, přiblížit 

k ústům, umístit na vyvýšenou podložku a manipulovat dle svých individuálních 

možností. To znamená, že by byli schopni v případě nutnosti manipulovat s dítětem 

až do hmotnosti 10 kg.  

Ověření a potvrzení této schopnosti považuji za zásadní. Jinak by totiž 

probandi nebyli schopni ani zahájit základní neodkladnou resuscitaci a poskytnout 

tak účinnou první pomoc při ohrožení života dítěte. Při komunikaci s jednotlivými 

probandy jsem se dozvěděl, že by bylo výhodnější, kdyby případně dítě, které by 

měli doma, mělo kolem trupu umístěné popruhy, se kterými by byla manipulace 

snazší. Někteří jedinci se dokonce zmínili, že by si nechali z tohoto důvodu popruhy 

vyrobit. 

Vědecká otázka č. 2: Budou všichni probandi schopni poskytnout efektivní 

základní neodkladnou resuscitaci u dětí do 1 roku alespoň v jedné z vybraných 

poloh umístění resuscitační figuríny po dobu 5 minut? 



84 

 

Odpověď na výše položenou otázku zní ne. Všichni probandi nebyli schopni 

poskytnout efektivní základní neodkladnou resuscitaci u dítěte do 1 roku alespoň 

v jedné z vybraných poloh umístění resuscitační figuríny po dobu 5 minut. Ale 

pozitivním výsledkem je, že 7 z 10 probandů bylo schopno poskytnout efektivní 

základní neodkladnou resuscitaci při umístění figuríny na klíně. A dokonce 8 z 10 

probandů bylo schopno efektivně poskytnout základní neodkladnou resuscitaci při 

umístění resuscitační figuríny na vyvýšené podložce. 

Na základě algoritmu užívaného k vyhodnocení celkové efektivity základní 

neodkladné resuscitace jsem si stanovil kritérium pro efektivní provedení základní 

neodkladné resuscitace. Dle tohoto kritéria jsem následně vyhodnotil, že resuscitace  

7 probandů při umístění figuríny na klíně a u 8 probandů při umístění figuríny na 

vyvýšené podložce může být považována za efektivní, protože tito jedinci byli 

schopni provádět resuscitaci s hodnotou celkové efektivity nad 75 % po  

dobu 5 minut. Při měření celkové efektivity u třetí z vybraných poloh umístění, tedy 

při umístění figuríny na zemi byl pouze 1 z 10 probandů ochotný slézt z vozíku na 

zem a provést úkony základní neodkladné resuscitace přímo na zemi. Jeho výsledek 

celkové efektivity byl 65 %. To jsem vyhodnotil jen jako dostačující, ale ne jako 

efektivní resuscitaci. Vzhledem k tomu, že ostatní probandi měření na zemi odmítli, 

nemohu tuto polohu pro provádění resuscitace osobám na vozíku doporučit. 

Vědecká otázka č. 3: Bude průměrná hodnota celkové efektivity základní 

neodkladné resuscitace u dětí do 1 roku u skupiny paraplegiků vyšší než u skupiny 

tetraplegiků alespoň v jedné z vybraných poloh umístění resuscitační figuríny po 

dobu 5 minut? 

Odpověď na tuto otázku zní ano. Průměrná hodnota celkové efektivity u 

skupiny paraplegiků byla o 9,2 % vyšší než u skupiny tetraplegiků, ale pouze při 

umístění resuscitační figuríny na vyvýšené podložce. Při porovnání hodnot celkové 

efektivity základní neodkladné resuscitace při umístění resuscitační figuríny na 

klíně, byla průměrná hodnota celkové efektivity u obou skupin shodná. Z tohoto 

výsledku tedy vyplývá, že obě polohy umístění resuscitační figuríny jsou možné 

pro efektivní provedení základní neodkladné resuscitace. Přesto bych doporučil pro 

osobu na vozíku volit polohu dítěte na vyvýšené podložce. Z výsledku výzkumu 
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vyplývá, že průměrná hodnota celkové efektivity základní neodkladné resuscitace 

na vyvýšené podložce provedená všemi probandy byla o 5,2 % vyšší než resuscitace 

provedená na klíně probanda. Z tohoto údaje jsem vyvodil, že resuscitace 

provedená na vyvýšené podložce je pro osobu na vozíku výhodnější a její efektivita 

pro případnou resuscitaci dítěte do 1 roku je vyšší. Domnívám se, že jedním 

z hlavních důvodů, proč tomu tak je, je, že probandi při tomto umístění figuríny 

mají výhodnější pozici pro poskytnutí umělých vdechů. Je pro ně snazší udržet 

dostatečný záklon hlavy a díky tomu provést i vyšší procento korektních umělých 

vdechů. V této poloze jsem rovněž pozoroval účinnější stlačení hrudníku a naměřil 

vyšší procento správného umístění rukou i vyšší průměrné hodnoty při dostatečném 

uvolnění tlaku na hrudník. Naopak při resuscitaci provedené na klíně, měli někteří 

probandi problém s udržením dostatečného záklonu hlavy, což mělo negativní vliv 

na korektní provedení umělých vdechů. Při porovnání výsledků efektivity stlačení 

hrudní kosti, efektivity umělých vdechů a frakce komprese hrudníku mezi 

resuscitací provedenou na klíně probanda a na vyvýšené podložce je patrné, že 

průměrné výsledky všech probandů jsou vyšší při umístění figuríny na vyvýšené 

podložce než při umístění figuríny na klíně.  

Do určité míry limitujícím faktorem diplomové práce je omezený počet 

probandů výzkumného souboru. Bohužel se mi nepodařilo získat vyšší počet 

probandů, kteří by byli ochotni dobrovolně podstoupit časově i fyzicky náročné 

měření efektivity resuscitace. Přesto i u takto malého souboru jsem získal velmi 

zajímavé a v literatuře dosud nepublikované výsledky. 
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8 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval měřením a hodnocením efektivity 

základní neodkladné resuscitace dětí do 1 roku života poskytované osobami, které 

užívají ke svému pohybu vozík. V teoretické části diplomové práce jsem se snažil 

shrnout postupy a doporučení pro resuscitaci dětí do jednoho roku a základní údaje 

o problematice týkající se osob po poškození páteře a míchy. V hlavní části 

diplomové práce jsem navázal na výsledky své bakalářské práce a zaměřil se na 

hodnocení efektivity základní neodkladné resuscitace dětí do 1 roku poskytované 

osobami na vozíku. 

Cílem této práce bylo zjistit, zda jedinci, kteří užívají ke svému pohybu vozík, 

jsou schopni efektivně poskytnout základní neodkladnou resuscitaci dítěti do 1 roku 

po dobu 5 minut. Dále na základě výsledků měření vyhodnotit nejvhodnější polohu 

pro provádění efektivní základní neodkladné resuscitace touto skupinou. A 

v neposlední řadě zjistit, zda tito jedinci budou schopni zvednout a manipulovat 

s figurínou o hmotnosti 10 kg imitující roční dítě. 

Pozitivním výsledkem mé práce bylo zjištění, že všichni probandi tedy i ti, 

kteří měli poškození míšního segmentu nad C8, byli schopni zvednout a následně 

manipulovat s figurínou o hmotnosti 10 kg. Lze tedy konstatovat, že všichni 

probandi by v případě nutnosti byli schopni zvednout a manipulovat se svým 

ohroženým dítětem o hmotnosti až 10 kg a většina z nich by byla schopna 

poskytnout účinnou první pomoc. Z výsledků měření vyplynulo, že nejvhodnější 

polohou pro poskytování základní neodkladné resuscitace dítěti do 1 roku osobami 

na vozíku je poloha dítěte na vyvýšené podložce.  

Závěrem bych chtěl dodat, že výsledky mé diplomové práce by bylo vhodné 

ověřit v rámci podobné vědecké studie na větším souboru probandů a takto získaná 

a statisticky potvrzená data dále využít pro vytvoření vhodné metodologické 

příručky pro výuku základní neodkladné resuscitace a první pomoci pro osoby na 

vozíku. Já sám bych se rád do budoucna zaměřil na další šíření těchto poznatků ve 

spolupráci například s Českým červeným křížem. Myslím si, že pro rodiče malých 

dětí, kteří užívají vozík, by mohly být speciálně zaměřené kurzy první pomoci 
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velice přínosné, a to jak pro zvýšení jejich sebevědomí, tak pro zvýšení bezpečí 

jejich blízkých.  
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

 

  



 

 

Příloha č. 3: Anketní šetření  

Anketní šetření/osobní anamnéza 

  

Touto cestou Vás chci požádat o vyplnění níže uvedeného anketního šetření, který je zcela anonymní. 

Výsledky tohoto šetření slouží pouze pro účely diplomové práce a budou v ní publikovány. Výsledky budou 

zpracovány studentem Jakubem Zachovalem z oboru aplikovaná tělesné výchovy a sportu pro osoby se 

specifickými potřebami na UK FTVS se sídlem José Martího 269/31, 162 52 Praha 6, v rámci jeho diplomové 

práce s názvem Hodnocení efektivity základní neodkladné resuscitace poskytované osobami na vozíku.  

 

1. Jste muž/žena:………………………… 

2. Jaký je váš věk:………………………. 

3. Vykonáváte v současné době nějakou sportovní aktivitu:  ANO / NE 

Pokud ANO: Jakou sportovní aktivitu vykonáváte: …………………………… 

Jak dlouho ji vykonáváte:……………………… a jak často:…………………    

4. Vykonáváte ještě nějakou jinou sportovní aktivitu: ANO/NE 

Pokud ANO: Jakou sportovní aktivitu vykonáváte:………………… 

Jak dlouho ji vykonáváte:…………………… a jak často:………………………. 

5. Jak dlouho užíváte vozík: a) 1-2 roky  

b) 3 a více let 

6. Důvod vaší snížené mobility, bližší specifikum (úraz páteře a míchy, vrozená vývojová vada, 

DMO……):……………………………………………………………………………………………

………………………………… 

7. Možný pohyb bez vozíku ANO/NE (bližší specifikace…………………………) 

8. Rozsah postižení jednotlivých končetin  

 

 

Obrázek č. 5 - Dermatomy, rozdělení postižení dle výšky míšní léze, Dostupné z: 

https://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/Dermatomes.htm 



 

 

Příloha č. 4: Záznamový arch 

Záznamový arch k diplomové práce  

č. probanda: 

1. Zvednutí ročního dítěte (10 kg), ze země na klín probanda: ANO/NE 

2.  Zvednutí 10 kilové figuríny k ústům probanda: ANO/NE 

Doplňující informace: 

3. Zvednutí dítěte (5 kg), ze země na klín probanda: ANO/NE 

4. Zvednutí 5 kilové figuríny k ústům probanda: ANO/NE 

Doplňující informace: 

5. Kontrola stavu vědomí: oslovení, jiný podmět, zatřesení s dítětem: ANO/NE 

Doplňující informace: 

6. Záklon hlavy/povytažení brady-uvolnění dýchacích cest: ANO/NE 

Doplňující informace: 

7. Kontrola dechu: ANO/NE 

Doplňující informace:  

čím byla provedena: pohledem na hrudník, hřbetem ruky, tváří 

8. Provedení resuscitace dítěte na zemi: ANO/NE 

Doplňující informace: 

a) 5x úvodní vdechy: 

b) Mírný zákon hlavy/povytažení brady: 

c) Umělé vdechy úspěšnost: 

1. min:  2. min:  3. min  4. min  5. min 

d) Umělé vdechy adekvátnost kapacitě plic (slabé, silné, správné): 

e) Umělé vdechy počet: 

f) stlačování hrudníku úspěšnost: 

1. min:  2. min:  3. min  4. min  5. min 

g) Korektní míso stlačování hrudníku: 

h) Dostatečná hloubka stlačení hrudníku: 

i) Dostatečné uvolnění tlaku na hrudníku po stlačení: 

j) Správná frekvence stlačování hrudníku: 

k) Početl stlačení hrudníku: 

l) Technika stlačení hrudníku (pěstí, patkou dlaně, prsty): 

9. Provedení resuscitace dítěte přímo na klíně probanda, který sedí na vozíku: ANO/NE 

Doplňující informace: 

a) 5x úvodní vdechy: 

b) Mírný zákon hlavy/povytažení brady: 

c) Umělé vdechy úspěšnost: 

1. min:  2. min:  3. min  4. min  5. min 

d) Umělé vdechy adekvátnost kapacitě plic (slabé, silné, správné): 

e) Umělé vdechy počet: 

f) stlačování hrudníku úspěšnost: 

1. min:  2. min:  3. min  4. min  5. min 

g) Korektní míso stlačování hrudníku: 

h) Dostatečná hloubka stlačení hrudníku: 

i) Dostatečné uvolnění tlaku na hrudníku po stlačení: 

j) Správná frekvence stlačování hrudníku: 



 

 

k) Početl stlačení hrudníku: 

l) Technika stlačení hrudníku (pěstí, patkou dlaně, prsty): 

10. Provedení resuscitace dítěte, které je na vyvýšené podložce, proband sedí na vozíku: 

ANO/NE 

Doplňující informace: 

a) 5x úvodní vdechy: 

b) Mírný zákon hlavy/povytažení brady: 

c) Umělé vdechy úspěšnost: 

1. min:  2. min:  3. min  4. min  5. min 

d) Umělé vdechy adekvátnost kapacitě plic (slabé, silné, správné): 

e) Umělé vdechy počet: 

f) stlačování hrudníku úspěšnost: 

1. min:  2. min:  3. min  4. min  5. min 

g) Korektní míso stlačování hrudníku: 

h) Dostatečná hloubka stlačení hrudníku: 

i) Dostatečné uvolnění tlaku na hrudníku po stlačení: 

j) Správná frekvence stlačování hrudníku: 

k) Početl stlačení hrudníku: 

l) Technika stlačení hrudníku (pěstí, patkou dlaně, prsty): 

  



 

 

Příloha č. 5: Záznam měření efektivity základní neodkladné resuscitace u jednotlivých probandů 

na vyvýšené podložce 
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