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Abstrakt: Cílem práce je zmapovat znalosti poskytování první pomoci u žáků 9. tříd základních 

škol. Pomocí dotazníkového šetření zjistit jejich informovanost v této oblasti a porovnat 

znalosti žáků z kraje Královéhradeckého a hlavního města Prahy. Dalším cílem je zjistit, kolik 

vyučovacích hodin školy z obou krajů věnují této problematice a zda se snaží vyučovat první 

pomoc i prakticky pomocí názorných ukázek, videozáznamů, přednášek vedených zdravotníky 

či zda samy děti mají možnost si vyzkoušet poskytování první pomoc i v rámci různých 

modelových situací. Na základě zjištěných informací z dotazníků vytvořit výsledky v podobě 

grafů, kde budou srovnány oba kraje mezi s sebou. 
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Abstract: The aim of the thesis is to map the knowledge of providing first aid for pupils in the 

9th grade of primary schools. Using a questionnaire survey to find out their awareness in this 

area and compare the knowledge of pupils from the Hradec Králové region and the Capital City 

of Prague region. Another goal is to find out how many lessons schools devote to this issue and 

whether they try to teach first aid in practice through demonstrations, videos, lectures led by 

health professionals or children themselves have the opportunity to try to provide first aid in 

various model situations. Based on the information obtained from the questionnaires, create 

results in the form of graphs, where the two regions will be compared with each other. 
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1 Úvod  

Neustále se pohybujeme v prostředí, kde na nás číhá určité nebezpečí. Do práce jezdíme 

převážně autem či jinými dopravními prostředky, přecházíme silnice, scházíme schody, 

jezdíme na koupaliště, používáme elektrospotřebiče nebo máme různá dědičná onemocnění. Ať 

je člověk sebezdravější, sebeopatrnější, jakkoliv šikovnější, v životě stačí málo a může nám jít 

o život. Nikdo z nás si nepřeje ocitnout se v situaci, kdy budeme muset zachraňovat život, ale 

ta situace může nastat, a proto na ni musíme být připraveni.  

Musíme to brát zkrátka tak, jak to je. Každý z nás se jednou s takovou situací může setkat 

a na to musíme být připraveni. Znalost první pomoci by měli mít nejen všichni dospělí, ale i 

děti. I malé dítě může člověku zachránit život. Díky Rámcovému vzdělávacímu programu, 

který ukládá povinnost vzdělávat děti v oblasti první pomoci, a to jak předškoláky, žáky 

základních ale i středních škol, mají děti možnost získat alespoň základní znalosti. Ještě ale 

záleží na každé škole, jak se k tomu postaví. Dle mého názoru je nejlepší, aby si každý žák 

mohl vyzkoušet poskytnou první pomoc na základě nějaké modelové situace. Protože pouze 

teoretické znalosti nestačí. Člověk může být sebevzdělanější v této problematice, ale v době, 

kdy se skutečně setká se reálným případem, najednou v tom šoku neví, co má dělat. Je to stejné, 

jako když jsme na nějaké složité ústní zkoušce. Jsme ve stresu a lépe si vzpomeneme na něco, 

co máme zažité z praxe, než něco, co jsme si četli v knize. Proto bych také ráda zjistila pomocí 

dílčích cílů, kolik vyučovacích hodin se školy zabývají první pomocí a zda se snaží vyučovat i 

prakticky v podobě modelových situacích, videozáznamů apod.  

Vzpomenu-li si na dobu, kdy já jsem byla žákem základní školy a znalosti o první pomoci 

jsem získala až v prvním ročníku na střední škole v rámci předmětu zdravotní nauka, je to 

zarážející. V té době, kdy jsem docházela na základní školu, se nám narodil další člen rodiny a 

asi v jeho 3 letech se najednou z ničeho nic dostal do stavu, kdy byl celý ztuhlý, nehýbal se, oči 

směřovaly v sloup a jako by ani nedýchal. Nikdo z rodiny nevěděl, co se stalo a co máme dělat. 

Jediné, na co jsme se zmohli, bylo zavolat Zdravotní záchrannou službu. Až v nemocnici jsme 

se dověděli, že to byly febrilní křeče. Je to hrozný pocit vidět blízkého člověka v takovém stavu 

a nevědět, jak mu pomoci. A proto jsem si vybrala toto téma bakalářské práce, abych zjistila, 

na jaké úrovni se vzdělávají nynější žáci základních škol v první pomoci.  
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1.1 Cíle práce  

1.1.1 Hlavní cíl práce 

• Hlavním cílem bakalářské práce je zmapovat a porovnat úroveň znalostí poskytování 

první pomoci u žáků 9. tříd základních škol v hlavním městě Praze a v 

Královehradeckém kraji. V každém kraji bude náhodně vybráno 25 základních škol. 

1.1.2 Dílčí cíle  

• Zjistit od žáků 9. tříd ZŠ v hlavním městě Praze a v Královéhradeckém kraji, kolik 

vyučovacích hodin se věnovali na druhém stupni první pomoci.  

• Zjistit, kolik procent žáků 9. tříd ZŠ v hlavním městě Praze a v Královéhradeckém kraji 

odpoví, že se na druhém stupni učili první pomoc teoreticky, a kolik prakticky.  

• Zjistit, kolik procent žáků 9. tříd ZŠ v hlavním městě Praze a v Královéhradeckém kraji 

odpoví, že se na druhém stupni učili první pomoc v rámci videozáznamů, kde byly 

ukázky poskytování první pomoci.  

• Zjistit, kolik procent žáků 9. tříd ZŠ v hlavním městě Praze a v Královéhradeckém kraji 

odpoví, že měli možnost si v rámci probíraného učiva na druhém stupni vyzkoušet 

poskytnout první pomoc na základě modelové situace (např. spolužákovi, figuríně apod.) 

• Zjistit od žáků 9. třídy ZŠ v hlavním městě Praze a v Královéhradeckém kraji, kolik 

procent z nich mělo na druhém stupni odbornou přednášku zdravotníků či studentů 

zdravotnických oborů. 

• Zjistit, kolik procent žáků 9. tříd ZŠ v hlavním městě Praze a v Královéhradeckém kraji 

odpoví, že v rámci probíraného učiva na druhém stupni jim pedagog předváděl, jak se 

poskytuje první pomoc.  

1.2 Výzkumné otázky  

1.2.1 Hlavní výzkumná otázka  

• Jaká je úroveň znalostí poskytování první pomoci u žáků 9. tříd ZŠ v hlavním městě 

Praze a v Královéhradeckém kraji a liší se znalosti mezi těmito regiony?  
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1.2.2 Další výzkumné otázky  

• Kolik vyučovacích hodin se žáci nynější 9. třídy ZŠ v hlavním městě Praze a 

v Královéhradeckém kraji věnovali přibližně na druhém stupni problematice první 

pomoci?   

• Kolik procent žáků 9. tříd ZŠ v hlavním městě Praze a v Královéhradeckém kraji 

odpoví, že se učili na druhém stupni první pomoc teoreticky a kolik prakticky?  

• Kolik procent žáků 9. tříd ZŠ v hlavním městě Praze a v Královéhradeckém kraji 

odpoví, že na základě probírané první pomoci na druhém stupni ZŠ se dívali na 

videozáznamy, kde byly praktické ukázky poskytování první pomoci?  

• Kolik procent žáků 9. tříd ZŠ v hlavním městě Praze a v Královéhradeckém kraji 

odpoví, že si v rámci učiva o první pomoci na druhém stupni sami zkoušeli poskytnout 

první pomoc v rámci modelové situace? 

• Kolik procent žáků 9. tříd ZŠ v hlavním městě Praze a v Královéhradeckém kraji 

odpoví, že měli na druhém stupni odbornou přednášku zdravotníků či studentů 

zdravotnických oborů o první pomoci?  

• Kolik procent žáků 9. tříd ZŠ v hlavním městě Praze a v Královéhradeckém kraji 

odpoví, že v rámci učiva o první pomoci na druhém stupni jim předváděl poskytování 

první pomoci jejich pedagog? 
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2 Teoretická část 

2.1 Co je to první pomoc?  

Existuje několik různých definic. V knize První pomoc I, která je určena pro studenty 

zdravotnických oborů, je první pomoc definována jako „Soubor jednoduchých a účelných 

opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účinně omezují 

rozsah a důsledky poškození. Je to péče nebo pomoc poskytnutá postiženému před příjezdem 

zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka.“ (Kelnarová, 2012, s. 

10) 

2.2 Poskytování první pomoci z hlediska zákona  

Poskytnout pomoc se vnímá jako samozřejmost, ale může se jednat i o situace, kdy 

člověk z určitého důvodu pomoc neposkytne. Z toho důvodu dle trestního zákona od roku 2010 

je naší povinností poskytnout první pomoc.  

Zákon č. 40/2009 Sb., v trestním zákoníku, který je platný od 1. 1. 2010, § 150 uvádí:  

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

vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro 

sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“ (Lejsek, 2010, s.7) 

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

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

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

zákazem činnosti.“ (Lejsek, 2010, s.7) 

2.3 Složky první pomoci  

První pomoc se skládá ze tří, po sobě logicky navazujících fází:  

1. Technická první pomoc. 

Jde o takovou pomoc, při které se odstraní všechno, co způsobilo či zhoršuje stav 

postiženého. Také se vytvářejí vhodné podmínky pro poskytnutí následné první pomoci, při 

kterých nedojde ke vzniku nebezpečí u poškozeného, u osob zachraňujících i u osob, které 

pouze přihlížejí. Můžeme například vypnout elektrická zařízení, uhasit oheň, odnést raněného 

do bezpečnějšího místa apod. 
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2. Laická první pomoc  

Patří sem taková pomoc, při které se postižený ošetřuje sám nebo poskytnutí vzájemné 

pomoci postižených, či pomoc kolemjdoucích laiků. Přivolat odbornou zdravotnickou pomoc 

či odvést raněného do místa, kde mu bude poskytnuta odborná pomoc, je dalším důležitým 

úkonem, na který se nesmí zapomenout. O postiženého se pečuje až do momentu, než si ho 

převezmou zdravotníci. (Lejsek, 2010) 

3. Odborná první pomoc  

Je pomoc poskytovaná zdravotnickým personálem. (Bydžovský, 2004) Poskytuje se na 

místě, kde došlo k ohrožení zdraví, během převozu do nemocnice a nakonec v nemocnici. 

(Lejsek, 2010) 

2.4 Výuka první pomoci na základních školách  

2.4.1 Metodické pokyny  

Škola je povinna vzdělávat své žáky v oblasti první pomoci na základě vzniklého 

metodického pokynu, který zní: „Škola a osoba, na jejímž pracovišti se uskutečňuje praktické 

vyučování nebo praktická příprava, zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli 

seznámeni žáci a všichni zaměstnanci školy.“ (Buzková, 2005, s 4) 

Dle Buzkové se jedná o několik metodických pokynů, které vytvořilo ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy a slouží „k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy.“ (Buzková, 2005, s 1) 

2.4.2 Rámcový vzdělávací program  

Výuka první pomoci na základních školách probíhá ale především díky RVP, který 

ukládá povinnost edukovat děti na základních školách v této problematice. Rámcový 

vzdělávací program utváří povinný rámec vzdělávání pro předškolní, základní a střední 

vzdělávání.  

Každá konkrétní škola se chce věnovat určitému tématu více a jinému zase méně, a tak 

si vytváří svůj vlastní školní vzdělávací program (ŠVP), který však musí být v souladu s 

vymezeným obsahem vzdělávání dle RVP. Přesněji řečeno je škola povinna při vytváření svého 
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ŠVP držet se očekávaných výstupů a klíčových kompetencí, které jsou přesně definovány 

v rámcovém vzdělávacím programu, a usilovat o jejich dosažení u každého žáka.  

Výjimkou jsou žáci, kteří mají individuální vzdělávací plán. Pro tyto dotyčné je v RVP 

sepsaná ještě tzv. „Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření“ Je to doporučené vodítko pro úpravy očekávaných výstupů 

v individuálním vzdělávacím plánu. Na základě podpůrného opatření lze tyto očekávané 

výstupy dokonce i vynechat.  

V RPV je také definováno učivo, které je však pouze návrhem. Poté je na každé škole, 

zda se nechá inspirovat a zařadí je do svého vzdělávacího plánu či nikoliv. Jedinou podmínkou 

je, aby učivo naplňovalo očekávané výstupy žáků a následné dosažení klíčových kompetencí.  

Děti se tedy mohou s první pomocí setkávat po celou dobu docházky na základní školu, 

a to v rámci několika předmětů. (MŠMT, 2017) 

Člověk a jeho svět 

Již na prvním stupni s předmětem Člověk a jeho svět v tematickém okruhu Člověk a 

jeho zdraví, se děti seznamují s problematikou první pomoci. Tento předmět je vyučován od 1. 

do 5. třídy. (MŠMT, 2017) Dle očekávaných výstupů žák „rozpozná život ohrožující zranění, 

ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc.“  (MŠMT, 2017, s 49) Na základě 

minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů žák: „ošetří drobná poranění a v případě 

nutnosti zajistí lékařskou pomoc.“ (MŠMT, 2017, s 50) 

Učivo doporučené rámcovým vzdělávacím programem:  

• „drobné úrazy a poranění, první pomoc při drobných poraněních“ (MŠMT, 2017, s 50) 

• „služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou 

linku“ (MŠMT, 2017, s 50) 

Tělesná výchova 

Další předmět, který by se dle RVP měl věnovat první pomoci na prvním stupni, je 

tělesná výchova. Na základě očekávaných výstupů žák: „adekvátně reaguje v situaci úrazu 

spolužáka“ (MŠMT, 2017, s 97) Minimální doporučená úroveň není stanovena.  

Probírané doporučené učivo: 

• „první pomoc v podmínkách TV.“ (MŠMT, 2017, s 98) 
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Na druhém stupni je zase naopak pouze minimální doporučená úroveň očekávaných 

výstupů, při kterých žák „uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění 

odsunu raněného“ (MŠMT, 2017, s 99) 

Doporučené učivo: 

• „první pomoc při TV a sportu v různém prostředí a klimatických podmínkách, 

improvizované ošetření poranění a odsun raněného“ (MŠMT, 2017, s 100) 

Výchova ke zdraví 

Na druhém stupni se první pomoci věnuje předmět Výchova ke zdraví. Očekávané 

výstupy dle RVP u žáka 2. stupně základní školy v oblasti PP v rámci předmětu Výchova ke 

zdraví jsou: “Žák projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční 

dopravy, aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v případě potřeby 

poskytne adekvátní první pomoc.“ (MŠMT, 2017, s. 94) 

Minimální doporučenou úrovní pro očekávané výstupy žáků je: „V konfliktních a 

krizových situacích a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc, ví o centrech odborné 

pomoci, vyhledá a použije jejich čísla.“ (MŠMT, 2017, s. 95) 

„Chová se odpovědně při mimořádných událostí a prakticky využívá základní znalosti 

první pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel.“ (MŠMT, 2017, s. 95) 

Doporučené učivo:  

• „odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při 

sportu, na pracovišti, v dopravě, základy první pomoci“ (MŠMT, 2017, s 95) 

• „postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti)“ (MŠMT, 2017, 

s. 96) 

Přírodopis 

V rámci předmětu přírodopis, přesněji v okruhu biologie člověka, který se vyučuje na 

druhém stupni, je doporučeným učivem: „závažná poranění a život ohrožující stavy“ (MŠMT, 

2017, s. 74) 

Jeden jediný očekávaný výstup je ten, že žák „aplikuje první pomoc při poranění a 

jiném poškození těla“ (MŠMT, 2017, s. 74) a minimální doporučený výstup je ten, že žák „zná 

zásady poskytování první pomoci při poranění.“ (MŠMT, 2017, s. 74) 
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Člověk a svět práce 

Tato vzdělávací oblast je členěna na první a druhý stupeň, který se svým způsobem od 

sebe lehce liší. V rámci prvního stupně se tato oblast vyučuje celý první stupeň a jsou povinné 

všechny 4 tematické okruhy. Na druhém stupni je povinný pouze tematický okruh Svět práce a 

poté ještě jeden, který si škola vybere ze sedmi možných okruhů. (MŠMT, 2017) 

Na prvním stupni jde o tyto okruhy:  

1. Práce s drobným materiálem  

→ Očekávaný výstup: „žák poskytne první pomoc při úrazu“ (MŠMT, 2017, s. 105) 

→ Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: „žák poskytne první pomoc při drobném poranění“ (MŠMT, 

2017, s. 105) 

2. Konstrukční činnosti 

→ Očekávaný výstup: „žák poskytne první pomoc při úrazu“ (MŠMT, 2017, s. 106) 

→ Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: „Žák poskytne první pomoc při drobném úrazu“ (MŠMT, 

2017, s. 106) 

3. Pěstitelské práce:  

→ Očekávaný výstup: „žák poskytne první pomoc při úrazu“ (MŠMT, 2017, s. 106) 

→ Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: „Žák poskytne první pomoc při úrazu na zahradě“ (MŠMT, 

2017, s. 106) 

4. Příprava pokrmů 

→ Očekávaný výstup: „žák poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni“ (MŠMT, 

2017, s. 107) 

→ Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: „žák poskytuje první pomoc i při úrazu v kuchyni“ (MŠMT, 

2017, s. 107) 

Na druhém stupni jde o tyto okruhy: 

1. Práce s technickými materiály  

→ Očekávaný výstup: „žák poskytne první pomoc při úrazu“ (MŠMT, 2017, s. 108) 
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→ Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: „žák poskytuje první pomoc při drobném úrazu“ (MŠMT, 

2017, s. 108) 

2. Design a konstruování  

→ Očekávaný výstup: „žák poskytne první pomoc při úrazu“ (MŠMT, 2017, s. 108) 

→ Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: „žák poskytuje první pomoc při úrazu“ (MŠMT, 2017, s. 108) 

3. Pěstitelské práce, chovatelství  

→ Očekávaný výstup: „žák poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu 

způsobeného zvířaty“ (MŠMT, 2017, s. 109) 

→ Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: „žák poskytne první pomoc při úrazu způsobeném zvířaty a 

při styku s jedovatými rostlinami“ (MŠMT, 2017, s. 109) 

4. Provoz a údržba domácnosti  

→ Očekávaný výstup: „žák poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým 

proudem“ (MŠMT, 2017, s. 109) 

→ Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: „žák poskytne první pomoc při úrazu elektrickým proudem 

nebo chemikálií“ (MŠMT, 2017, s. 110) 

5. Příprava pokrmů  

→ Očekávaný výstup: „žák poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni“ (MŠMT, 

2017, s. 110) 

→ Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: „žák poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni“ (MŠMT, 

2017, s. 110) 

6. Práce s laboratorní technikou  

→ Očekávaný výstup: „žák poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři“ (MŠMT, 

2017, s. 111) 

→ Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: „žák poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři“ (MŠMT, 

2017, s. 111) 

7. Využití digitálních technologií 

→ Očekávaný výstup: „žák poskytne první pomoc při úrazu“ (MŠMT, 2017, s. 111) 
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→ Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: „žák poskytne první pomoc při úrazu“ (MŠMT, 2017, s. 111) 

V rámcovém vzdělávací programu je také vymezen tzv. Rámcový učební plán, který 

musí škola zařadit do svého ŠVP. Jde o vzdělávací oblasti a jejich vzdělávací obory vymezené 

v následující tabulce, která se nachází v RVP.  

Tabulka 1: Rámcový učební plán 

 
 

Zdroj: MŠMT, 2017, s. 140 
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Škola musí dodržet minimální časovou dotaci a celkovou povinnou časovou dotaci, 

která znázorňuje maximální povinnou týdenní časovou dotaci, a to pro každý stupeň zvlášť.  

Zaměřím-li se na druhý stupeň, kde nás v rámci tématu první pomoc zajímají vzdělávací obory 

Výchova ke zdraví, Přírodopis a Člověk a jeho svět, lze zjistit dle tabulky, že: 

• Minimální i maximální časová dotace výchovy ke zdraví je pouze 2 hodiny pro celý 

druhý stupeň (zbylých 8 hodin musí být využito pro tělesnou výchovu, jelikož musí být 

vyučována minimálně 2 hodiny týdně u každého ročníku). 

• Co se týče přírodopisu, je na uvážení každé školy, kolik vyučovacích hodin budou mít 

žáci v tomto předmětu. Protože RVP ukládá minimální časovou dotaci 21 hodin týdně 

pro celý druhý stupeň, a to pro předměty Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. 

Každopádně je povinná minimálně 1 hodina týdně pro celý druhý stupeň.  

• Člověk a svět práce má minimální i maximální časovou dotaci 3 hodiny týdně pro celý 

druhý stupeň. (MŠMT, 2017) 

2.5 Odsun raněného  

Při transportu postiženého je dobré zajistit větší počet osob, které pomohou přenést 

raněného na bezpečnější místo. Jsou však okamžiky, kdy to není možné, a zachránce si musí 

vystačit sám.  

2.5.1 Jedna zachraňující osoba  

• V situaci, kdy zraněná osoba může chodit, stačí pouhá opora, kdy se raněný drží paží kolem 

krku pomocníka.  

• Děti a lehčí osoby se mohou přenést v náručí.  

• Jde-li se o těžké osoby, je vhodné je odtáhnout chycením v podpaží. (Růžička, 2010) Jde o 

tzv. Rautekův manévr, který se používá zejména u vyprošťování z auta. (Beránková, 2007) 
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Obrázek 1: Rautekův manévr 

 

Zdroj: Kurucová, 2008, s. 24 

• Další možností je odtáhnout raněnou osobu pomocí nějaké přikrývky či rozepnutého 

kabátu.  

• Poslední možnou variantou je položit postiženého přes rameno. Je k tomu však potřeba 

veliká síla zachránce.  

2.5.2 Více zachránců  

Mnohem jednodušší je transport postiženého více zachránci. Existuje opět několik 

způsobů provedení, které závisejí na konkrétní situaci.  

• Postiženého v bezvědomí lze vzít tak, že jedna zachraňující osoba zkříží dotyčnému horní 

končetiny, za které postiženého drží, a hlavu má opřenou o hrudník zachránce. Druhý ho 

chytí v oblasti mezi lýtky a podkolení. 

Obrázek 2: Nesení dvěma zachránci 

 

Zdroj: Beránková, 2007, s. 41 

• Další možnou metodou je přenos židlí. Osoba musí být však při vědomí. K židli se zafixuje 

např. šátkem kolem stehen a prsou.  

• Poslední možností je transportování raněného na nosítkách, který se aplikuje zejména u 

poranění páteře.  
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• Je-li osoba při vědomí, stačí k tomu 2 účastníci, kteří vytvoří pomocí rukou tzv. stoličku. 

Vytvoří se tak, že první zachránce se chytí jednou rukou za předloktí druhé ruky, druhý 

udělá totéž. Poté ruce spojí tak, že volná ruka se chytí za předloktí toho druhého. (Růžička, 

2010) 

Obrázek 3: Stolička 

 

Zdroj: Beránková, 2007, s. 42 

2.6 Obecný postup při poskytování první pomoci  

Prvním důležitým úkonem je zhodnotit situaci, která se přihodila. (Bernatová, 2013)  

Zjišťují se veškeré okolnosti, jako např. jaký je počet postižených a zachránců, kde se 

nacházíme, co se přihodilo, zda hrozí pro postiženého či zachránce nějaké nebezpečí apod. 

(Franěk, 2014) V případě, kdy hrozí nějaké nebezpečí, musí se zachránce chovat tak, aby 

neohrozil ještě sebe. Např. při tonutí zůstat na břehu a zachránit topící osobu podáním větve, 

lana či jiných alternativ. V případě požáru si vzít přes ústa mokrý šátek apod.  

Následuje základní vyšetření (zda dýchá, zda je při vědomí a zda nedošlo k masivnímu 

krvácení). Pokud se neprojevují tyto život ohrožující stavy a nemusíme ihned volat ZZS, 

pokračujeme v dalším vyšetřování (jakou má barvu kůže, jak dýchá, zda má nějaký úraz, 

jakou má barvu očního bělma, jak vypadá jeho obličej a jakou má tepovou frekvenci)  

Poté přivoláme zdravotní záchrannou službu. (Bernatová, 2013) Voláme na číslo 155 

nebo 112 (nacházíme-li se mimo ČR nebo z nějakého důvodu se na číslo 155 nemůžeme 

dovolat). (Hasík, 2012)  

Další čísla tísňového volání v České republice jsou dle Malé: „155 zdravotnická 

záchranná služba (ZZS), 158 Policie ČR (PČR), 150 Hasičský záchranný sbor (HZZ), 156 

Městská policie (MP), 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání“ (Malá, 2016, s 14) 

Až nyní poskytujeme první pomoc.  Tím ale naše povinnosti nekončí, protože musíme 

o dotyčného pečovat a kontrolovat ho do příjezdu odborné pomoci. (Bernatová, 2013) 
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2.7 Jak poskytovat první pomoc  

Mezi základní životní funkce se řadí dýchání, krevní oběh a vědomí. Všechny tyto 

funkce mají důležitou úlohu při dodávání kyslíku tkáním, což je základem pro život. Především 

díky dýchání a fungování krevního oběhu se dostává do tkání kyslík a vědomí nám říká, zda je 

mozek správně okysličován. (Petržela, 2007) Jako první bez přísunu kyslíku totiž začnou 

odumírat mozkové buňky, a to zhruba do 4 až 5 minut. (Hasík, 2012)  

2.7.1 Bezvědomí  

Bezvědomí se snadno rozpozná tak, že osoba nereaguje na oslovení, zatřesení ani na 

bolestivé podněty. (Bernatová, 2013) Nejčastěji vzniká bezvědomí při úrazech hlavy a mozku. 

Například otřes, stlačení či krvácení do mozku. Ale i mrtvice, infarkt myokardu, úpal, úžeh, 

zásah elektrickým proudem, zánět mozku, krvácení a další může zapříčinit bezvědomí. (Zeman, 

1998) V tomto stavu hrozí riziko zapadnutí jazyka či vdechnutí zvratků, což způsobí bez zásahu 

pomoci zástavu dechu a krevního oběhu. (Bernatová, 2013) 

První pomoc se zahajuje zjištěním, zda osoba reaguje na otázku či na zatřesení. 

Nereaguje-li osoba ani na bolestivé podněty, musíme zjistit, zda dotyčný dýchá, a pokud ne, 

zahajujeme kardiopulmonální resuscitaci. Pokud dýchá, uloží se do stabilizované polohy a 

neustále se kontroluje dýchání a tep až do příjezdu zdravotnické služby. (Tachakra, 1997) 

Zotavovací (stabilizovanou) polohu provádíme pouze, když osoba dýchá a bezvědomí vzniklo 

z důvodu otravy, opilosti či tonutí. Také v situaci, kdy postižený zvrací, krvácí z úst či nosu 

nebo pokud musíme postiženého opustit. Může se totiž začít dusit při vdechnutí žaludečního 

obsahu či krve.  Nejedná-li se o tyto situace, stačí držet postiženému bradu se záklonem hlavy, 

aby se uvolnily dýchací cesty. (Bernatová, 2013)  

Obrázek 4: Stabilizovaná poloha 

 

Zdroj: Bydžovský, 2011, s. 17 
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2.7.1.1 Neodkladná kardiopulmonální resuscitace  

Cílem je znovu obnovit dech a oběh krve. Součástí resuscitace je nepřímá srdeční 

masáž a umělé dýchání z plic do plic. (Petržela, 2007) Resuscitace se zahajuje v případě, že 

osoba je v bezvědomí a nedýchá či lapá po dechu (to zjistíme tak, že zakloníme postiženému 

hlavu pomocí dlaní, kterou tlačíme na čelo a otevřeme postiženému ústa tak, že bradu vysuneme 

nahoru. Pokud necítíme na tváři dech či nevidíme pohyby hrudníku, osoba nedýchá) 

Nejprve před samotnou resuscitací dospělého člověka se musí zavolat zdravotní 

záchranná služba. Při resuscitaci nejdříve zajistíme, aby osoba ležela na zádech na tvrdém 

povrchu. Poté následuje masáž srdce (30 stlačení hrudníku), která nahrazuje činnost srdce. Tím 

že stlačujeme hrudník, stlačujeme i srdce, a tím zajistíme vypuzování krve ze srdce do krevního 

oběhu. Správné provedení je takové, že zachránce klečí vedle postiženého, hranu dlaně položí 

na střed hrudní kosti. Druhou ruku přiloží na hřbet první ruky a proplete prsty. Ruce musí být 

napnuté a stlačuje se celou váhou těla do hloubky 5 až 6 cm při frekvenci 100 až 120 stlačení 

za minutu. Masáž srdce se kombinuje s umělým dýcháním. Provádí se při zakloněné hlavě, 

kterou zachránce zakloní tak, že tlačí jednou rukou na čelo postiženého a druhou rukou vytahuje 

bradu. Nos musí stisknout, aby vdechovaný vzduch zase nevycházel nosní dutinou ven. 

Správný poměr je 30 stlačení hrudníku a 2 vdechy. Při správném provádění umělého dýchání 

se zvedá hrudník postiženého. Pro někoho je dýchání z úst do úst velmi nepříjemné, a tak stačí 

správně provádět srdeční masáž. Resuscitace se provádí do příjezdu zdravotníků či do doby, 

kdy začne osoba dýchat 

Obrázek 5: Stlačení hrudníku při kardiopulmonální resuscitaci 

 

Zdroj: Bydžovský, 2004, s. 15 

Provádění kardiopulmonální resuscitace u dítěte a kojence je odlišné. U dítěte a 

kojence zahajujeme resuscitaci 5 vdechy do úst. Hlavu opět zakloníme tlakem ruky na čelo a 

stiskem nosu prsty téže ruky. U kojenců se nos nedrží, ale při vdechování do úst se vdechuje 

současně i do nosu tak, že pusa zachránce obemkne nos i pusu novorozence zároveň. 

(Bernatová, 2013) Poté provádíme 15 stlačení a 2 vdechy. (Evropská resuscitační rada, 2015) 
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Hloubka stlačení je 5 cm hřbetem jedné ruky u dětí a dvěma prsty do hloubky 4 cm u kojenců. 

Frekvence stlačování je stejná jako u dospělých. Místo stlačování je ve spodní třetině hrudníku. 

Zdravotní záchranná služba se volá po první minutě resuscitace dítěte. Resuscitaci provádíme 

stejně jako u dospělého do příjezdu ZZS či do doby, kdy se obnoví dýchání. Podaří-li se nám 

obnovit životní funkce u dospělé osoby či dítěte, necháme postiženého ve stejné poloze a 

kontrolujeme dýchání. (Bernatová, 2013) 

2.7.2 Zástava dechu  

K dechové zástavě nejčastěji dochází při vdechnutí cizího tělesa, prudké alergické 

reakci, tonutí, úrazu elektrickým proudem, otravě, křečových stavech, při různých poraněních 

(především hlavy a hrudníku), při astmatickém záchvatu a další. (Machart, 2020) Po zástavě 

dechu dochází po pár minutách k srdeční zástavě, a tedy k zástavě krevního oběhu. Nutná 

okamžitá resuscitace. (Šebek, 2008) 

2.7.3 Neprůchodnost dýchacích cest 

Nejčastěji jde o vdechnutí jídla a částí předmětů. (Hasík, 2012) Kvůli uzavření 

dýchacích cest se začne osoba náhle dusit. (Šebek, 2008)  

Nejlepší možností je těleso z dýchacích cest vyprostit vykašláním. Není-li postižená 

osoba toho schopna, zahajuje se úder dlaní mezi lopatky. Pokud nepomáhá ani tato metoda, 

poslední možností je provést tzv. Heimlichův manévr. (Hasík, 2012) Provádí se tak, že 

zachránce nakloní osobu lehce vpřed. Potom sevře jednu ruku v pěst, druhou rukou pěst uchopí 

při obejmutí postiženého zezadu a opakovaně stlačuje bránici směrem k sobě a nahoru (jako 

kdyby chtěl osobu zvednout). (Nassar, 2008) Pokud to nepomáhá zachránce přejde opět 

k úderům mezi lopatky a takto to bude střídat. V tom nejhorším případě může dojít k bezvědomí 

a zástavě dechu. Nutná okamžitá resuscitace. (Hasík, 2012) 
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Obrázek 6: Heimlichův manévr 

 

Zdroj: Nassar, 2008, s. 31 

2.7.4 Náhlá zástava krevního oběhu  

K tomuto stavu dochází z důvodu selhání činnosti srdce. (Hasík, 2012) Srdce zajišťuje 

neustálí oběh okysličené a odkysličené krve, bez kterého člověk nemůže žít. Při diastole 

(uvolnění) se srdce naplní krví. Neokysličená krev ze tkání se dostane do pravé síně a pravé 

komory a okysličená krev se dostane z plic do levé síně a komory. Při systole (stahu) se 

okysličená krev dostává z levé síně a komory do tkání, kde se opět využije a odkysličí a 

neodkysličená krev se dostane z pravé síně a komory do plic, kde se opět okysličí. (Pfeiffer, 

1979) Takže dojde-li k ukončení srdeční činnosti, krevní oběh se zastaví a dochází k vážnému 

život ohrožujícímu stavu. Bez přísunu kyslíku nejprve odumírají mozkové buňky (zhruba po 3 

až 5 minutách) a do 10-15 vteřin v bezvědomí.  

Je tedy důležité rychle zasáhnout a ihned začít s resuscitací. K zástavě krevního oběhu 

nejčastěji dochází z důvodu onemocnění srdce či při zasažení elektrickým proudem. (Hasík, 

2012) Následuje také po zástavě dechu a to do 2 minut. (Hanušová, 2014) 

2.7.5 Krvácení  

Je to závažná situace, při které dochází k úniku krve z cév, tedy z vlásečnice, žíly či 

tepny, a to z důvodu poškození jejich stěny. Dospělý člověk má v těle zhruba 5 litrů krve. Při 

ztrátě 0,5 l krve se tělo dokáže s tímto úbytkem vyrovnat. U ztráty více jak poloviny 

z celkového obsahu krve může osoba zemřít z důvodu vykrvácení. (Zeman, 1998) Přesněji 

řečeno kvůli zástavě oběhu při vykrvácení. (Hasík, 2012) 
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2.7.5.1 Vnější krvácení  

Krev uniká mimo tělo z důvodu vnějšího poranění. Cílem je zastavit krvácení. (Bureš, 

2010) Vnější krvácení se rozlišuje pode druhu na tepenné, žilní a vlásečnicové. Ve všech 

případech musíme dbát na naši bezpečnost a vzít si ještě před zásahem gumové sterilní 

rukavice. Nemáme-li rukavice, lze použít igelitový sáček, bunda z nepromokavého materiálu 

atd. Je to prevence před virovým onemocněním (např. HIV, žloutenka atd.) 

Tepenné krvácení  

U tepenného vnějšího krvácení rytmicky vystřikuje jasně červená krev. (Nassar, 2008) 

Je důležitá rychlá pomoc, protože při krvácení z tepen uniká značně rychle nemalé množství 

krve a po několika minutách může dojít k vykrvácení a následné smrti. (Petržela, 2007)  

Nejrychlejší a nejúčinnější možnost je stlačit místo krvácející cévy prsty. Používá se 

zejména v případě krvácení z krční, stehenní či pažní tepny, což jsou největší tepny. (Bernatová, 

2013) Druhou možností je stáhnout krvácející cévu tlakovým obvazem, díky kterému krvácení 

ustane. Používá se zejména při krvácení z hlavy či končetin. Je vhodné použít více vrstev 

obvazu, aby rána neprosakovala.  (Škaldová, 2017)  

Žilní krvácení  

Tmavě červená krev, která plynule vytéká z těla ven. Již nejde o tak naléhavý stav, jako 

u tepenného krvácení, ale při neposkytnutí pomoci může také dojít k vykrvácení, protože 

krvácení jen tak samo neustane. (Nassar, 2008) 

U tohoto krvácení stačí fixovat ránu tlakovým obvazem či stlačit ránu čistou látkou, 

není-li tlakový obvaz k dispozici. (Bydžovský, 2001) 

Vlásečnicové krvácení 

Třetím tipem je krvácení vlásečnicové, u kterého jsou poškozeny pouze malé cévy, které 

se nacházejí po celém těle. Dochází k minimálnímu úniku krve, a proto nejde o závažný stav, 

který se může stát život ohrožující. (Nassar, 2008) Barva krve je jasně červená. Vzniká 

především při odřeninách či škrábnutí.  

Stačí místo očistit, dezinfikovat a krýt sterilním obvazem. V některých případech stačí 

pouze náplast, někdy je naopak potřeba sterilní čtverec fixovaný obinadlem. (Beránková, 2007) 
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2.7.5.2 Vnitřní krvácení  

Krev u tohoto typu odtéká do vnitřních orgánů či do tělních dutin. (Bernatová, 2013) Je 

to velmi nebezpečné, protože není znatelné, že došlo ke krvácení, a těžko se krevní ztráta 

zjišťuje. Pomoci nám mohou však příznaky šoku (viz kapitola šok). 

Co se týče první pomoci, našim úkolem není zastavit krvácení, to je práce zdravotníků. 

(Zeman, 1998) My pouze zavoláme záchrannou službu a zajistíme tepelný komfort. S raněnou 

osobou hýbat jen v nutném případě. (Bernatová, 2013) 

2.7.5.3 Krvácení z tělních otvorů  

Na první pohled se krvácení z tělních otvorů nejeví jako závažný stav, ale může ohrozit 

život člověka. Při velkém krvácení však může dojít k rozvoji šoku nebo hrozí vdechnutí krve 

ve stavu bezvědomí.  

• Krvácení z dutiny nosní vzniká z důvodu zánětu, nárazu, alergické reakce či u osob s užší 

stěnou nosní sliznice nebo dokonce u osob, které bydlí v bytě se suchým ovzduším. U 

mnoha případů ale začne krvácení bezdůvodně.  

Na 5 minut si osoba stlačí nosní dírky a lehce se předkloní, aby nedocházelo k polykání či 

vdechnutí krve. Ustane-li krvácení, přiloží se studený obklad na kořen nosu. Jestli krvácení 

neustále pokračuje, je vhodné ucpat nosní dírky obvazem s peroxidem vodíku a nechat ho 

na místě alespoň až 4 až 6 hodin. Osoba by neměla v tomto stavu usnout. Objeví-li se 

krvácení po tomto zákroku znovu, je třeba ho opakovat a navštívit lékaře. 

• Krvácení z ucha je opět běžný stav, který vzniká z důvodu úrazu či akutního zánětu ucha. 

Pomoc v této situaci je velmi jednoduchá a zvládne ji každý laik. Nejprve si osoba 

s krvácející dutinou lehne na bok s podloženou hlavou. V této poloze dopravíme poraněnou 

osobu do nemocnice. V žádném případě se nesmíme dotýkat místa poranění, protože by do 

něj mohla vniknout infekce. (Vigué, 2006) 

• Ke krvácení z úst dochází např po vyražení zubů. Pro zadržení krvácení se vytvoří z nějaké 

sterilní látky tampón, který drží raněná osoba mezi zuby až do doby, než vyhledá 

kvalifikovaného pracovníka v lékařském oboru. (Bernatová, 2014) Ke krvácení z úst 

dochází ještě při vytržení zubů, při zranění jazyka, dásně či sliznice v oblasti tváře. Při 

poskytování první pomoci položíme osobu na břicho nebo je-li při vědomí, zaujme polohu 

předklonu se skloněním hlavy. Tyto polohy jsou důležité proto, aby nedošlo k vdechnutí 
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krve.  U vytažení zubů či zranění dásní se postupuje podle Bernatové a její sepsané první 

pomoci po vyražení zubů. 

• Krvácení z dýchacích cest je nejčastěji v podobě vykašlávání krve, která je ještě k tomu 

zpěněná. (Zeman, 1998) Důvodem je onemocnění dýchacích cest, jako je např. tuberkulóza. 

(Bernatová, 2014) Postižená osoba má problémy s dýcháním. Zajistíme polohu v polosedě 

a na hrudník, který je podložený, přikládáme studené obklady. U většího krvácení 

zaujmeme polohu na boku, který opět podložíme tak, aby hlava byla v nižší poloze. Tím 

krev volně vytéká ven z dýchacích cest a nedojde tak k zatékání krve do průdušek a 

k dušení. Osoba se sleduje až do příjezdu zdravotníků.  

• Krvácení z konečníku je zapříčiněno krvácením z trávicího traktu. Zpozorovat to lze 

přítomností krve ve stolici. Je-li krev ve stolici čerstvá, jde o krvácení z dolní části trávicího 

traktu, jehož důvodem vzniku jsou například vyskytující se záněty a nádory střeva či 

hemoroidy, neboli oteklé a zanícené žíly v konečníku. Naopak krvácení z žaludku či jícnu 

se pozná tmavou barvou stolice, která zapáchá. (Bernatová, 2014) První pomoc začíná u 

položení zraněné osoby na záda, mírně podložíme hlavu a pokrčíme dolní končetiny. Dojde 

tak k uvolnění napětí v břišní stěně. Oblast, kde vytéká krev, podložíme vrstvou obvazu, 

který krev bude odsávat. Nakonec ještě položíme na břicho studený obklad a čekáme na 

příjezd zdravotní záchranné služby. (Beránková, 2007) 

• Krvácení z močových cest rozpoznáme nacházející se krví v moči, což může být závažný 

stav, který se nesmí podceňovat a je nutné vyšetření od lékaře. Krev v moči může mít různé 

podoby od lehce červené přes sytě červenou až po černou barvu. Krev může být i v podobě 

krevních sraženin či nemusí být vidět vůbec (pouze pomocí mikroskopu). Do moči se krev 

může dostat buď z ledvin (zde moč vzniká), z močových cest (skládají se z močovodu, 

močového měchýře a močové trubice) nebo může jít o poranění konečníku či zevních 

pohlavních orgánů u žen. Může se jednat buď o zánět močových cest, infekci, zánět či 

zranění ledvin, ledvinové či močové kameny a další. (Pokorová, 2018). První pomoc se 

poskytuje stejně jak u krvácení z konečníku. (Beránková, 2007) 

• Krvácení z pohlavních orgánů mimo menstruaci nastává nejčastěji z důvodů 

souvisejících s těhotenstvím, jako je mimoděložní těhotenství či potrat. (Bernatová, 2014) 

První pomoc je stejná jako u krvácení z konečníku. (Beránková, 2007) 
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2.7.6 Šok 

Je to vážný stav, kdy dochází k poruše krevního oběhu a následné nedostatečné dodávce 

kyslíku pro tkáně. Neléčení vede k selhání orgánů a smrti. Příznaky jsou různé, a ne vždycky a 

u každého člověka musejí být. Od bledé, chladné, opocené či promodralé kůže až po zmatenost, 

pocity žízně, úzkost, neklid, poruchy vědomí a pokles krevního tlaku. (Lejsek, 2010). Existují 

celkem 4 druhy šoku, které se od sebe liší příčinou vzniku šoku:  

• Kardiogenní šok-vzniká z důvodu zhoršené funkce srdce, které dokáže přečerpat jen 

malé množství krve. Může nastat akutní infarkt myokardu či poruchy rytmu srdce. 

• Hypovolemický šok-při ztrátě většího množství krve, popáleninách, sníženém 

množství tekutin při průjmu atd.  

• Distribuční šok – roztáhnou se cévy, a to způsobí snížení objemu krve. Při alergické 

reakci, otravě léky či při pouhém strachu nebo bolesti.  

• Kombinace šoků (Beránková, 2007) 

Hlavní snaha při první pomoci je ulehčit průtok krve přes srdce, plíce a mozek a 

rychlé přivolání odborné pomoci. Používá se protišoková poloha, která zlepšuje průtok krve 

po předešlém úbytku obsahu krve či autotransfuzní poloha pro návrat krve z periferie do 

srdce. (Lejsek, 2010) 

Protišoková opatření neboli 5 T se používá je-li podezření, že dojde k šokovému stavu 

nebo k němu již došlo.  

teplo-zamezení ztrátě tepla, a tedy jeho udržení a zamezení přehřátí organismu  

ticho – uklidnění postiženého a zajištění ticha v okolí, 

tekutiny – nikdy nepodávat zraněnému nic k pití, i když pociťuje žízeň, 

tišení bolesti –zastavením krvácení, znehybněním raněného místa apod. 

transport – transport musí být co nejšetrnější, aby nedošlo ke zranění, a proto v určitých 

situacích transport pouze jednou osobou není vhodný. (Bydžovský, 2001) 

2.7.7 Akutní infarkt myokardu  

Vzniká ucpáním věnčité tepny krevní sraženinou. Srdce není dostatečně zásobováno 

kyslíkem, následně jeho část odumře a tím je jeho činnost oslabená. Typickým příznakem je 

svíravá bolest na hrudi, která vystřeluje až do spodní čelisti, levého ramene, horní končetiny, 
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občas i do zad a do týlu. Člověk se nadměrně potí, je bledý, může být velmi úzkostný a má 

pocity na zvracení. Může dojít i k náhlé zástavě srdeční činnosti.  

Postiženého posadíme, tak, aby byl o něco opřený. Otevřeme okna, uvolníme oděv, 

přiložíme studený obklad na čelo a zátylek a čekáme na příjezd zdravotní záchranné služby. 

2.7.8 Náhlá cévní mozková příhoda  

Je postižení mozku, při kterém dochází k ucpáním tepny krevní sraženinou, a tím není 

část mozku okysličována. Druhou příčinou, která je málo častá, je krvácení do mozku z důvodu 

prasknutí mozkové cévy. Náhlá cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí 

lidí. Nejprve přicházejí pocity mírného mravenčení, porucha hybnosti končetin, špatné 

výslovnost a pokles víček nebo koutku úst, a to pouze na jedné polovině těla. Postupně se 

zhoršuje chůze a cit v končetinách (osoba není schopna uchopit ani lehký předmět). Je-li 

poškozená velká část mozku, může nastat náhlá zástava krevního oběhu.  

Je to velmi závažný stav, u kterého je nutné ihned dopravit postiženého do nemocnice. 

(Petržela, 2007) 

2.7.9 Kolaps (mdloba) 

Jde o ztrátu vědomí zapříčiněnou nedostatečným okysličením mozku z důvodu malého 

množství protékající krve mozkem. Tento stav trvá většinou krátkou dobu. (Mayo Clinic Staff, 

2018) Přesněji řečeno se neočekávaně rozšíří cévy, tím se sníží průtok krve mozkem a osoba 

ztrácí vědomí a padá na zem. (Petržela, 2007) Ještě před samostatným pádem se osobě náhle 

začne točit hlava, je taková celá oslabená a bledá.  Mdloba nastává v těchto situacích: osoba 

leží nebo sedí a náhle se postaví, dlouho stojí v místnosti, ve které je dusno a teplo, ale také při 

stresu, krvácení, při alergické reakci nebo z důvodu arytmie (onemocnění srdce). (Hasík, 2012) 

Osobě, která leží na zádech, zvedneme nohy nad úroveň srdce a uvolníme oděv. (Mayo 

Clinic Staff, 2018) Ještě přiložíme studený obklad na čelo, vyvětráme místnost a sledujeme 

jeho aktuální stav. (Petržela, 2007) Jestli se dotyčná osoba neprobere do jedné minuty, voláme 

odbornou pomoc. Pokud zjistíme, že ani nedýchá, ihned musíme začít resuscitovat. (Mayo 

Clinic Staff, 2018) 
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2.7.10   Tonutí  

K tonutí neboli dušení ve vodě dochází z důvodu vniknutí vody do dýchacích cest a plic 

či křečovitým sevřením hrtanu, který sice zabraňuje vniknutí vody do dýchacích cest a plic, ale 

postižený se začne dusit. Tonutí ve sladké vodě má odlišné následky od tonutí ve vodě slané.  

Když se do plic dostane sladká voda, v této situaci je tedy krev slanější než voda, a to způsobí 

vstřebání vody z plic do krevního oběhu. Dojde k naředění krve a následného přetížení krevního 

oběhu, selhávání srdce a rozpad červených krvinek.  Jde-li o obsah slané vody v plicích, a voda 

je tedy slanější než krev, dochází naopak k nasávání vody z krevního oběhu do plic, a to způsobí 

otok plic a zahuštění krve. Z nepravidelného dýchání nakonec dochází ke ztrátě vědomí a 

zástavě dýchání. (Kelnarová, 2013)  

Vidíme-li osobu, jak se topí, nejdříve voláme záchrannou zdravotní službu. Při první 

pomoci musíme zohlednit především vlastní bezpečnost. Nejlépe zůstat na břehu a vytáhnou 

tonoucího pomocí větve, oblečení, lana nebo mu hodit třeba nafouklou PET lahev. (Cmíralová, 

2012) Pokud není nic takového po ruce, doporučuje se počkat až tonoucí upadne do bezvědomí 

a teprve pak ho zachránit. Osoba má totiž veliký strach a snaží se za každou cenu udržet na 

životě a zachraňující osobu může i utopit. (Šrámková, 2008) Pokud nechceme, aby došlo 

k bezvědomí, a ihned chceme zasáhnout a vlézt do vody, je vhodné si alespoň vzít s sebou 

nějakou tu větev či kus oblečení, abychom nebyli v přímém kontaktu s topící se osobou. 

(Cmíralová, 2012) Pokud po vytažení z vody osoba nereaguje a ani nedýchá normálně, ihned 

zahajujeme kardiopulmonální resuscitaci pěti umělými vdechy a dále pokračujeme dle kapitoly 

Neodkladná kardiopulmonální resuscitace. Často dochází k vytékání obsahu z žaludku, což 

zabraňuje vykonávat resuscitaci. Proto je vhodné položit postiženého na bok a žaludeční obsah 

tak odteče. Poté vyčistit zbytky v ústní dutině a pokračovat v resuscitaci. Pokud po vytažení 

z vody osoba dýchá, ale nereaguje, položíme jí na bok do zotavovací polohy a zajistíme teplo. 

Je-li osoba při vědomí a dýchá, zajistíme pohodlnou polohu a teplo. (Bernatová, 2013) 

2.7.11   Úraz elektrickým proudem  

K těmto úrazům dochází v různých případech: strkání prstů do zásuvky, lezení na 

stožáry s vysokým napětím, neopatrná manipulace s elektronikou.  

V případě úrazu elektrickým proudem v domácím prostředí, kde se nenacházejí přístroje 

s vysokým napětím, můžeme vypnout veškerý přívod elektrického proudu. (Míková, 2018) 

Pokud elektřinu nelze vypnout, je nutné použít izolační pomůcky jako např gumové rukavice 
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či dřevěné předměty, abychom dostali zraněného z místa, kde působí tento proud. V tom lepším 

případě dochází k popáleninám, které se překryjí sterilními obvazy. Nezapomenout na 

protišoková opatření. V horším případě může vzniknout předráždění buněk životně důležitých 

orgánů (srdce, plíce a mozek), a může tak dojít k srdeční a dechové zástavě, kde je samozřejmě 

nutná resuscitace. (Vigué, 2006) V případě, kdy je osoba v bezvědomí, ale normálně dýchá, 

ponecháme ji na zádech a zakloníme ji hlavu nebo ji uložíme do zotavovací polohy. (Malá, 

2016)  

Jde-li o úraz elektrickým proudem o vysokém napětí (např. spadlé dráty elektrického 

napětí), musíme myslet na vlastní bezpečnost a na místo vůbec nevcházet (doporučuje se nechat 

si odstup alespoň 18 metrů) (Beránková, 2007) Nejdříve voláme na dispečink, který vyšle 

zdravotníky a také kontaktuje energetiky, kteří následně elektrický spoj vypnou. Po ujištění 

těchto odborníků, že je proud vypnutý, můžeme přijít k poraněnému, odnést ho do bezpečného 

místa a pokračujeme v laické první pomoci jako u případu poranění elektrickým proudem u 

nízkého napětí. (Malá, 2016) 

2.7.12   Zasažení bleskem 

Jde o stejný stav jako při úraze elektrickým proudem, a proto poskytování první pomoci 

je stejné. (Beránková, 2007) 

2.7.13   Astmatický záchvat  

Astmatický záchvat je akutní zhoršení astmatu, tedy chronického zánětlivého 

onemocnění, které se projevuje opakovaným zužováním průdušek a následným zhoršením 

dýchání. Tento stav vzniká při fyzické námaze, při stresu, v chladném či znečištěném prostředí 

nebo jako alergická reakce na pyl, roztoče a další alergeny. Vznik nemoci je z velké části 

zapříčiněn genetickými předpoklady. (Humpl, 2008) Záchvat se rozpozná sípotem při výdechu, 

zkráceným dechem a promodralými konečky prstů a rtů. (Jezdinská, 2018) 

Setkáme-li se někdy s tímto případem, nejprve musíme zajistit pohodlnou polohu v sedě 

(nejlépe s opěrou) a uvolnit dýchací cesty. A to rozepnutím těsného oděvu, zpřístupněním 

čerstvého vzduchu, a jde-li o záchvat vzniklý z důvodu reakce na určitý alergen, tak i jeho 

odstranění je velmi důležitým úkonem při provádění první pomoci. Následně aplikovat 

inhalátor dle návodu a přivolat záchrannou službu. Z důvodu nedostatečného dýchání může 

upadnout do bezvědomí a dojde k zástavě dýchání.  
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2.7.14   Křečové stavy  

Křeče se projevují buď jako trvalý stah svalů či jako křečovité záškuby. V obou 

případech je osoba v bezvědomí. (Franěk, 2014) 

Dle Fraňka vznikají křeče z důvodu „onemocnění mozku (např. epilepsie), poruchy 

dechu, otravy, srdeční arytmie včetně náhlé zástavy oběhu, následek úrazu apod. U dětí je 

typickou příčinou křečí vysoká teplota při infekčním onemocnění.“ (Franěk, 2014, s 91) 

Epilepsie  

Je porucha centrálního nervového systému, která se projevuje opakujícími se záchvaty.  

V normální situaci si nervové buňky v mozku posílají zprávy pomocí elektrických impulzů. Při 

epileptickém záchvatu a v době mezi záchvaty je tato funkce porušena.  

Rozeznáváme 3 možné záchvaty: 

1. Malý epileptický záchvat (petit mal) je takový záchvat, při kterém postižený ztrácí na 

krátkou dobu vědomí. Zahledí se a přestane dělat jakoukoliv činnost (nemluví, nemrká, nic 

nedělá). Po záchvatu si dotyčný nic nepamatuje a pokračuje ve své činnosti. Okolí nemusí 

ani zjistit, že došlo ke záchvatu.  

2. Velký epileptický záchvat (grand mal) je nebezpečnější. Osoba náhle ztratí vědomí, padá 

na zem a oči směřují vzhůru. Nejprve se dostavují křeče tonické (stah kosterního svalstva). 

Dýchací svaly jsou také napjaty, a proto na chvíli dochází k zástavě dechu. Následují 

klonické křeče (záškuby svalstva), při kterých dochází k vytékání pěny z úst. Při tomto 

záchvatu si může i pokousat jazyk. Po záchvatu upadá do hlubokého spánku, který může 

trvat i několik hodin. Po probrání je velmi zmatený. (Šilhán, 2003) 

3. Epileptický stav (status epilepticus) je velmi závažná a život ohrožující situace. Epileptický 

záchvat trvá déle než 30 minut či záchvaty se neustále opakují po dobu déle než 30 minut a 

osoba je po tu dobu neustále v bezvědomí. Na základě toho může dojít k otoku mozku a 

zástavě dechu. (Bydžovský, 2001) 

Febrilní křeče  

Objevují se zejména u dětí do 6 let, a to v situacích, kdy dítěti náhle stoupne tělesná 

teplota nad 38 C. (Bydžovský, 2001) Ke křečím však může dojít i u dětí po očkování, po 

nějakém úrazu či prodělané infekci mozku.  Dítě je nejprve celé ztuhlé, prohnuté do oblouku 

s očima vzhůru. Poté se objevují záškuby celého těla nebo jen končetin. Po pár vteřinách až 

minutách křeč sama odezní. (Gregora, 2016) 
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Hlavní snahou při první pomoci je zabránit poranění, které může vzniknout při záchvatu 

(odnést z místa záchvatu nebezpečné věci, zabránit pádu, přiložit mezi zuby kapesník, aby si 

nepokousal jazyk atd.). (Bydžovský, 2001) Po záchvatu uložíme postiženého do stabilizované 

polohy nebo do polohy, ve které osoba leží na zádech a hlava je níž než tělo.  (Zeman, 1998) 

Po záchvatovém stavu jsou lidé většinou v bezvědomí, a tak je důležité neustále sledovat jejich 

dech a v případě nutnosti zahájit resuscitaci. (Marková, 2013) Záchranou službu voláme 

zejména pokud má osoba vysokou horečku, poruchy dýchání, cukrovku nebo když se jedná o 

děti či těhotné ženy. (Beránková, 2007) U dítěte, které má febrilní křeče, se první pomoc 

doplňuje o snížení horečky podáním léků a vlažného obkladu (pokud má dítě studené nohy či 

v nich mravenčí, vlažný obklad se musí vynechat). Jinak je u křečí obecně první pomoc stejná. 

(Humpl, 2008)  

2.7.15   Akutní otrava  

Lidé se mohou otrávit plyny, léky, houbami či ostatními jedy. Ať jde o jakoukoliv 

jedovatou látku, vždy musíme zabezpečit příjezd zdravotní záchranné služby. Při otravě může 

postižený snadno upadnout do bezvědomí, a tak v této situaci postupujeme dle kapitoly 

bezvědomí. 

U otravy plyny je hlavním úkolem první pomoci odnést postiženého z místa, kde tyto 

plyny působí, a následně zaujmout příjemnou polohu a kontrolovat stav do příjezdu 

zdravotníků. V případě otravy houbami, léky nebo ostatními jedy (jedovatými rostlinami či 

živočichy) musíme vyvolat zvracení a zjistit množství a typ požité jedovaté látky. V případě 

otravy houbami ještě podáváme živočišné uhlí na průjem, aby nedošlo kvůli velké ztrátě vody 

při průjmu a zvracení k dehydrataci, která může zapříčinit i selhání krevního oběhu. Pokud i 

přesto došlo k dehydrataci, navýšíme příjem tekutin (po malých dávkách, ale často). (Hasík, 

2012) 

2.7.16   Akutní stavy při cukrovce  

Diabetes mellitus neboli cukrovka je onemocnění, které se projevuje nejčastěji 

hypoglykemií (nízkou hladinou krevního cukru) nebo méně častou hyperglykémií (vysokým 

obsahem cukru v krvi). (Bernatová, 2013) Onemocnění vzniká buď z důvodu nedostatečného 

množství inzulínu či kvůli nižší účinnosti inzulínu v krvi. Inzulín řídí hladinu krevního cukru. 

(Vigué, 2006) Ať už se jedná o jakýkoliv akutní stav, v obou případech může dojít až ke ztrátě 

vědomí neboli k tzv. diabetickému kómatu. (Nassar, 2008) 
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2.7.16.1 Hypoglykémie 

Nejčastější příčiny hypoglykémie: nadměrné množství požitého inzulínu, velká fyzická 

aktivita, malý přísun energie (nenajedl se dostatečně) nebo dokonce určité léky mohou 

zapříčinit hypoglykémii. Náhle se začnou třást končetiny, kůže je propocená, tváře jsou celé 

bledé, objevuje se ukrutný hlad, dech je v normálním obvyklém stavu. (Beránková, 2007) 

Pokud je osoba při vědomí, co nejrychleji mu podáme něco sladkého (sladký čaj, džus, 

samotný cukr atd.). (Bernatová, 2014) Nedáváme v žádným případě bonbóny, protože hrozí 

riziko jejich vdechnutí a následné dušení. (Nassar, 2008) Má-li diabetik u sebe glukometr, musí 

si změřit aktuální hladinu krevního cukru a podle zjištěné informace pracujeme dále. 

(Bernatová, 2014) V případě bezvědomí postupujeme dle kapitoly bezvědomí. Vždy voláme 

zdravotní záchrannou službu. (Bernatová, 2014) 

2.7.16.2 Hyperglykémie  

K hyperglykémii dochází nejčastěji v případě, kdy si osoba nevzala denní dávku 

inzulínu nebo snědla příliš sladkého. Ale i při průjmu, operaci, úrazu či akutním infarktu 

myokardu může dojít k tomuto zhoršení. Narozdíl od hypoglykémie se tento stav projeví 

pozvolně. Má suchou kůži s červenými tvářemi, jeho dýchání je hluboké a je z něho cítit aceton. 

Dotyčná osoba je dehydratována, pociťuje velkou žízeň a je velmi slabá.  

Je-li diabetik při vědomí, dáme mu napít neslazené vody a čekáme do příjezdu zdravotní 

záchranné služby. V případě bezvědomí postupujeme dle kapitoly bezvědomí. (Kelnarová, 

2012) 

2.7.17   Závažná poranění  

2.7.17.1 Poranění mozku a lebky  

U poranění lebky a mozku často dochází ke krevnímu výronu, který vzniká v mozkové 

tkáni či v mozkových obalech. K těmto poraněním dochází běžně při nárazech, úderech do 

hlavy, u pádů z výšky apod. U postižené osoby je často viditelný otok na hlavě a krvácení jak 

z hlavy nebo i z uší či nosu. Jak jsem již zmínila, může se objevit i hematom, tedy krevní výron. 

Největším rizikem je zástava dýchání či krevního oběhu, při poruše vědomí. Nebo i vdechnutí 

krve či žaludečního obsahu do plic.  
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Naším hlavním úkolem je zabránit jinému možnému vniku zranění a udržet dýchání se 

zajištěním průchodnosti dýchacích cest. (Hasík, 2012) Osobu při vědomí uložíme do polohy, 

která mu je příjemná (často v leže s podloženou hlavou či v polosedě). Zajistíme teplo a příjezd 

záchranné služby z důvodu možného vnitřního krvácení. Krvácí-li osoba z ucha či z nosu, 

zvolíme takovou polohu, aby krev odtékala ven. V situaci, kdy je osoba v bezvědomí, 

postupujeme stejně jako při první pomoci u bezvědomé osoby. (Bernatová, 2013) U 

bezvědomého, který krvácí z ucha, zajistíme stabilizovanou polohu a místo sterilně kryjeme. 

(Bydžovský, 2004) 

2.7.17.2 Poranění hrudníku  

Jde o poranění velmi závažné, protože může dojít k poranění životně důležitých orgánů 

(srdce a plíce), které se nacházejí v hrudním koši. Poranění hrudníku dělíme na poranění 

uzavřené, u kterého není poškozená hrudní stěna, a poranění otevřené, při kterém hrudní stěna 

porušená je. (Zeman, 1998) 

Zavřená poranění hrudníku 

Vznikají při nárazech, stlačení či zhmoždění. Nejčastějším případem jsou zlomeniny 

žeber. (Beránková, 2007) Největším rizikem je zavřený pneumotorax (obsah vzduchu v 

pohrudniční dutině), který vzniká z důvodu protržení plíce úlomkem zlomeného žebra. Z plic 

tak uniká vzduch do pohrudniční dutiny, který tlačí na plíci, která se následně nemůže 

dostatečně roztáhnout a postižené osobě se hůře dýchá. V méně závažných případech dochází 

jen ke zlomeninám žeber.  

Hlavní snaha při první pomoci by měla směřovat ke snížení hybnosti zlomeních žeber 

tím způsobem, že je zafixujeme obinadlem k dolní část hrudníku. Zvolíme pozici v polosedu a 

přivoláme záchrannou službu. V případě dechové nedostatečnosti, zahajujeme dýchání z úst do 

úst.  
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Obrázek 7: Zavřený pneumotorax 

 

Zdroj: Zeman, 1998, s. 87 

 

Otevřená poranění hrudníku  

Nastává spíše v důsledku bodných či střelných poranění. Lehčím případem je otevřený 

pneumotorax, který se identifikuje unikající krví z hrudní stěny z důvodu jejího poškození. 

Také tlak vzduchu v pohrudniční dutině, díky kterému správně fungovaly pohyby plic při 

nádechu a výdechu, uniká a opět dochází k obtížnějšímu dýchání. Těžší stav je tzv. ventilový 

pneumotorax, u kterého je porušena jak hrudní stěna, tak i plíce. V pohrudniční dutině vzniká 

přetlak kvůli tomu, že při nádechu vnikne do této dutiny vzduch z plic a vnějšího prostředí, ale 

při výdechu se oba tyto otvory uzavřou a vzduch nemůže vyjít ven. Tlak působí jak na 

poškozenou plící, ale i na tu zdravou, a tím dochází opět k nedostatečnému dýchání a 

zanedlouho dochází k selhání dechu a krevního oběhu.  

Nejprve je důležité uzavřít krvácející otvor v hrudní stěně dlaní či nějakým 

neprodyšným čistým materiálem. Opět zajistíme polohu v polosedu a voláme odbornou 

zdravotnickou pomoc. U ventilového pneumotoraxu je postup první pomoci stejný, ale k tomu 

je ještě potřeba uvolnit přetlak z pohrudniční dutiny zavedením speciální jehly do této dutiny. 

Přesněji do místa mezi 2-3 mezižebří. Ale je jasné, že běžný občan nenosí tuto jehlu po kapsách, 

a proto je potřeba rychlé přivolání zdravotní záchranné služby. (Zeman, 1998) Pokud se v ráně 

nachází nějaké cizí těleso (nůž, tyč, …), v žádném případě se nesmí vytáhnou z rány. 

(Bernatová, 2013) 
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Obrázek 8: Otevřený pneumotorax 

 

Zdroj: Zeman, 1998, s. 88 

 

Obrázek 9: Ventilový pneumotorax 

 

Zdroj: Zeman, 1998, s. 89 

 

2.7.17.3   Poranění břicha  

Zavřená poranění břicha  

Jsou zapříčiněna např. kopnutím do břicha, úderem na řídítka apod. V důsledku 

poranění břicha může dojít k vnitřnímu krvácení z cév či orgánů, nacházejících se uvnitř břicha. 

Typickým projevem je nepříjemná bolest břicha, dotyčný leží s pokrčenými koleny k břichu, 

aby snížil bolestivost, objevují se příznaky šoku, ke kterému může dojít. Je možné, že tyto 

symptomy se projeví i po několika hodinách po zranění.  
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Osobu nacházející se v tomto stavu položíme na záda s pokrčenými dolními 

končetinami a podepřenou hlavou. Je-li pro raněného příjemnější poloha na boku s pokrčenými 

dolními končetinami, i tu můžeme zajistit. Objevují-li se příznaky šoku, provedeme 5 T a 

zvedneme dolní končetiny. V tomto stavu nesmíme podávat žádné tekutiny ani jídlo. Jako vždy 

zdravotní záchranou službu voláme ještě před samotným poskytováním první pomoci 

(Bernatová, 2012) 

Otevřená poranění břicha  

Tato poranění se lépe identifikují díky otevřené krvácející ráně břišní dutiny, která je 

způsobena zejména bodnutím či střelnou ránou. I u otevřených poranění břicha se vyskytují 

příznaky šoku.  

První pomoc u otevřeného poranění břicha je obdobná zavřenému poranění až na 

polohu, která musí být pouze na zádech s pokrčenými dolními končetinami. Krvácející ránu 

kryjeme sterilním materiálem, což je prvním krokem. V žádném případě se zachraňující osoba 

nesmí dotýkat zraněných orgánů břicha. (Beránková, 2007) 

2.7.17.4 Poranění páteře  

Jde o velmi závažný stav, protože může dojít i k poranění míchy, což způsobí ochrnutí 

určitých částí těla. Mícha se může poškodit například při autonehodě, kdy se auto náhle a prudce 

zastaví a páteř se nejprve ohne vpřed a následně zase vzad. Další velké nebezpečí hrozí  

v důsledku poranění krční páteře a k následné zástavě dechu. Poranění páteře je velmi bolestivé 

a někdy se může objevit i otok či krevní výron v postižené oblasti. V případě poškození míchy 

si dotyčný stěžuje na mravenčení, brnění či necitlivost. Nemůže se hýbat nebo jeho svaly jsou 

oslabeny. Poznat, zda došlo k poškození páteře a míchy u člověka v bezvědomí, je velice 

záludné. Většinou to lze usoudit při autonehodách, pádech z výšky a při úderech a nárazech do 

zad.  

První pomoc v tomto stavu není tak moc složitá, protože se skoro nic nedělá. 

S postiženým se nesmí nijak manipulovat a pouze se zabezpečí teplo a příjezd zdravotní 

záchranné služby. A to i ve stavu bezvědomí. Dojde-li však v bezvědomí k dechové zástavě, 

ihned se položí postižený na záda a začne se s kardiopulmonální resuscitací. Důležité je, 

abychom při tom polohování na záda nezhoršili zranění páteře. Proto je dobré držet hlavu v ose 

těla, což je velmi obtížné v přítomnosti pouze jednoho zachránce. (Bernatová, 2014)  
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2.7.17.5 Poranění končetin 

Patří sem poranění vazů, kloubů, svalů a zlomeniny kostí. V této kapitole se budu 

věnovat pouze zlomeninám, protože ostatní případy nejsou život ohrožující zranění.  

Zlomeniny máme otevřené, které se vyznačují poškozenou kůží, a zavřené, u nichž kůže 

poškozena není. (Smolík, 2020) Otevřené zlomeniny jsou doprovázeny vnějším krvácením, což 

může způsobit vniknutí infekce. U obou tipů zlomenin může docházet k vnitřnímu krvácení z 

důvodu poškozené kostní dřeně, která je prokrvená a k následnému rozvoji šoku. (Malá, 2016) 

Velké krevní ztráty jsou především u otevřených zlomenin, protože toku krve nic nezabraňuje. 

(Smolík, 2020) Zejména u tepenného krvácení (při otevřené zlomenině) musíme rychle jednat 

a zastavit krvácení. I u žilního či vlásečnicového krvácení musíme zasáhnout (přesný postup 

poskytování první pomoci u tepenného, žilního a vlásečnicového krvácení je v kapitole 

Krvácení). Následně se musí zlomenina znehybnit. V případě těžších zlomenin dolních 

končetin a pánve je lepší zavolat pouze záchranou zdravotní službu a práci nechat odborníkům. 

Pokud je ale nutný transport osoby, nejlepší řešení je znehybnit dolní končetinu přivázáním 

k druhé zdravé končetině. Musíme si však dávat pozor na zachování hybnosti, citlivostí a 

prokrvení končetiny.  Při lehčích zlomeninách horní končetiny se využívá dlaha a šátkový 

závěs. Dlahu můžeme vytvořit z kteréhokoliv tvrdého materiálu, který je po ruce. Musíme ji 

dát nad zlomeninu i pod ní. Následně podepřeme horní končetinu tzv. šátkovým závěsem, který 

vytvoříme z trojcípého šátku. (Malá, 2016) Vždy zajistíme transport do nemocnice a v případě 

příznaků šoku provádíme protišoková opatření. S raněnou osobou se pohybuje co nejméně. 

(Kelnarová, 2012) 

Obrázek 10: Šátkový závěs horní končetiny 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zeman, 1998, s. 41 
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2.7.18   Tepelná poranění  

2.7.18.1 Úpal, úžeh 

Úpal je celkové přehřátí organismu, ke kterému dochází v horkém, nevětraném, vlhkém 

prostředí, při sportovním výkonu v těchto nevhodných podmínkách nebo z důvodu 

nedostatečného příjmu tekutin. (Beránková, 2007) Ale také při kontaktu se sluncem či u příliš 

dlouhého opalování. (Petržela, 2007) Úpal vznikne z důvodu selhání termoregulace, přičemž je 

osoba postižena vysokou tělesnou teplotou, a tedy přehřátím organismu. Osoba se sice potí, ale 

teplo se z těla neodvádí z důvodu teplého, vlhkého či vydýchaného vzduchu. Člověk je 

vyčerpaný, malátný, chodí nejistě, má mžitky před očima, slyší hučení v uších a má pocit na 

zvracení. (Zeman, 1998) Zpočátku se tepová frekvence a dýchání zrychluje, ale postupně se 

zase zpomaluje a může dojít až k zástavě dechu.  

Při první pomoci se snažíme převést postiženého do chladnějšího prostředí s přístupem 

čerstvého vzduchu. Abychom snížili tělesnou teplotu, přiložíme studený obklad na celé tělo či 

studenou sprchu. Zajistíme takovou polohu, aby horní polovina těla byla výš než dolní.  

Chladíme studeným obkladem hlavu, krk, oblast kolem srdce, jater a třísel a podáváme tekutiny 

(pokud osoba nezvrací). V případě bezvědomí postupujeme dle kapitoly bezvědomí. V situaci, 

kdy dojde k zástavě dechu a krevního oběhu, zahajujeme kardiopulmonální resuscitaci. 

(Beránková, 2007) 

Úžeh je zapříčiněn slunečním zářením, jehož paprsky dopadají na hlavu a šíji, a to 

způsobí překrvení mozkových plen, někdy i mozku. Projevy jsou téměř shodné s projevy při 

úpalu, ale většinou se objevují po delší době: hučení v uších, pocit na zvracení, rychlejší 

dýchání, zarudlá pokožka hlavy a obličeje, bolest hlavy, nával krve do hlavy a především děti 

mají vysokou tělesnou teplotu nad 40°C. (Zeman, 1998) 

Nejprve musíme zabránit kontaktu postiženého se sluncem a zajistíme polohu vleže na 

zádech s podložením hlavy či polohu v polosedě s opěrou. Chladíme čelo, krk a končetiny a 

podáváme studené tekutiny (pokud nezvrací). Dojde-li k bezvědomí, postupujeme dle kapitoly 

bezvědomí. (Beránková, 2007) 
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2.7.18.2 Popáleniny  

Vznikají z důvodu působení horka na kůži (plamen, horký předmět, vroucí voda či pára 

nebo popáleniny vzniklé při úrazu elektrickým proudem). Člověk je ohrožen vniknutím infekce 

do rány při poškozené kůži či hrozí šokový stav. (Bernatová, 2013)   

Dle hloubky dělíme popáleniny do 4 stupňů:  

1. stupeň-poškozena pouze povrchová část kůže, která je zarudlá. 

2. stupeň-postižen je opět povrch kůže, ale tentokrát do větší hloubky. Vzniká puchýř. 

3. stupeň-poškozeny jsou všechny vrstvy kůže. Vzniká příškvar (šedá až hnědočerná barva 

kůže, tvrdá a necitlivá) 

4. stupeň-zuhelnatění (poškozena celá kůže, podkoží, svalstvo, klouby i kosti) (Petržela, 2007) 

K lékaři se musí přijít v těchto případech popálenin:  

a) hluboká popálenina, 

b) rozsáhlejší popálenina (nad 2 % povrchu těla), 

c)  popálen je obličej, genitál, noha či ruka, 

d) popáleno je dítě,  

e) popálení vzniklé působením elektrického proudu, chemikálií,  

f) došlo k porušení puchýře nebo hrozí, že k tomu dojde.  

Rozsah popálenin lze změřit pomocí dlaně s prsty, která odpovídá 1 % povrchu těla.  Jedná-

li se o rozsáhlejší popáleniny, lze využít tzv. pravidlo devíti.  

První pomoc začíná u odstranění zdroje, který popáleniny způsobil. Poté sundat oblečení 

(není-li přiškvařeno) a místo poranění chladit studenou vodou. Pokud jsou popáleniny do 20% 

tělesného obsahu, chladíme po dobu bolesti. Pokud jde o rozsáhlejší popáleniny, chlazení je 

jednorázové a krátkou dobu. Následně sundáme prsteny a další předměty z důvodu možného 

vzniku otoku. Nakonec ještě ránu sterilně zakrýt, pokud je kůže poškozená.  
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Obrázek 11: Pravidlo devíti (určuje rozsah popálenin v procentech) 

 

Zdroj: Kelnarová, 2013, s. 98 

2.7.18.3 Podchlazení 

Jde o stav, při kterém klesla tělesná teplota pod 35°C a to z důvodu působícího chladu 

na náš organismus či kvůli selhání řízení tělesné teploty. (Marková, 2013) Podchlazená osoba 

je unavená, spavá, dezorientovaná, cítí chlad, má halucinace a zpomalený tep, kůži má chladnou 

a bledou, může dokonce dojít až ke kómatu (bezvědomí) s utlumeným dýcháním. (Beránková, 

2007) V případě mírnějšího podchlazení se objevuje rychlejší dýchání, rychlejší tep a svalový 

třes. (Marková, 2013) 

Nejprve je třeba odnést podchlazenou osobu do tepla, sucha a do prostoru, kde nefouká. 

Sundáme mokré oblečení a zjišťujeme, o jak závažné podchlazení jde. Je-li to méně závažný 

stav a osoba je při vědomí, podáme teplý čaj, zajistíme teplou koupel okolo 38 °C a vyzveme 

osobu, aby prováděla aktivní a pasivní pohyby. Jde-li o postiženého, který je v bezvědomí, ale 

teplota těla není nižší než 35 °C, musíme zajistit průchodnost dýchacích cest, na hrudník a krk 

položíme teplý obklad a tělo přikryjeme teplou přikrývkou. (Beránková, 2007) Můžeme využít 

i izometrickou fólii. (Marková, 2013) Po jisté době bude osoba opět při vědomí a pokračujeme 

podáním teplého nápoje a zajistíme teplou koupel. Nejhorším případem je stav, kdy je osoba 

v bezvědomí a tělesná teplota je nižší jak 30 °C. V této situaci často nastává zástava dechu a 
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srdeční činnosti. Ihned se musí přivolat zdravotní služba, začít resuscitovat, zabalit osobu do 

nějaké přikrývky. Podaří-li se obnovit dech, srdeční činnost a vědomí, snažíme se opět osobu 

zahřívat teplým čajem a přikrývkou.  

2.7.18.4 Omrzliny  

Nejčastěji se nacházejí na koncových částech těla jako jsou prsty, uši, nos a tváře. (Nassar, 

2008) 

Omrzliny dělíme do 3 stupňů:  

1. Stupeň-poškozena je pouze povrchová vrstva kůže, je bledá a nafialovělá. Při určitých 

činností osoba nemá příliš velký cit v koncových částech těla (špatně se rozepíná bunda). 

Velmi bolestivé při zahřívání (připomíná to píchání jehličkou). 

2. Stupeň – poškozeny jsou všechny vrstvy kůže a kvůli tomu není v končetinách žádný cit.  

Na povrchu je kůže lehce žlutá a obsahuje puchýře.  

3. Stupeň-odumřelá tkáň, která už nelze vyléčit a musí se většinou amputovat, protože se 

postižená končetina po zahřátí rozpadá. Jde o omrzliny velmi rozsáhlé, které ničí podkožní 

tkáň a většinou i svaly, nervy a cévy. (Kelnarová, 2012) 

Dostat osobu do teplého prostředí a sundat mu veškeré mokré a chladné oblečení je prvním 

důležitým krokem. Při svlékání musíme vzít v potaz, že může dojít k vniknutí infekce a k 

následnému hnisání, když protrhneme puchýř. Aktivní pohyby jsou také velmi důležité, protože 

tím dochází k lepšímu prokrvení koncových částí těla. Jelikož v době, kdy se člověk nachází 

v chladném prostředí, snaží se jeho organismus, aby nedocházelo k velkým ztrátám tepla, a 

proto se zúží cévy na koncových částech těla. Na základě toho se sníží tok krve a tyto tkáně 

nejsou vyživovány a okysličovány. Pokud tento stav trvá dlouhou dobu, buňky v těchto částech 

začnou odumírat. Pro zvětšení proudění krve se tedy musíme aktivně pohybovat, abychom 

předcházeli odumírání tkání. (Kelnarová, 2012) U první stupně by se měla postižená část 

alespoň na 30 min ponořit do teplé vody (okolo 38 °C). Následně přiložit sterilní krytí. 

(Beránková, 2007) U druhého a třetího stupně také přikládáme sterilní krytí, ale do teplé vody 

se rána nepokládá (protože rychlé zahřátí poruší kůži a vnikne tam infekce a vzniká hnisání). 

V extrému může dojít u třetího stupně omrzlin k rozvoji toxického šoku, který vzniká 

v souvislosti s rychlým zahřátím poškozené části, přičemž se zčásti obnoví krevní oběh a 

všechny odumřelé buňky vniknou do oběhu. Zajistíme protišoková opatření, je-li po ruce 

alufólie, tak i tím můžeme zabalit omrzlé části, a čekáme do příjezdu zdravotníků.  
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2.7.18.5 Poleptání chemikálií   

K poleptání dochází v momentě, kdy kyselina či louh působí na sliznici či kůži. 

V případě poškození kyselinou dochází k suché nekróze (odúmrti tkáně), protože obecně 

kyseliny mají dehydratační účinky. Vzniká tedy tmavý příškvar. V důsledku poleptání louhem, 

který ničí tkáně více do hloubky, vzniká naopak vlhká nekróza. Je viditelná žlutohnědá či zelená 

barva postižené části. V obou případech postižená osoba trpí velkou bolestí. U poškození očí 

není osoba schopna ani jedno oko otevřít z důvodu křečí svalstva očí. V případě požití 

chemikálií má osoba nateklý jazyk, krk a rty. Postižený špatně dýchá, polyká a stěžuje si na 

bolesti hrudníku a v nadbřišku.  

Abychom snížili bolesti a vyčistili rány omyjeme postiženou oblast tekoucí studenou 

vodou. Svlékneme oblečení a ránu kryjeme čistým obvazem nebo použijeme jiný čistý materiál. 

U osoby, která požila kyselinu či louh, se musí tato chemikálie zředit alespoň 0,5 l vody, kterou 

dotyčný vypije. V žádném případě nezvracet, protože by došlo k dalšímu kontaktu s kyselinou. 

Zajistíme protišoková opatření a kontrolujeme osobu do příjezdu zdravotní záchranné služby. 

(Kelnarová, 2012) 
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3 Praktická část  

3.1 Hypotézy  

3.1.1 Hlavní hypotéza  

• Předpokládám, že bude minimální 60% úspěšnost u žáků 9. tříd ZŠ z hlavního města 

Prahy a z Královéhradeckého kraje týkající se úrovně znalostí poskytování první 

pomoci.  

3.1.2 Další hypotézy  

• Předpokládám, že minimálně 55 % dotazovaných žáků 9. tříd ZŠ z hlavního města 

Prahy a z Královéhradeckého kraje se ve škole na druhém stupni věnovalo první 

pomoci celkem 5 až 10 vyučovacích hodin.  

• Předpokládám, že minimálně 60 % dotazovaných žáků 9. tříd ZŠ z hlavního města 

Prahy a z Královéhradeckého kraje se učili na druhém stupni první pomoc i prakticky.  

• Předpokládám, že minimálně 35 % dotazovaných žáků 9. tříd ZŠ z hlavního města 

Prahy a z Královéhradeckého kraje na druhém stupni ZŠ sledovali videozáznamy o 

první pomoci.  

• Předpokládám, že minimálně 50 % dotazovaných žáků 9. tříd ZŠ z hlavního města 

Prahy a z Královéhradeckého kraje odpoví, že si při výuce na druhém stupni ZŠ 

zkoušeli poskytnout první pomoc na základě modelové situace.  

• Předpokládám, že maximálně 20 % dotazovaných žáků 9. tříd ZŠ z hlavního města 

Prahy a z Královéhradeckého kraje měli na druhém stupni přednášku o první pomoci 

zdravotníků či studentů zdravotnických oborů.  

• Předpokládám, že maximálně 25 % dotazovaných žáků 9. tříd ZŠ z hlavního města 

Prahy a z Královéhradeckého kraje odpoví, že v rámci probírané látky o první pomoci 

jim pedagog předváděl, jak se poskytuje první pomoc.  

3.2 Metodika výzkumu   

Na ověření hypotéz a zjištění znalostí žáků 9. tříd v oblasti první pomoci jsem použila metodu 

dotazníkového šetření. Vytvořený online dotazník je anonymní a skládá se z 22 otázek, kde 

první 3 otázky zjišťují dílčí cíle a zbylých 19 otázek se zaměřuje na teoretické znalosti o první 
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pomoci.  Otázky v dotazníku jsou především uzavřené až na jednu, ve které mají žáci vypsat 

telefonní čísla tísňového volání. V otázkách zjišťujících znalosti první pomoci, tedy otázka 4 

až 22 je vždy jedna správná odpověď. V prvních 3 otázkách žáci 9. třídy kroužkují odpovědi 

na základě své zkušenosti ze školy (např. kolik vyučovacích hodin se věnovali tématu první 

pomoci). Otázky směřovaly především k různým reálným situacím, které se kolem nás dějí, aby 

se děti do otázky mohly vžít. Jelikož RVP neurčuje podrobněji, co musí žáci umět na konci 

základní školy, ale spíše obecné očekávané výstupy typu: v případě potřeby poskytne adekvátní 

první pomoc, snažila jsem se zahrnout do dotazníku takové otázky, které jsou nejdůležitější a 

na které by měla většina z nás umět odpovědět.  

Šetření probíhalo od dubna do června roku 2020.  Oslovila jsem celkem okolo 75 škol z obou 

regionů. Většina škol odmítala spolupráci na mém výzkumu z důvodu zavlečení onemocnění 

COVID-19. V době, kdy probíhal sběr dat na mou práci, bylo vládní nařízení, aby všichni žáci 

škol byli na dobu neurčitou doma a vzdělávali se online. Zpětná vazba ředitelů základních škol 

na moji prosbu o vyplnění online dotazníku byla spíše negativní. Převážná většina mi 

odpověděla, že v této situaci není čas dávat dětem další úkoly. Nakonec mi umožnilo sběr dat 

13 škol v celkovém počtu 164 vyplněných dotazníků z hlavního města Prahy a 14 škol se 171 

vyplněných dotazníků z Královéhradeckého kraje.   

3.3 Charakteristika výzkumného vzorku  

Výzkum, který se zabývá zjištěním, jaké jsou znalosti žáků 9. tříd základních škol v oblasti 

první pomoci, jak lze z názvu odvodit, se zaměřuje na žáky, kteří dokončují poslední rok výuky 

na základní škole. Devátou třídu jsem si vybrala z toho důvodu, že by žáci měli mít po ukončení 

základní školy jisté znalosti o první pomoci, které určuje MŠMT ve svém Rámcovém 

vzdělávacím programu, které popisuji v teoretické části bakalářské práce.  

Náhodně jsem vybrala celkem 13 základních škol z hlavního města Prahy a 14 základních škol 

z Královéhradeckého kraje. Proč právě tyto 2 kraje? Co se týče Královéhradeckého kraje, tak 

ten jsem si vybrala, protože zde žiji a jednou bych ráda v tomto kraji začala svou učitelskou 

kariéru. Jako druhý kraj jsem zvolila hlavní město Prahu z toho důvodu, že tu studuji. Letos 

jsem měla náslechy v několika školách a zaujal mne přístup většiny učitelů. Proto by mne 

zajímalo v porovnání s Královéhradeckým krajem, zda se liší znalosti žáků o první pomoci.  
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Seznam škol z hlavního města Prahy:  

• ZŠ Na Líše: Na Líše 936/16, Praha 4, 141 00 

• ZŠ Korunovační: 8/164, Praha 7 – Bubeneč, 170 00 

• ZŠ Pod Marjánkou: Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6, 169 00 

• ZŠ Mazurská: Svídnická 599/1a, Praha 8 – Troja, 181 00 

• ZŠ Olešská: Olešská 18/2222, Praha 10, 100 00 

• ZŠ Londýnská: Londýnská 34, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 

• ZŠ Kunratice: Předškolní 420/5, Praha 4 – Kunratice, 148 00  

• ZŠ Campanus: Jírovcovo nám. 1782, Praha 4, 148 00 

• ZŠ a MŠ Červený vrch: Alžírská 26/ 680, Praha 6, 160 00 

• ZŠ V Rybníčkách: V Rybníčkách 31/1980, Praha 10, 100 00 

• ZŠ Petřiny-sever: Na Okraji 43/305, Praha 6, 162 00 

• ZŠ Chodovická: Chodovická 2250, Praha 9 – Horní Počernice, 193 00 

• ZŠ Ratibořická: Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice, 193 00 

Seznam škol z Královéhradeckého kraje:  

• ZŠ Václava Hejny: Komenského 540, Červený Kostelec, 549 41 

• ZŠ Nová Paka: Komenského 555, Nová Paka, 509 01 

• ZŠ Školní Vrchlabí: Školní 1336, Vrchlabí, 543 01 

• ZŠ K. V. Raise: Komenského 95, Lázně Bělohrad, 507 81 

• ZŠ Sobotka: Jičínská 136, Sobotka, 507 43 

• Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín: Na Parkáni 107, Miletín, 

507 71 

• ZŠ Na Habru: Jablonského 865, Hořice, 508 01 

• ZŠ Nová Paka: Husitská 1695, Nová Paka, 509 01 

• ZŠ Strž: Elišky Krásnohorské 2919, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 

• ZŠ Schulzovy sady: Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 

• ZŠ Masarykova: Masarykova 563, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 

• ZŠ R. Frimla: Rudolfa Frimla 816, Trutnov, 541 01  

• ZŠ Pulická: Pulická 378, Dobruška, 518 01 

• ZŠ Boženy Němcové: Husovo náměstí 352, Jaroměř, 551 01 
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3.4 Interpretace výsledků   

Otázka č. 1: Kolik vyučovacích hodin jste se ve škole na druhém stupni věnovali první 

pomoci?  

a) Žádnou 

b) 1 hodinu  

c) 1 až 5 hodin  

d) 5 až 10 hodin 

e) 10 a více hodin  

Graf 1: Vyučovací hodiny 

 

Zdroj: Vlastní  

Nejvíce žáků udává, že se na druhém stupni učí první pomoc 1 až 5 vyučovacích hodin, 

a to z obou krajů. Tedy 62 % (106) žáků z Královéhradeckého kraje a 43,9 % (72) z hlavního 

města Prahy. 5 až 10 vyučovacích hodin se dle žáků z Královéhradeckého kraje zabývalo první 

pomocí pouze 4,1 % (7) a z hlavního města Prahy alespoň 36,6 % (60). Překvapivé je, že 23,4 

% (40) žáků z Královéhradeckého kraje se učilo první pomoc pouze 1 hodinu po celý druhý 

stupeň. Poté 9, 3 % (16) žáků se nevěnovalo první pomoci vůbec a 1,2 % (2) žáci nad 10 

vyučovacích hodin. Co se týče hlavního města Prahy, 9,1 % (15) žáků se učilo první pomoc 

v rámci jedné vyučovací hodiny, 1,8 % (3) žáci vůbec a 8,5 % (14) žáků 10 a více vyučovacích 

hodin.  
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Otázka č. 2: Pokud jste se učili ve škole na druhém stupni o první pomoci, zaškrtni prosím 

podle své zkušenosti jednu z následujících možností. Pokud ne, jdi na otázku 4.  

a) První pomoc jsme se učili na druhém stupni teoreticky ale i prakticky. Prakticky znamená, 

že jsme o hodině využili alespoň jednu z těchto možností: 1) Při vyučovací hodině jsme 

sledovali videozáznamy, kde se poskytovala první pomoc. 2) Při vyučovací hodině jsme 

měli možnost si vyzkoušet poskytnout první pomoc např. na figuríně, spolužákovi apod. 3) 

Měli jsme odbornou přednášku zdravotníků či studentů zdravotnického oboru, kteří 

předváděli poskytování první pomoci či nám nabídli, že si sami můžeme zkusit poskytnou 

první pomoc v rámci modelové situace. 4) Viděli jsme ukázky poskytování první pomoci, 

které nám o vyučovací hodině předváděl pedagog. 

b) První pomoc jsme se učili na druhém stupni pouze teoreticky.  (Pokud jste nevyužívali o 

vyuč. hodině ani 1 z 4 možností, zaškrtni toto políčko.) 

Graf 2: Teoretická či praktická výuka první pomoci 

 

Zdroj: Vlastní  

Následující graf uvádí, že většina žáků z obou krajů se učila první pomoc jak teoreticky, 

tak prakticky a to 85,4 % (140) žáků z hlavního města Prahy a 64,9 % (111) žáků 

z Královéhradeckého kraje. Zbylých 12,8 % (21) žáků z hlavního města Prahy a 25,7 % (44)  

žáků z Královéhradeckého kraje se učilo první pomoc pouze teoreticky.  
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Otázka č. 3: Pokud jste se učili na druhém stupni první pomoc prakticky, zaškrtni, jakou 

formou vyučování probíhalo. Pokud jste se učili pouze teoreticky, jdi na další otázku.  

a) Sledovali jsme videozáznamy, kde se poskytovala první pomoc. 

b) Během vyučovací hodiny jsme měli možnost si sami vyzkoušet poskytnou první pomoc v 

rámci modelová situace např. spolužákovi, figuríně atd. 

c) Měli jsme odbornou přednášku zdravotníků či studentů zdravotnického oboru, kteří 

předváděli poskytování první pomoci či nám nabídli, že my sami si máme zkusit poskytnout 

první pomoc. 

d) Pedagog nám o hodině předváděl některé modelové situace, jak poskytnout první pomoc.  

Graf 3: Způsob výuky první pomoci 

 

Zdroj: Vlastní  

Tyto výsledky mne velice překvapily. Je skvělé se dozvědět, že nadpoloviční většina žáků 

9. tříd z obou krajů si sama mohla vyzkoušet v hodinách poskytnout první pomoc. Při 

rekapitulaci lze zjistit, že výsledky mezi kraji jsou velmi podobné: 

→ První pomoc si zkoušelo o hodině v rámci modelové situace celkem 54,9 % (90) žáků 

z hlavního města Prahy a 53,2 % (91) žáků z Královéhradeckého kraje,  

→ přednášku od zdravotníků mělo celkem 43,9 % (72) žáků z hlavního města Prahy a 37,4 

% (64) žáků z Královéhradeckého kraje,  
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→ videozáznamy sledovalo 39 % (64) žáků z hlavního města Prahy a 31,6 % (54) žáků 

z Královéhradeckého kraje, 

→ první pomoc poskytoval v rámci modelové situace pedagog u 18,9 % (31) žáků 

z hlavního města Prahy a u 17 % (29) žáků z Královéhradeckého kraje.  

  



54 
 

Otázka č. 4: Je pravda, že v případě neposkytnutí první pomoci osobě, která je 

v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného 

onemocnění, kdy osobě zachraňující či jiné osobě nehrozí žádné nebezpečí, hrozí trest 

odnětí svobody?  

a) Ano, je to pravda. 

b) Ne, není to pravda. 

Graf 4: Povinnost poskytnout první pomoc 

 

Zdroj: Vlastní  

Celkem 73, 2 % (120) respondentů z hlavního města Prahy a 78,4 % (134) 

z Královehradeckého kraje správně odpovědělo na otázku, která zjišťuje, je-li možné v případě 

neposkytnutí první pomoci být trestně stíhán.  Znalosti z této oblasti jsou téměř shodné, 

porovnáváme-li kraje mezi s sebou. Je třeba se uvědomit, že jen tím, že osoba přivolá zdravotní 

záchrannou službu, již poskytuje první pomoc. I když osoba neumí a neví, jak se poskytuje 

první pomoc, zdravotní personál ho přes telefon naviguje, a tím může zachránit člověku život.  
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Otázka č. 5: Je pravda, že nejprve se poskytuje první pomoc a až poté se volá zdravotní 

záchranná služba? Nepočítá se sem resuscitace dítěte a novorozence.  

a) Ano, je to pravda. 

b) Ne, není to pravda.  

Graf 5: Postup první pomoci 

 

Zdroj: vlastní  

Tuto otázku správně zodpovědělo více žáků z hlavního města Prahy a to přesně 67,7 % 

(111). Zbylých 32,3 % (53) odpovědělo nesprávně. V Královehradeckém kraji to bylo velmi 

vyrovnané, protože 50,3 % (86) žáků odpovědělo správně a 49,7 % (85) chybně.  
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Otázka č. 6: Napiš telefonní čísla: 1) Zdravotní záchranná služba, 2) Policie ČR, 3) 

Hasičský záchranný sbor, 4) Jednotné evropské číslo tísňového volání.  

Graf 6: Telefonní čísla tísňového volání 

 

Zdroj: vlastní  

Výsledky u této jednoduché otázky, kterou by měli žáci 9. tříd snadno zodpovědět, mne 

velice překvapily. Z celkového počtu 164 odpovědí v hlavním městě Praha správně odpovědělo 

na otázku pouze 76,8 % (126) dotazovaných. Zbylých 23,2 % (38) mělo vždy nějaké chybné 

číslo. Celkem 13,4 % žáků mělo správně vyplněno všechno až na Jednotné evropské číslo 

tísňového volání, 4,3 % nevyplnilo nic, 1,2 % nevědělo pouze číslo Policie ČR, 1,2 % neznalo 

jen číslo Zdravotní záchranné služby, 0,6 % neznalo pouze číslo Hasičského záchranného sboru 

a 0,6 % nevědělo, jak se píše číslo Hasičského záchranného sboru ani Jednotné evropské číslo 

tísňového volání, jinak ostatní zodpovědělo. 0,6 % napsalo jen číslo Zdravotní záchranné služby 

a 1,2 % jen Jednotné evropské číslo tísňového volání.   
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Tabulka 2: Telefonní čísla tísňového volání dle žáků z hlavního města Prahy 

 

Zdroj: vlastní  

Co se týče Královéhradeckého kraje, výsledky byly o trochu lepší. Ze 171 

zodpovězených dotazníků bylo celkem 85,4 % (146) správných odpovědí a 14,6 % (25) 

chybných. Žáci často neznali Jednotné evropské číslo tísňového volání a to přesných 7 %. 2,3 

% nezodpovědělo nic, 2,3 % zodpovědělo vše až na číslo Hasičského záchranného sboru, 1,2 

% žáků vyplnilo špatně číslo Zdravotní záchranné služby a 0,6 % neznalo číslo Policie ČR. 0,6 

% žáků napsalo pouze číslo Zdravotní záchranné služby a zbylých 0,6 % pouze Jednotné 

evropské číslo tísňového volání.  

Tabulka 3: Telefonní čísla tísňového volání dle žáků z Královehradeckého kraje 

 

Zdroj: vlastní  
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Otázka č. 7: Přečti si následující situaci: Jsi u kamaráda doma a najednou se tvůj 

kamarád poraní o sklo a z předloktí mu vystřikuje velké množství krve. Jaké tvrzení je 

správné? 

a) V případě tohoto krvácení musím ihned stlačit krvácející místo prsty. Nejprve si však 

musím vzít sterilní rukavice. 

b) V případě tohoto krvácení musím ihned stlačit krvácející místo prsty. Při krvácení není 

potřeba si brát sterilní rukavice, a tak ihned stlačím místo holými prsty. 

c) Ponořím krvácející ránu pod tekoucí vodu z kohoutku a čekám, až krvácení ustane. 

Graf 7: Tepenné krvácení 

 

Zdroj: vlastní  

66,7 % (114) respondentů z Královéhradeckého kraje a 64 % (105) respondentů 

z hlavního města Prahy se správně domnívá, že při krvácení je před samostatnou manipulací 

nutné si vzít sterilní rukavice, aby nedošlo k přenosu HIV a dalších infekčních onemocnění.  

Jelikož z rány vystřikuje velké množství krve, jde o tepenné krvácení, což je nejzávažnější 

krvácení, a je tedy nutné ránu ihned stlačit prsty, aby nedošlo k vykrvácení. 27,5 % (47) žáku 

z Královéhradeckého a 35,4 % (58) z hlavního města Prahy považují použití sterilních rukavic 

za zbytečné. Nechybí ani žáci, kteří by poskytli první pomoc ponořením rány pod tekoucí vodu 

a to přesně 5,8 % (10) žáků z Královehradeckého kraje a 0,6 % (1) z hlavního města Prahy.   
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Otázka č. 8: Co bys dělal/a, kdyby tvůj kamarád začal krvácet z nosu? 

a) Vyzvu kamaráda, aby si lehl na bok. Krev tak bude vytékat z nosu ven a čekáme, až se 

krvácení zastaví. 

b) Vyzvu kamaráda, aby se posadil, lehce se předklonil a alespoň na 5 minut si stlačil nosní 

dírky dvěma prsty. 

c) Vyzvu kamaráda, aby se posadil a alespoň na 5 minut si stlačil nosní dírky dvěma prsty. 

Předklon není v tuto chvíli nutný. 

Graf 8: krvácení z nosu 

 

Zdroj: vlastní  

Jak poskytnout první pomoc osobě při krvácení z nosu znají žáci obou krajů dobře, 

jelikož celých 73,2 % (120) z hlavního města Prahy a 80,1 % (137) z druhého kraje zodpověděli 

otázku správně. 15,2 % (25) žáků z hlavního města Prahy a 12,3 % (21) z druhého kraje si 

myslí, že předklon při držení nosních dírek není nutný. 11,6 % (19) žáků z hlavního města Prahy 

a 7,6 % (13) žáků z Královehradeckého kraje by položili osobu na bok a čekali, než krvácení 

ustane.  
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Otázka č. 9: Označ, která z těchto tří situací je nejzávažnější. 

a) Najdu osobu ležící na zemi, která nereaguje ani když ji štípnu. Nejsou vidět pohyby 

hrudníku, není ani cítit na mé tváři vydechovaný vzduch. 

b) Najdu osobu ležící na zemi, která volá o pomoc, že se ji špatně dýchá. 

c) Osoba se řízla do paže a silně krvácí. 

Graf 9: Nejzávažnější stav 

 

Zdroj: vlastní  

Téměř většina žáků z obou krajů, tedy 87,8 % (144) žáků z hlavního města Prahy a 84,2 

% (144) z Královéhradeckého kraje správně odpovědělo, že nejzávažnější stav je ten, pokud 

najdeme osobu, která je v bezvědomí a nedýchá. Pokud nezahájíme kardiopulmonální 

resuscitaci, osoba zemře. 7,9 % (13) žáků z hlavního města Prahy a 11,1 % (19) z kraje druhého 

označilo za nejzávažnější stav silné krvácení z paže a zanedbatelné množství žáků- 4,3 % (7) 

z hlavního města Prahy a 4,7 % (8) z Královéhradeckého kraje uvedlo, že nejzávažnější stav je, 

když osoba leží na zemi, špatně se jí dýchá a volá o pomoc.  
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Otázka č. 10: Co bys dělal/a v případě, kdybys potkal/a dvanáctiletého chlapce, který 

vdechl bonbón a začal se náhle dusit? 

a) Nejprve mu řeknu, aby se pokusil bonbon vykašlat. Pokud to nejde několikrát ho udeřím 

dlaní mezi lopatky, aby bonbón vypadl ven. Pokud ani to nepomáhá, poslední variantou je 

tzv. Heimlichův manévr. 

b) Vyzvu ho, aby bonbón vykašlal a pokud to nejde udeřím ho několikrát dlaní mezi lopatky 

dokud bonbón nevypadne. Heimlichův manévr se v této situaci nepoužívá. 

c) Položím chlapce na bok a bonbon po chvíli vypadne. 

Graf 10: První pomoc při vdechnutí cizího tělesa 

 

Zdroj: vlastní  

Výsledky této otázky mne opět velice překvapily. Myslela jsem si, že mnoho žáků 

nebude vědět, co znamená Heimlichův manévr a budou uvažovat nad variantou b, ale 

z následujícího grafu je jasné, že vědí, o čem je řeč. Zejména žáci z hlavního města Prahy, 

jejichž celkový počet se správnými odpověďmi je 93,3 % (153), znají první pomoc při 

vdechnutí cizího tělesa velmi dobře. Ani žáci z druhého kraje nezklamali, když celkem 80,1 % 

(137) zakroužkovali správně. Celkem 17 % (29) respondentů z Královéhradeckého kraje a 6,7 

% (11) respondentů z hlavního města Prahy Heimlichův manévr neznají. Zcela zanedbatelné 

množství žáků z Královehradeckého kraje, tedy 2,9 % (5) by položili dusícího se chlapce na 

bok. Z druhého výzkumného kraje by tímto způsobem neposkytoval první pomoc nikdo.  
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Otázka č. 11: Co dělat v případě, kdy vidím člověka, jak se topí a máchá kolem sebe 

rukama? Nemám nic po ruce, čím bych ho mohl/a vytáhnout. 

a) Zavolám zdravotní záchrannou službu a poté za ním rychle skočím do vody, abych ho 

vylovil/a. 

b) Zavolám zdravotní záchrannou službu, poté počkám, až upadne do bezvědomí, a pak se 

pokusím o záchranu a vylovím ho. 

c) Čekám až půjde kolem nějaký dospělý, který ho zachrání. Do té doby nic nedělám, protože 

musím především myslet na své bezpečí. 

Graf 11: První pomoc při tonutí 

 

Zdroj: vlastní  

V této otázce většina žáků chybovala. Celkem 67,7 % (111) žáků hlavního města Prahy 

a 64,3 % (110) žáků z Královéhradeckého kraje by okamžitě skočili do vody a tonoucímu 

pomohli.  Pouhých 15,9 % (26) žáků z hlavního města Prahy a 25,7 % (44) žáků 

z Královéhradeckého kraje zodpovědělo otázku správně. Dokonce 16,5 % (27) žáků z hlavního 

města Prahy a 9,9 % (17) žáků z druhého kraje by v této situaci nedělali nic.  
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Otázka č. 12: V jaké situaci je nutná kardiopulmonální resuscitace? 

a) Osoba volá o pomoc, že nemůže dýchat. 

b) Osoba je v bezvědomí, jsou vidět pohyby hrudníku a je cítit vydechovaný vzduch. Nejde o 

nedostatečné dýchání (lapání po dechu).  

c) Osoba leží na zemi, nereaguje ani na štípnutí, nejsou vidět pohyby hrudníku a na tváři není 

cítit vydechovaný vzduch. 

Graf 12: V jaké situaci je nutná kardiopulmonální resuscitace 

 

Zdroj: vlastní  

Správnou odpovědí je varianta c, kterou označilo celkem 86,6 % (142) žáků z hlavního 

města Prahy a 77,8 % (133) žáků z kraje Královéhradeckého. 11 % (18) respondentů z hlavního 

města Prahy a 18,1 % (31) respondentů z dalšího kraje si myslí, že resuscitace je nutná v době, 

kdy je osoba v bezvědomí a normálně dýchá. Zbylý počat žáků zakroužkoval variantu a.  
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Otázka č. 13: Víme, že kardiopulmonální resuscitace se skládá z nepřímé srdeční masáže 

a umělého dýchání z plic do plic. Víme, i jaký je správný poměr? Tedy jaký je správný 

počet stlačení hrudníku při nepřímé srdeční masáži a jaký je správný počet vdechů u 

dospělé osoby? 

a) 15 stlačení hrudníku a 2 vdechy. 

b) 30 stlačení hrudníku a 2 vdechy. 

c) 30 stlačení hrudníku a 4 vdechy. 

Graf 13: Správný poměr stlačení hrudníku a vdechů při kardiopulmonální resuscitaci 

 

Zdroj: vlastní  

Správný poměr stlačení hrudníku a vdechů při KPR je 30:2, a to správně zodpovědělo 

74,4 % (122) žáků z hlavního města Prahy a 70,2 % (120) žáků z kraje Královehradeckého. 

Celých 14,6 % (24) žáků z hlavního města Prahy zaškrtlo variantu a) a zbylých 11 % (18) 

variantu c). Z Královéhradeckého kraje zakroužkovalo odpověď a) celkem 20,5 % (35) a 

zbylých 9,3 % (16) zakroužkovalo odpověď c). Nejvíce žáků z obou krajů zodpovědělo otázku 

č. 13 správně, často označovali za správnou odpověď poměr 15:2 a nejméně uvádělo poměr 

30:4.  
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Otázka č. 14: Dále je velmi důležitá znalost, jakou frekvencí (jak rychle) a do jaké hloubky 

máme stlačovat hrudník u dospělé osoby. Jaká je správná možnost? 

a) Alespoň 100 (maximálně 120) stlačení za minutu a do hloubky 5 cm (maximálně 6 cm). 

b) Alespoň 120 (maximálně 140) stlačení za minutu a do hloubky 3 cm (maximálně 4 cm). 

c) Alespoň 80 (maximálně 100) stlačení za minutu a do hloubky 2 cm (maximálně 3 cm). 

Graf 14: Frekvence a hloubka stlačení hrudníku při nepřímé srdeční masáži 

 

Zdroj: vlastní  

V následujícím grafu je vidět rozdíl ve znalostech týkajících se frekvence a hloubky 

stlačení hrudníku při KPR mezi oběma kraji. Tuto otázku, jejichž správnou odpovědí je 100 až 

120 stlačení za minutu do hloubky 5 až 6 cm správně zodpovědělo 75,6 % (124) žáků z hlavního 

města Prahy. 17,1 % (28) respondentů si myslí, že je správně varianta 120 až 140 stlačení za 

minutu a do hloubky 3 až 4 cm. Posledních 7,3 % (12) žáků vybralo třetí možnost, tedy 80 až 

100 stlačení za minutu a do hloubky 2 cm až 3 cm. Každopádně je to pořád moc pěkný výsledek 

na rozdíl od druhého kraje. Je pravda, že sice většina žáků z královéhradeckého kraje 

zodpovědělo otázku správně, ale pořád je to jen něco málo přes polovinu, tedy 50,3 % (86) a to 

je velmi málo. Poté celkem 30,4 % (52) zaškrtlo možnost b) a zbylých 19,3 % (33) c).  
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Otázka č. 15: Co budeš dělat, když žák z vaší třídy náhle omdlí? 

a) Uložím spolužáka do polohy na boku, otevřu okna, přiložím studený obklad na čelo. 

b) Zatřesu s ním, aby se probudil, otevřu okna a přiložím studený obklad na čelo. 

c) Nechám ho ležet na zemi na zádech, zvednu mu dolní končetiny nad úroveň srdce, otevřu 

okna a přiložím studený obklad na čelo. 

Graf 15:  První pomoc-mdloba 

 

Zdroj: vlastní  

Převážná většina žáků z obou krajů ví, jak se zachovat v případě, když někdo náhle 

omdlí. Správný postup je takový, že zvedneme dotyčnému dolní končetiny v poloze na zádech 

a k tomu přiložíme studený obklad a otevřeme okna, aby proudil po místnosti čerství vzduch. 

Tento správný postup zvolilo 61,6 % (101) žáků z hlavního města Prahy a 68,4 % (117) žáků 

z kraje Královéhradeckého. Poměrně hodně žáků z hlavního města Prahy, tedy 30,5 % (50) 

ještě kroužkovalo možnost a), která říká, že osobu položíme na bok a zbylý počet žáků 7,9 % 

(13) by osobou zatřásli, aby se probudila. Co se týče druhého kraje, poslední 2 možnosti 

kroužkovali žáci skoro ve stejném počtu, tedy 16,4 % (28) zaškrtlo odpověď a) a 15,2 % (26) 

odpověď b).  
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Otázka č. 16: Je pravda, že v případě úrazu elektrickým proudem o nízkém napětí (dítě 

si strčilo do zásuvky prsty, táta opravoval fén atd.) se nesmí vypínat elektrický proud před 

tím, než začneme poskytovat první pomoc? 

a) Ano, je to pravda. 

b) Ne, není to pravda. 

Graf 16: První pomoc při úrazu elektrickým proudem 

 

Zdroj: vlastní  

I v této zdá se jednoduché otázce se chybovalo. Celkem 24,6 % (42) žáků z 

Královéhradeckého kraje a 17,1 % (28) z hlavního města Prahy si myslí, že se nemá vypínat 

elektrický proud před poskytnutím první pomoci raněnému, který byl zasažen elektrickým 

proudem o nízkém napětí. Opět si musíme uvědomit, že tu hrozí nebezpečí i nám, zachraňujícím 

osobám. Dostaneme-li se někdy do takovéto situace, nejprve musíme vypnou elektrický proud. 

Pokud z jakéhokoliv důvodu proud vypnout nelze, je nutné použít izolační pomůcky jako např 

gumové rukavice či dřevěné předměty. Tento správný postup znalo celkem 82,9 % (136) 

respondentů z hlavního města Prahy a 75,4 % (129) respondentů z Královéhradeckého kraje.  
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Otázka č. 17: Co je to astmatický záchvat? 

a) Stav, kdy se náhle zúží průdušky a dotyčný hůře dýchá. 

b) Je to alergická reakce, která se projevuje vyrážkou v ústech. 

c) Stav, kdy osoba náhle ztratí vědomí a padá na zem, oči směřují vzhůru. Nejprve se celé tělo 

napne a nehýbe se a poté přijdou záškuby celého těla. Z úst vytéká pěna. 

Graf 17: Astmatický záchvat 

 

Zdroj: vlastní  

Co je to astmatický záchvat ví celkem 81,1 % (133) žáků z hlavního města Prahy a 71,9 

% (123) žáků z kraje Královéhradeckého. Někteří si tento stav pletou s epileptickým záchvatem 

a to celkem 13,4 % (22) žáků z hlavního města Prahy a 17,5 % (30) žáků z kraje druhého. Zbylý 

počet, tedy 5,5 % (9) žáků z hlavní města Prahy a 10,5 % (18) žáků z Královéhradeckého kraje, 

vnímá astma jako alergickou reakci, která se projevuje vyrážkou v ústech.  

  



69 
 

Otázka č. 18: Jaké tvrzení ohledně zlomenin končetin je správné? 

a) Máme pouze otevřené zlomeniny. Tedy vždy, když jde o zlomeninu, v místě poranění 

vytéká či vystřikuje krev. 

b) U zlomenin nikdy nevytéká či nevystřikuje krev. Máme tedy pouze uzavřené zlomeniny. 

c) Máme buď otevřené zlomeniny, které se vyznačují poškozenou kůží, z které vytéká či 

vystřikuje krev, nebo uzavřené zlomeniny, u kterých poškozená kůže není. 

Graf 18: Zlomeniny končetin 

 

Zdroj: vlastní  

89 % (146) žáků z hlavního města Prahy a 80,1 % (137) žáků z Královéhradeckého kraje 

správně odpovědělo, že můžeme mít buď otevřené či uzavřené zlomeniny. 7,3 % (12) žáků 

z hlavního města Prahy a 14 % (24) žáků z Královéhradeckého kraje se domnívá, že u zlomenin 

nikdy nedochází ke krvácení, a máme tedy pouze uzavřené zlomeniny. 3,7 % (6) žáků 

z hlavního města Prahy a 5,8 % (10) žáků z Královéhradeckého kraje, což je zcela zanedbatelné 

číslo, si myslí, že vždy, když dojde ke zlomenině kosti, dochází ke krvácení, a máme tedy pouze 

otevřené zlomeniny.  
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Otázka č. 19: Přečti si následující situaci: Spolužák upadl na zem a zlomil si horní 

končetinu. Následně jsem mu znehybnil horní končetinu a to tak, že ke zlomené horní 

končetině jsem přiložil pravítko, a to jsem přivázal ke zlomené končetině. Aby s 

končetinou nemohl hýbat, vytvořil jsem šátkový závěs, který končetinu podepíral a držel 

ve stále stejné poloze. Je tento postup poskytování PP správný? 

a) Ano, je správný.  

b) Ne, není správný.  

Graf 19: První pomoc při zlomenině horní končetiny 

 

Zdroj: vlastní  

Celkem 88,4 % (145) žáků z hlavního města Prahy a 86 % (147) žáků 

z Královéhradeckého kraje ví, jak správně poskytnou první pomoc při zlomenině horní 

končetiny. Zbylých 11,6 % (19) žáků z hlavního města Prahy a 14 % (24) žáků 

z Královéhradeckého kraje považuje tento postup za nesprávný. V knihách týkajících se první 

pomoci se udává, že nejprve máme použít dlahu, pomocí které postiženou končetinu zpevníme. 

Dlahu můžeme vytvořit z jakéhokoliv tvrdého materiálu, který je po ruce (např. kus dřeva, 

pravítko apod.). Poté podepřeme horní končetinu tzv. šátkovým závěsem, který vytvoříme 

z trojcípého šátku. Na základě těchto zjištěných informací z odborných knih je jasné, že 

následující postup v otázce č. 19 je správný.  
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Otázka č. 20: Ráno sis chtěl/a uvařit čaj a omylem jsi strčil/a do konvice a opařil/a ses. Na 

tvé ruce se vytvořily puchýře. Je potřeba po dostatečném ochlazování rány, ránu ještě 

sterilně krýt? 

a) Ano, je to potřeba. 

b) Ne, není to potřeba. 

Graf 20: První pomoc při opaření 

 

Zdroj: vlastní  

Dojde-li ke vzniku puchýře při popáleninách, může dojít i k jeho protržení, proto je 

nutné ránu sterilně krýt, aby tam nevnikla infekce. Správně odpovědělo celkem 72,6 % (119) 

žáků z hlavního města Prahy a 69,6 % (119) žáků z Královéhradeckého kraje. Chybně se 

domnívá 27,4 % (45) žáků z hlavního města Prahy a 30,4 % (52) žáků z Královéhradeckého 

kraje.  
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Otázka č. 21: Co je to diabetes mellitus neboli cukrovka? 

a) Onemocnění, které je charakterizováno zvýšenou hmotností nebo zvýšeným množstvím 

tukové tkáně v organismu. 

b) Onemocnění, které se projevuje buď hypoglykemií (nízkou hladinou krevního cukru) nebo 

méně častou hyperglykémií (vysokým obsahem cukru v krvi). 

c) Onemocnění, které se projevuje bolestí hlavy. 

Graf 21: Diabetes mellitus 

 

Zdroj: vlastní  

Diabetes mellitus je onemocnění, které se projevuje buď nízkou či naopak vysokou 

hladinou krevního cukru. Velmi přesvědčivě zakroužkovali správnou odpověď zejména žáci 

z hlavního města Prahy, jejichž počet je 95,1 % (156). U druhého kraje žáci nebyli již tolik 

přesvědčeni, jelikož správně odpovědělo 85,4 % (146) žáků, ale i tak je to moc pěkný počet. 

Co se týče ostatních žáků z hlavního města Prahy, 3,1 % (5) z nich si myslí, že cukrovka je 

onemocnění, které se projevuje zvýšenou hmotností či zvýšeným rozpoložením tukové tkáně a 

1,8 % (3) žáků odpovídá, že jde o bolest hlavy. U žáků z Královéhradeckého kraje je to 9,9 % 

(17) a 4,7 % (8).  
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Otázka č. 22: V jakém případě se využívá k odsunu raněné osoby tzv. stolička? * Jsou k 

tomu potřeba 2 zachránci, kteří spojí ruce a vytvoří tzv. stoličku. 

a) Raněná soba je v bezvědomí. 

b) Raněná osoba je při vědomí. 

c) Použiji to v obou případech (i při vědomí i v bezvědomí raněné osoby). 

Graf 22: Stolička a odsun raněného 

 

Zdroj: vlastní 

Tato otázka byla pro mnohé velmi zavádějící. Je pravda, že sice 63,4 % (104) žáků 

z hlavního město Prahy a 66,1 % (113) žáků z Královéhradeckého kraje odpovědělo správně, 

ale není to optimální. 23,2 % (38) žáků z hlavního město Prahy a 20,5 % (35) žáků 

z Královéhradeckého kraje odpovídalo, že se stolička využívá v době, kdy je člověk 

v bezvědomí i při vědomí. Zbylý malý počet žáků by použilo stoličku k odsunu osoby 

v bezvědomí.   
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3.5 Diskuse  

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjištění úrovně znalostí žáků 9. tříd základních škol 

v Královéhradeckém kraji a v hlavním městě Praze v oblasti první pomoci a porovnat jejich 

výsledky mezi s sebou.   

Hlavní hypotéza: Předpokládám, že bude minimální 60% úspěšnost u žáků 9. tříd ZŠ 

z hlavního města Prahy a z Královéhradeckého kraje týkající se úrovně znalostí 

poskytování první pomoci.  

Na základě dotazníkového šetření Fialové, která ve své diplomové práci z roku 2017 

došla k závěru 67% úspěšnosti žáků 9. tříd ZŠ z města Dobříš ve znalostech týkajících se první 

pomoci jsem uvedla zmíněnou hypotézu.  

Pro ověření hypotézy byly zaměřeny v online dotazníku otázky č. 4 až 22, jejichž 

výsledky týkající se počtu správných odpovědí uvádím v následující tabulce.  

Tabulka 4: Souhrn počtu žáků 9. tříd se správnými odpověďmi 
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Zdroj: vlastní  

Nejprve se zaměřím na Královéhradecký kraj. V žádné otázce nebyla 100 % úspěšnost, 

ale největší počet žáků se správně zaznamenanými odpovědi (nad 80 %) byl u 6 otázek s číslem 

6, 8, 9, 10, 18, 19 a 21. Otázky se týkají znalosti: telefonních čísel tísňového volání,  

nejzávažnějšího stavu, definice diabetes mellitus, první pomoci při krvácení z nosu, při 

vdechnutí cizího tělesa, při zlomenině horní končetiny a znalosti o zlomeninách končetin. 

Žáci naopak nejvíce chybovali v otázkách č. 5, 11 a 14, které správně zodpovědělo 50 

% žáků a méně.  Otázka č. 5 byla zaměřena na zjištění správného postupu při poskytování 

první pomoci. Tedy zda se nejprve poskytuje první pomoc nebo se nejdříve má volat zdravotní 

záchranná služba. K otázce jsem doplnila, že nejde o situaci, kdy je nutná resuscitace dítěte a 

novorozence, protože v se nejprve poskytuje první pomoc a po 1 minutě se volá záchranná 

služba. Tuto otázku zodpovědělo správně pouze 50,3 % žáků. To, že se má nejprve volat 

zdravotní záchranná služba, má své důvody. Jednak je možné, že nevíme, jak poskytnout 

dotyčnému první pomoc, a to vše se dovíme přes hovor s operátorem záchranné služby, a za 

druhé je nejlepší, aby poskytli první pomoc zdravotníci, kteří jsou v tomto odvětví vzdělaní, 
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poskytnou kvalitnější péči a mají u sebe i potřebné prostředky, a proto je důležité, aby přijeli 

co nejdříve. Otázka č. 11, kterou zodpovědělo správně pouze 25,7 % respondentů, měla žáky 

otestovat ve znalostech týkajících se poskytování první pomoci při tonutí. V této otázce měli 

respondenti zakroužkovat 1 variantu, jak by se měli správně zachovat v případě, kdy vidí 

člověka, který se topí a máchá kolem sebe rukama. Nemají momentálně nic po ruce, čím by 

pomohli osobu zachránit.  V této otázce chybovalo celkem 64,3 % žáků, kteří by okamžitě 

skočili do vody a tonoucímu pomohli.  Mnoho lidí by si řeklo, že když vidí osobu, která se topí, 

tak za ní rychle skočí a pomůže ji. Dle Šrámkové je ale tonoucí člověk v takovém stresu a bojuje 

o holý život, že by pomáhající osobu mohl v tu chvíli utopit, a nakonec by zemřeli oba. Vždy 

při první pomoci musíme především dbát na vlastní bezpečnost. Dle Šrámkové je tedy v této 

situaci nejlepší nejprve zavolat zdravotní záchrannou službu a poté čekat do doby, kdy osoba 

není pro nás nebezpečná, tedy do doby, kdy upadne do bezvědomí a teprve poté ji můžeme 

vylovit z vody a pokračovat v první pomoci.  Otázka č. 14 se tázala respondentů, jakou 

frekvencí a do jaké hloubky se má stlačovat hrudník u dospělé osoby při kardiopulmonální 

resuscitaci. Správně odpovědělo celkem 50,3 % žáků. Znalost kardiopulmonální resuscitace je 

velmi důležitá, protože se poskytuje osobám, kteří jsou v bezvědomí a nedýchají, což je to 

nejnebezpečnější, co se osobě může stát, protože bez zahájení resuscitace osoba zemře.  

U otázek č. 7, 15, 20 a 22 zodpovědělo správně nad 60 % dotazovaných žáků. Otázky 

se zabývaly poskytováním první pomoci při tepenném krvácení, při mdlobě, při opaření a 

poslední otázka zjišťovala znalost týkající se odsunu raněného tzv. stoličkou. Zbylé otázky č. 

4, 12, 13, 16, a 17 zodpovědělo správně nad 70 % respondentů. Otázky se týkaly tématy typu, 

zda je možný trest odnětí svobody za neposkytnutí první pomoci, v jaké situaci je nutné zahájit 

kardiopulmonální resuscitaci, jaký je správný poměr stlačení hrudníku a vdechů při již zmíněné 

kardiopulmonální resuscitaci, poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem, a 

nakonec jaká je správná definice astmatického záchvatu.  

Ani v hlavním městě Praha žáci nedosáhli v žádné otázce 100% úspěšnost, ale na rozdíl 

od žáků z Královéhradeckého kraje dosáhli u dvou otázek nad 90 % a to u otázky č. 10 a 21. 

Otázkou č. 10 jsem chtěla zjistit, zda žáci znají první pomoc při vdechnutí cizího tělesa a 

otázkou č. 21, jsem chtěla prověřit znalost definice diebetess melitus. U otázek č. 9, 12, 16, 17, 

18 a 19 byla celková úspěšnost nad 80 % správně vyplněných odpovědí. Zabývaly se zjištěním 

nejzávažnějšího stavu ze 3 možných stavů, v jaké situaci je nutná kardiopulmonální resuscitace, 

jak poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem o nízkém napětí a při zlomenině 

horní končetiny, jaká je správná definice astmatického záchvatu a jaké tvrzení o zlomeninách 
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končetin je správné. Žáci nejvíce chybovali v otázce č. 11 stejně jako žáci z Královéhradeckého, 

která žáky testuje ve znalostech první pomoci při tonutí. Pouhých 15,9 % žáků odpovědělo, že 

by nejprve zavolali zdravotní záchrannou službu a čekali do doby, než by osoba upadla do 

bezvědomí a teprve poté by ji mohli vytáhnout z vody a pokračovat v první pomoci, což je 

správná odpověď. Celkem 67,7 % žáků by ihned skočili do vody a pokusili se o záchranu topící 

se osoby. Otázky, u kterých správně odpovědělo nad 60 % žáků jsou otázky č. 5, 7, 15 a 22, 

které zjišťovaly znalosti správného postupu první pomoci, dále jak se poskytuje první pomoc 

při tepenném krvácení, při mdlobě a poslední otázka zjišťovala, zda znají žáci způsob odsunu 

raněného tzv. stoličkou. Otázky, které správně zodpovědělo nad 70 % žáků jsou č. 4, 6, 8, 13, 

14 a 20. Otázky žáky testovaly ve znalostech telefonních čísel tísňového volání, správného 

poměru stlačení hrudníku a vdechů při kardiopulmonální resuscitaci, dále správné frekvence a 

hloubky stlačení, zda je možný trest odnětí svobody za neposkytnutí první pomoci a nakonec 

jaká je první pomoc při krvácení z nosu a při opaření.  

Co se týče obecného shrnutí znalostí první pomoci obou krajů, vytvořila jsem 

následující tabulku.  

Tabulka 5: Shrnutí znalostí o první pomoci mezi kraji 

 

Zdroj: vlastní  

Výsledky obou krajů jsou velmi podobné. Jen o pouhých 3,7 % si vedli žáci při vyplňování 

dotazníku z hlavního města Prahy lépe. Záleželo zejména na konkrétních otázkách, u kterých 

si každý kraj vedl buď o něco lépe či naopak. Např. žáci z Královéhradeckého kraje znali lépe 

odpověď na otázku, zda je možné při neposkytnutí první pomoci dostat trest odnětí svobody, 

jak se poskytuje první pomoc u tepenného krvácení, u krvácení z nosu, u tonutí a u mdloby. 

Zbylých 15 otázek znali lépe žáci z hlavního města Prahy, ale opravdu nešlo o velké rozdíly.  

→ Výsledek šetření: celkově 71,2 % žáků z Královéhradeckého kraje a 74,9 % žáků 

z hlavního města Prahy zodpovědělo otázky správně.  

→ Hypotéza se potvrdila.  
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První hypotéza: Předpokládám, že minimálně 55 % dotazovaných žáků 9. tříd ZŠ z 

hlavního města Prahy a z Královéhradeckého kraje se ve škole na druhém stupni věnovalo 

první pomoci celkem 5 až 10 vyučovacích hodin. 

Velmi mě překvapilo, že pouze 4,1 % (7) žáků z Královehradeckého kraje z celkového 

počtu 171 zaškrtlo, že se zabývali látkou o první pomoci 5 až 10 vyučovacích hodin z celého 

druhého stupně. Nejvíce žáků, tedy 62 % (106) vyplnilo, že se učili první pomoc celkem 1 až 5 

vyučovacích hodin. Když si ale zrekapituluji, že dle RVP má každý žák na konci základní školní 

docházky umět poskytnou v případě potřeby adekvátní první pomoc, nejsem si jistá, jestli je 

možné dosáhnout tohoto cíle v rozsahu 1 až 5 vyučovacích hodin. Co se týče hlavního města 

Prahy, 43,9 % (72) žáků, což je opět nejvyšší počet z celkového počtu 164, odpovědělo, že se 

také učili první pomoc v rozsahu 1 až 5 vyučovacích hodin. Ale v rozsahu 5 až 10 vyučovacích 

hodin se učilo 36,6 % (60) žáků, což je téměř vyrovnané s počtem žáků, kteří se učili první 

pomoc 1 až 5 vyučovacích hodin.  

→ Výsledek šetření: první pomocí se zabývalo na druhém stupni v rozsahu 5 až 10 

vyučovacích hodin pouze 4,1 % žáků z Královéhradeckého kraje a 36,6 % žáků 

z hlavního města Prahy.  

→ Hypotéza se nepotvrdila.  

 

Druhá hypotéza: Předpokládám, že minimálně 60 % dotazovaných žáků 9. tříd ZŠ z 

hlavního města Prahy a z Královéhradeckého kraje se učili na druhém stupni první 

pomoc i prakticky. 

Pod pojmem „prakticky“ si každý může představit něco jiného, proto jsem vymezila 4 

možné situace, během nichž se učí první pomoci prakticky. To jsem také vložila do 

zpracovaného dotazníku, aby žáci 9. tříd ZŠ nebyli zmateni. Praktická výuka první pomoci:  

1. Žáci sledovali videozáznamy, kde se poskytovala první pomoc.  

2. Během vyučovací hodiny měli žáci možnost si sami vyzkoušet poskytnou první pomoci 

např. spolužákovi, figuríně apod. v rámci modelové situace. 

3. Žáci měli odbornou přednášku zdravotníků či studentů zdravotnického oboru, kteří 

předváděli poskytování první pomoci či jim nabídli, že sami si mohou zkusit poskytnout 

první pomoc v rámci modelové situace.  

4. Žáci viděli ukázky poskytování první pomoci, které v hodině předváděl jejich pedagog.  

Vše ostatní je teoretická výuka.  
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K této hypotéze jsem dospěla s pomocí dotazníkového šetření z roku 2014 od M. 

Stránské, která psala svou diplomovou práci na téma Školení první pomoci na základních 

školách. Dospěla totiž k závěru, že 98 % ředitelů základních škol se domnívá, že by výuka první 

pomoci měla zahrnovat praktické nácviky.  

Výsledky z dotazníků mě velmi překvapily a nadchly.  

→ Výsledek šetření: 85,4 % žáků z hlavního města Prahy a 64,9 % žáků z 

Královéhradeckého kraje se učí první pomoc jak teoreticky ale i prakticky.  

→ Hypotéze se potvrdila.  

 

Třetí hypotéza: Předpokládám, že minimálně 35 % dotazovaných žáků 9. tříd ZŠ z 

hlavního města Prahy a z Královéhradeckého kraje na druhém stupni ZŠ sledovali 

videozáznamy o první pomoci. 

K této hypotéze jsem se dopracovala na základě výzkumného šetření od P. Nečasové 

z roku 2019, která zjišťovala znalosti první pomoci u učitelů na základních školách 

z Jihočeského kraje. Z celkového počtu učitelů, učilo první pomoc 14 % a z nich 71 % vyučuje 

bez aprobace. Jelikož učí bez aprobace mnoho učitelů, myslím si, že to taktéž odráží od kvality 

jejich znalostí a je pro ně tedy nejsnazší pouštět dětem videozáznamy o první pomoci.  

→ Výsledek šetření: 39 % žáků z hlavního města Prahy a 31,6 % žáků 

z Královéhradeckého kraje sledovalo videozáznamy o poskytování první pomoci.  

→ Hypotéze se potvrdila pouze u žáků z hlavního města Prahy.  

 

Čtvrtá hypotéza: Předpokládám, že minimálně 50 % dotazovaných žáků 9. tříd ZŠ z 

hlavního města Prahy a z Královéhradeckého kraje odpoví, že si při výuce na druhém 

stupni ZŠ zkoušeli poskytnout první pomoc na základě modelové situace. 

K této hypotéze jsem dospěla z již zmíněného výzkumu z roku 2014 od M. Stránské, 

která píše, že 98 % ředitelů základních škol se domnívá, že by výuka první pomoci měla 

zahrnovat praktické nácviky.  

Jsem velmi ráda, že nadpoloviční většina žáků z obou krajů, kteří se podíleli na tomto 

výzkumu, si během vyučovací hodiny zkoušela poskytnou první pomoc v rámci modelové 

situace. Člověk si nikdy nic nezapamatuje tak dobře, jako když si to může přímo vyzkoušet.  
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→ Výsledek šetření: první pomoc si zkoušelo o hodině v rámci modelové situace celkem 

54,9 % žáků z hlavního města Prahy a 53,2 % žáků z Královéhradeckého kraje.  

→ Hypotéza se potvrdila.  

 

Pátá hypotéza: Předpokládám, že maximálně 20 % dotazovaných žáků 9. tříd ZŠ z 

hlavního města Prahy a z Královéhradeckého kraje měli na druhém stupni přednášku o 

první pomoci zdravotníků či studentů zdravotnických oborů. 

Nenašla jsem žádnou práci, která by se tímto zabývala, a proto jsem spíše odhadovala.  

Zjištění této výzkumné otázky mě nejvíce překvapilo. V žádném případě jsem nečekala tak 

velký počet.  

→ Výsledek šetření: přednášku zdravotníků či studentů zdravotnických oborů mělo celkem 

43,9 % žáků z hlavního města Prahy a 37,4 % žáků z Královéhradeckého kraje.  

→ Hypotéza se nepotvrdila.  

 

Šestá hypotéza: Předpokládám, že maximálně 25 % dotazovaných žáků 9. tříd ZŠ z 

hlavního města Prahy a z Královéhradeckého kraje odpoví, že v rámci probírané látky o 

první pomoci jim pedagog předváděl, jak se poskytuje první pomoc. 

K této hypotéze jsem dospěla opět na základě výzkumného šetření od P. Nečasové, která 

zjistila, že pouze malý počet učitelů učí první pomoc s aprobací. Proto si nemyslím, že by šlo o 

velký počet pedagogů, kteří by předváděli ukázky poskytování první pomoci.  

→ Výsledek šetření: první pomoc v rámci modelové situace o vyučovací hodině předváděl 

pedagog u 18,9 % žáků z hlavního města Prahy a 17 % žáků z Královéhradeckého 

kraje.  

→ Hypotéza se potvrdila.  
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4 Závěry  

Tato bakalářská práce zjišťovala úroveň teoretických znalostí poskytování první pomoci u 

žáků 9. ročníku základní školy. Na základě dotazníkového šetření zmapovat a porovnat znalosti 

týkající se první pomoci u žáků v Královéhradeckém kraji a hlavním městě Praze. Na základě 

dílčích cílů zjistit, kolik vyučovacích hodin se školy v těchto regionech věnují první pomoci, 

zda ji vyučují prakticky a pokud ano, tak jakou formou.  

V teoretické části jsem čerpala převážně z odborné literatury týkající se první pomoci 

v knižní podobě. Na začátku této části jsem definovala, co je to první pomoc, složky první 

pomoci a nesměla jsem zapomenout ani na důležitou informaci, že dle zákona se musí osobě 

poskytnout první pomoc, jinak hrozí trest odnětí svobody. Podrobně jsem se také věnovala 

Rámcovému vzdělávacímu programu, bez kterého by zřejmě ani nebyla první pomoc na 

základních školách vyučována. V teoretické části jsem se dále zabývala odsunem raněných a 

obecným postupem při poskytování první pomoci. Poslední a tou nejdůležitější kapitolou 

s názvem Jak poskytovat první pomoc jsem zahájila psaní o všech život ohrožující a dalších 

závažných stavech. Na začátku jsem se věnovala těm nejzávažnějším stavům jako je 

bezvědomí, zástava dechu, zástava krevního oběhu, krvácení a šokové stavy. Dále jsem se 

zabývala dalšími stavy, které jsou závažné, často se objevují a měli bychom znát, jak se při nich 

zachovat, např. akutní infarkt myokardu, náhlá cévní mozková příhoda, tonutí, úraz elektrickým 

proudem, astmatický záchvat, křečové stavy a další.  

Praktická část měla za úkol zjistit již zmíněné znalosti v poskytování první pomoci u žáků 

9. tříd v Královéhradeckém kraji a v hlavním městě Praze a ty porovnat mezi s sebou. V této 

části jsem dále zkoumala: 

→ kolik vyučovacích hodin se žáci 9. ročníku ZŠ během celého druhého stupně 

věnovali první pomoci, 

→ kolik z nich se ji věnovalo i v podobě praktického vyučování, které jsem 

definovala čtyřmi možnými situacemi,  

→ kolik žáků 9. ročníku ZŠ se učilo první pomoc sledováním videozáznamů,  

→ kolik žáků 9. ročníku ZŠ si zkoušelo poskytnout první pomoc v rámci modelových 

situací,  

→ kolik žáků 9. ročníku ZŠ mělo odbornou přednášku zdravotníků či studentů 

zdravotnického oboru  
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→ a kolika žákům 9. ročníku ZŠ předváděl jejich pedagog, jak se poskytuje první 

pomoc na základě modelové situace.  

Práce přinesla následující závěry:  

1. Znalosti v první pomoci byly u žáků 9. tříd v obou krajích velmi podobné. Při shrnutí 

všech 19 správně zodpovězených teoretických otázek měly oba dva kraje zaokrouhleně 

70% úspěšnost. U žáků z Královéhradeckého kraje to byla 71,2% úspěšnost a u žáků z 

hlavního města Prahy lehce vyšší 74,9% úspěšnost. Tedy znalosti žáků z hlavního města 

Prahy jsou o něco málo lepší, ale obecně oba regiony dosáhly velmi dobrých výsledků. 

Pozastavím se pouze u otázky, která zjišťovala, jak poskytovat první pomoc člověku při 

tonutí. Většina žáků z obou regionů (okolo 65 %) by pro tonoucí osobu ihned skočila a 

pomohla mu. Tonoucí je ale velmi nebezpečný, protože bojuje o holý život a může 

zachraňující osobu utopit, a nakonec zemřou oba. Proto nemáme-li zrovna nic po ruce, 

tak nejprve zavoláme záchrannou službu a poté čekáme, až osoba upadne do bezvědomí 

a poté ji můžeme poskytnout první pomoc. Tuto možnost označilo pouze 15,9 % žáku 

z hlavního města Prahy a 25,7 % žáků z Královéhradeckého kraje.  

2. Většina žáků 9. tříd ZŠ z obou krajů se učilo první pomoc od 1 do 5 vyučovacích hodin 

po celý druhý stupeň. Přesně 62 % žáků z Královéhradeckého kraje a 43,9 % z hlavního 

města Prahy. V rozsahu 5 až 10 vyučovacích hodin se učila pouze 4,1 % žáků 

z Královéhradeckého kraje a 36,6 % žáků z hlavního města Prahy. Když si ale 

zrekapituluji, že dle RVP má každý žák na konci základní školní docházky umět 

poskytnou v případě potřeby adekvátní první pomoc, dle mého názoru není možné 

dosáhnout tohoto cíle v rozsahu 1 až 5 vyučovacích hodin. 

3. Většina žáků se učila první pomoc ne jenom teoreticky ale i prakticky, a to 85,4 % žáků 

z hlavního města Prahy a 64,9 % žáků z Královéhradeckého kraje.   

4. Celkem 39 % žáků z hlavního města Prahy a 31,6 % žáků z Královéhradeckého kraje 

sledovalo videozáznamy o poskytování první pomoci. 

5. Nadpoloviční většina žáků z obou regionů si sama zkoušela o vyučovací hodině 

poskytnou první pomoc na základě nějaké modelové situace. Přesně 54,9 % žáků 

z hlavního města Prahy a 53,2 % žáků z Královéhradeckého kraje.  

6. Druhým nejčastějším způsobem vyučování první pomoci „prakticky“ a to u obou krajů 

(okolo 40 %) byly odborné přednášky zdravotníků či studentů zdravotnických oborů. To 
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uvedlo přesně 43,9 % žáků z hlavního města Prahy a 37,4 % žáků z Královéhradeckého 

kraje. 

7. Naopak nejméně probíhá vyučovaní, kde sám pedagog předvádí názorné ukázky 

poskytování první pomoci. U obou krajů zaškrtlo tuto možnost pouze okolo 18 % žáků, 

tedy 18,9 % žáků z hlavního města Prahy a 17 % žáků z Královéhradeckého kraje. 

 

Tato bakalářská práce může být využita jako zdroj informací o stávající úrovni znalostí 

v poskytování první pomoci u žáků 9. tříd ZŠ z hlavního města Prahy a Královéhradeckého 

kraje. Možné využití mohou najít školy i jako jistou inspiraci pro možný způsob vyučování 

první pomoci v rámci videozáznamů, odborných přednášek zdravotníků apod. Pro ředitele 

základních škol by toto mohlo být jako jistý podnět k zamýšlení, zda by nebylo dobré, aby  

učitelé základních škol, kteří vyučují první pomoc, častěji předváděli dětem, jak se poskytuje 

první pomoc, a tím by si žáci lépe osvojili učivo. To samozřejmě ale souvisí s možností posílat 

tyto pedagogy na různé přednášky, konference, kurzy apod. týkající se první pomoci.   
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6.4 Dotazník k bakalářské práci  

1. Kolik přibližně vyučovacích hodin jste se ve škole NA DRUHÉM STUPNI věnovali tématu první 

pomoci? 

Vyber jednu odpověď 

a) Žádnou 

b) 1 hodinu 

c) 1 až 5 hodin 

d) 5 až 10 hodin 

e) 10 a více hodin 

 

2. Pokud jste se učili ve škole NA DRUHÉM STUPNI o první pomoci, zaškrtni prosím podle své 

zkušenosti jednu z následujících možností. Pokud ne, jdi na otázku 4. 

Vyber jednu odpověď 

a) První pomoc jsme se učili na druhém stupni teoreticky ale i prakticky. Prakticky znamená, že jsme o 

hodině využili alespoň jednu z těchto možností: 1) Při vyučovací hodině jsme sledovali videozáznamy, 

kde se poskytovala první pomoc. 2) Při vyučovací hodině jsme měli možnost si vyzkoušet poskytnout 

první pomoc např. na figuríně, spolužákovi apod. 3) Měli jsme odbornou přednášku zdravotníků či 

studentů zdravotnického oboru, kteří předváděli poskytování první pomoci či nám nabídli, že si sami 

můžeme zkusit poskytnou první pomoc v rámci modelové situace. 4) Viděli jsme ukázky poskytování 

první pomoci, které nám v hodině předváděl pedagog.  

b) První pomoc jsme se učili na druhém stupni pouze teoreticky. (Pokud jste nevyužívali o vyuč. hodině 

ani 1 z 4 možností, zaškrtni toto políčko.) 

 

3. Pokud jste se učili na druhém stupni ZŠ první pomoc prakticky, zaškrtni, jakou formou vyučování 

probíhalo. Pokud jste se učili pouze teoreticky, jdi na další otázku. 

Vyberte jednu nebo více odpovědí 

a) Sledovali jsme na videozáznamy, kde se poskytovala první pomoc.   

b) Během vyučovací hodiny jsme měli možnost si sami vyzkoušet poskytnou první pomoc v rámci 

modelová situace např. spolužákovi, figuríně atd. 

c) Měli jsme odbornou přednášku od zdravotníků (či studentů zdravotnického oboru), kteří předváděli 

poskytování první pomoci či nám nabídli, že my sami si máme zkusit poskytnout první pomoc. 

d) Pan učitel/ paní učitelka nám o hodině předváděl/a některé modelové situace, jak poskytnout první 

pomoc. 
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4. Je pravda, že v případě neposkytnutí první pomoci osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví 

známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, kdy osobě zachraňující či jiné osobě 

nehrozí žádné nebezpečí, hrozí trest odnětí svobody? 

Vyber jednu odpověď 

a) Ano, je to pravda.     

b) Ne, není to pravda. 

 

5. Je pravda, že nejprve se poskytuje první pomoc a až poté se volá zdravotní záchranná služba? 

Nepočítá se sem resuscitace dítěte a novorozence. 

Vyber jednu odpověď 

a) Ano, je to pravda.   b) Ne, není to pravda  

 

6. Napiš telefonní čísla: 1) Zdravotní záchranná služba, 2) Policie ČR, 3) Hasičský záchranný sbor a 4) 

Jednotné evropské číslo tísňového volání.  

Telefonní čísla vypiš popořadě a označ je čísly 1 až 4. Nevšímej si dolního pokynu, který říká, "napiš jedno 

nebo více slov" 

……………………………………………………………………………………………….. 

7. Přečti si následující situaci: Jsi u kamaráda doma a najednou se tvůj kamarád poraní o sklo a z 

předloktí mu vystřikuje velké množství krve. Jaké tvrzení je správné?   

Vyber jednu odpověď 

a) V případě tohoto krvácení musím ihned stlačit krvácející místo prsty. Nejprve si však musím vzít 

sterilní rukavice. 

b) V případě tohoto krvácení musím ihned stlačit krvácející místo prsty.  Při krvácení není potřeba si brát 

sterilní rukavice, a tak ihned stlačím místo holými prsty. 

c) Ponořím krvácející ránu pod tekoucí vodu z kohoutku a čekám, až krvácení ustane.  

 

8. Co bys dělal/a, kdyby tvůj kamarád začal krvácet z nosu?  

Vyber jednu odpověď 

a) Vyzvu kamaráda, aby si lehl na bok. Krev tak bude vytékat z nosu ven a čekáme, až se krvácení zastaví. 

b) Vyzvu kamaráda, aby se posadil, lehce se předklonil a alespoň na 5 minut si stlačil nosní dírky dvěma 

prsty. 

c) Vyzvu kamaráda, aby se posadil a alespoň na 5 minut si stlačil nosní dírky dvěma prsty. Předklon není 

nutný. 

 

9. Označ, která z těchto tří situací je nejzávažnější. 

Vyber jednu odpověď 

a) Najdu osobu ležící na zemi, která nereaguje ani když ji štípnu. Nejsou vidět pohyby hrudníku, není ani 

cítit na mé tváři vydechovaný vzduch. 

b) Najdu osobu ležící na zemi, která volá o pomoc, že se ji špatně dýchá. 

c) Osoba se řízla do paže a silně krvácí.  

 

10. Co bys dělal/a v případě, kdybys potkal/a dvanáctiletého chlapce, který vdechl bonbón a začal se 

náhle dusit? 

Vyber jednu odpověď 

a) Nejprve mu řeknu, aby se pokusil bonbon vykašlat. Pokud to nejde několikrát ho udeřím dlaní mezi 

lopatky, aby bonbón vypadl ven. Pokud ani to nepomáhá, poslední variantou je tzv. Heimlichův 

manévr. 

b) Vyzvu ho, aby bonbón vykašlal a pokud to nejde udeřím ho několikrát dlaní mezi lopatky dokud 

bonbón nevypadne. Heimlichův manévr se v této situaci nepoužívá. 

c) Položím chlapce na bok a bonbon po chvíli vypadne. 
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11. Co dělat v případě, kdy vidím člověka, jak se topí a máchá kolem sebe rukama? Nemám nic po ruce, 

čím bych ho mohl/a vytáhnout. 

Vyber jednu odpověď 

a) Zavolám zdravotní záchrannou službu a poté za ním rychle skočím do vody, abych ho vylovil/a. 

b) Zavolám zdravotní záchrannou službu, poté počkám, až upadne do bezvědomí, a pak se pokusím o 

záchranu a vylovím ho. 

c) Čekám až půjde kolem nějaký dospělý, který ho zachrání. Do té doby nic nedělám, protože musím 

především myslet na své bezpečí. 

 

12. V jaké situaci je nutná kardiopulmonální resuscitace? 

Vyber jednu odpověď 

a) Osoba volá o pomoc, že nemůže dýchat. 

b) Osoba je v bezvědomí, jsou vidět pohyby hrudníku a je cítit vydechovaný vzduch. Nejde o nedostatečné 

dýchání (lapání po dechu).  

c) Osoba leží na zemi, nereaguje ani na štípnutí, nejsou vidět pohyby hrudníku a na tváři není cítit 

vydechovaný vzduch. 

 

13. Víme, že kardiopulmonální resuscitace se skládá z nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání z plic 

do plic. Víme, i jaký je správný poměr? Tedy jaký je správný počet stlačení hrudníku při nepřímé 

srdeční masáži a jaký je správný počet vdechů u dospělé osoby? 

Vyber jednu odpověď 

a) 15 stlačení hrudníku a 2 vdechy 

b) 30 stlačení hrudníku a 2 vdechy 

c) 30 stlačení hrudníku a 4 vdechy 

 

14. Dále je velmi důležitá znalost, jakou frekvencí (jak rychle) a do jaké hloubky máme stlačovat hrudník 

u dospělé osoby. Jaká je správná možnost? 

Vyber jednu odpověď 

a) Alespoň 100 (maximálně 120) stlačení za minutu a do hloubky alespoň 5 cm (maximálně 6 cm) 

b) Alespoň 120 (maximálně 140) stlačení za minutu a do hloubky 3 cm (maximálně 4 cm) 

c) Alespoň 80 (maximálně 100) stlačení za minutu a do hloubky 2 cm (maximálně 3 cm) 

 

15. Co budeš dělat, když žák z vaší třídy náhle omdlí? 

Vyber jednu odpověď 

a) Uložím spolužáka do polohy na boku, otevřu okna, přiložím studený obklad na čelo. 

b) Zatřesu s ním, aby se probudil, otevřu okna a přiložím studený obklad na čelo. 

c) Nechám ho ležet na zemi na zádech, zvednu mu dolní končetiny nad úroveň srdce, otevřu okna a 

přiložím studený obklad na čelo. 

 

16. Je pravda, že v případě úrazu elektrickým proudem o nízkém napětí (dítě si strčilo do zásuvky prsty, 

táta opravoval fén atd.) se nesmí vypínat elektrický proud před tím, než začneme poskytovat první 

pomoc? 

Vyber jednu odpověď 

a) Ano, je to pravda   b) Ne, není to pravda 

 

17. Co je to astmatický záchvat? 

Vyber jednu odpověď 

a) Stav, kdy se náhle zúží průdušky a dotyčný hůře dýchá. 

b) Je to alergická reakce, která se projevuje vyrážkou v ústech. 

c) Stav, kdy osoba náhle ztratí vědomí a padá na zem, oči směřují vzhůru. Nejprve se celé tělo napne a 

nehýbe se a poté přijdou záškuby celého těla. Z úst vytéká pěna.  
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18. Jaké tvrzení ohledně zlomenin končetin je správné? 

Vyber jednu odpověď 

a) Máme pouze otevřené zlomeniny. Tedy vždy, když jde o zlomeninu, v místě poranění vytéká či 

vystřikuje krev. 

b) U zlomenin nikdy nevytéká či nevystřikuje krev. Máme tedy pouze uzavřené zlomeniny. 

c) Máme buď otevřené zlomeniny, které se vyznačují poškozenou kůží, z které vytéká či vystřikuje krev, 

nebo uzavřené zlomeniny, u kterých poškozená kůže není. 

 

19. Přečti si následující situaci: Spolužák upadl na zem a zlomil si horní končetinu. Následně jsem mu 

znehybnil horní končetinu tak, že ke zlomené horní končetině jsem přiložil pravítko, a to jsem 

přivázal ke zlomené končetině. Aby s končetinou nemohl hýbat, vytvořil jsem šátkový závěs, který 

končetinu podepíral a držel ve stále stejné poloze. Je tento postup poskytování PP správný? 

Vyber jednu odpověď 

a) Ano, je správný.   b) Ne, není správný.  

 

20. Ráno sis chtěl/a uvařit čaj a omylem jsi strčil/a do konvice a opařil/a ses. Na tvé ruce se vytvořily 

puchýře. Je potřeba po dostatečném ochlazování rány, ránu ještě sterilně krýt? 

Vyber jednu odpověď 

a) Ano, je to potřeba.  b) Ne, není to potřeba. 

 

21. Co je to diabetes mellitus neboli cukrovka? 

Vyber jednu odpověď 

a) Onemocnění, které je charakterizováno zvýšenou hmotností nebo zvýšeným množstvím tukové tkáně v 

organismu. 

b) Onemocnění, které se projevuje buď hypoglykemií (nízkou hladinou krevního cukru) nebo méně častou 

hyperglykémií (vysokým obsahem cukru v krvi). 

c) Onemocnění, které se projevuje bolestí hlavy.  

 

22. V jakém případě se využívá k odsunu raněné osoby tzv. stolička? * Jsou k tomu potřeba 2 zachránci, 

kteří spojí ruce a vytvoří tzv. stoličku. 

Vyber jednu odpověď 

a) Raněná soba je v bezvědomí. 

b) Raněná osoba je při vědomí. 

c) Použiji to v obou případech (i při vědomí i v bezvědomí raněné osoby). 

 

 

 

 

 

 

 

 


