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ÚVOD: 

 

Každý den dochází k mnoha situacím, kdy je někdo odkázaný na pomoc jiného 

člověka. Laická první pomoc je základ, který významně zvyšuje naději na přežití, 

uzdravení a kvalitu následného života. Vzhledem k tomu, že většina úrazů a stavů 

spojených s náhlou zástavou oběhu nebo bezvědomím se děje v domácnosti, při 

sportovních aktivitách, v dopravě, nebo na jiných veřejných místech, není možné nutnost 

umět poskytnout pomoc potřebnému člověku přehlížet. Do této situace, jak zachránce, tak i 

zachraňovaného, se může dostat kdykoliv kdokoliv z nás, proto bychom neměli být k této 

problematice lhostejní. První pomoc neznamená pouze vytočit číslo 155, i když bohužel 

ani to není pro všechny samozřejmostí 

Zdraví či život ohrožující situace je pro svědky velmi stresující, kdy panika a strach 

může ovlivňovat chování a jednání lidí, důvod neposkytnutí první pomoci může být i 

strach z infekčních nemocí a odpor ke krvi, či jiným tělním tekutinám. Velkou roli hraje i 

strach z nevědomosti, jak si v takových situacích počínat. Avšak poskytnout první pomoc 

člověku v nouzi je povinností každého občana, která je dána i zákonem a informovanost 

laiků, jak správně postupovat může v takových situacích velmi pomoci. 

Cílem této bakalářské práce je zjistit jaká je informovanost laiků v postupech 

neodkladné resuscitace, jaké mají názory na poskytování první pomoci laiky a na 

vzdělávání laiků v této oblasti.  Obsah této práce by měl v závěru přispět k možnému 

vytvoření doporučení pro zlepšení informovanosti laiků. 
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1. Historie resuscitace 
 

Již od nepaměti trvá snaha lidí o vzkříšení zdánlivě mrtvých, utonulých, udušených 

nebo podchlazených. Ve starověku byla vedle primitivních metod, jako bylo zahrabávání 

do sněhu, či vhánění vzduchu do konečníku, používáno i metod účinnějších, např. vhánění 

vzduchu měchem do nosu u nedýchajících. Některé metody se používají u přírodních 

národů dodnes, formou např. zaříkávání, pomocí amuletů nebo zázračných mastí. První 

zmínka o resuscitaci pochází ze Starého zákona, kde prorok Elíša oživoval dítě pomocí 

dýchání z úst do úst." Když Elíša vešel do domu, chlapec ležel mrtvý na lůžku. Elíša šel 

dovnitř, zavřel se s ním o samotě a začal se modlit k Hospodinu. Potom vstal a šel k 

chlapci. Položil se na něj, ústa na ústa, oči na oči, dlaně na dlaně. Jak na něm ležel, 

chlapcovo tělo se zahřálo. Potom se zvedl a přecházel po domě sem a tam. Opět k němu 

přistoupil a položil se na něj. Tu chlapec kýchl, pak znovu, celkem sedmkrát a nakonec 

otevřel oči. Elíša přivolal Gehaziho: „Zavolej Šunemitku!“ Zavolal ji tedy, a když přišla, 

Elíša jí řekl: „Tady máš svého syna.“ Vešla dovnitř, padla mu k nohám a klaněla se mu až 

k zemi. Pak vzala syna a odešla" (17). Po dobu několik století se tato metoda nazývala 

Elíšovo dýchání. Podobné techniky oživování jsou popsané i ve starých čínských 

písemnostech. 

Avšak resuscitace byla považována za akt proti přírodě. Dodnes platí, že 

resuscitace je považována za úspěšnou, jen pokud je plně obnovena i činnost mozku a 

člověk je schopen vrátit se zpět do aktivního života. Ve středověku byly pokusy o oživení 

považovány katolickou církví za protivení se Boží vůli. Sebevrahů a utonulých bylo 

zakázáno se i jen dotýkat. Přesto pokusy o kříšení neustaly. V případě úspěchu byly 

považovány za zázrak,  

v případě opačném mohly končit před inkvizičním soudem z důvodu nařčení z černé 

magie. 

Významnou osobností renesance byl Belgický lékař Andreas Vesalius, který v roce 

1543 popsal fibrilaci komor u zvířat a v roce 1555 provedl u zvířat ventilaci přerušovaným 

přetlakem. 

Velkou změnou v přístupu a vývoji resuscitace byla doba osvícenství. Náboženství 

již nebránilo vývoji medicínských poznatků a jejich publikaci. V této době vznikaly první 

záchranářské spolky a byly úředně nařízené postupy kříšení. Za první nařízení tohoto typu 

je považováno nařízení k záchraně utonulých na počátku 18. století v Amsterdamu. Tyto 

postupy se postupně měnily, od zavěšování postižených osob za nohy, válení přes sud po 
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přehazování přes sedlo cválajícího koně. Všechna tato opatření měla za účel vylití vody z 

dýchacích cest tonoucího. 

Velkým problémem byla nejistá diagnostika smrti, proto byl např. v Rakouské 

monarchii nařízen v povinném vybavení márnic i zvon sloužící lidem, kteří byli omylem 

prohlášeni za mrtvé, k přivolání pomoci. 

O velký průlom se zasadil Červený kříž a to v osvětě i v přístupu k poskytování 

první pomoci. Vydával metodiky, které obsahovaly dobové postupy kříšení. Ještě 

počátkem  

19. století byla ve vydaných pokynech uváděna metoda dýchání z plic do plic, ale to bylo 

opuštěno kvůli bakteriologickým objevům a obavám z infekce. V roce 1858 začala být 

používána metoda nepřímého dýchání dle Silvestra pomocí přitlačování horních končetin 

na hrudník. Tato metoda se ve zdokonalené podobě používala ještě 120 let. Metody kříšení 

s použitím nepřímého umělého dýchání byly určeny lidem utonulým nebo zasaženým 

elektrickým proudem. 

Kříšení se v jakkoliv dokonalé a pokrokové metodě téměř výhradně omezovalo na 

umělé dýchání. První srdeční masáž byla úspěšně provedena v roce 1874 a roku 1901 byla 

provedena první přímá srdeční masáž. Od roku 1908 do roku 1958 bylo publikováno 1922 

případů nepřímé srdeční masáže. 

Velkým problémem byla správná diagnostika zástavy oběhu, i pro lékaře. 

Průlomem bylo v roce 1947 provedení defibrilace. Byl vypracován patofyziologicky 

podložený postup resuscitace, který se postupně vyvinul do dnešní podoby 

kardiopulmonální resuscitace. Za otce moderní resuscitace je považován Peter Safar, 

původem Vídeňský Čech Petr Šafář. V 50. letech se začal zabývat technikou dýchání z plic 

do plic. Podařilo se mu prokázat, že je tato metoda mnohem účinnější, než metody 

nepřímého dýchání. V roce 1960 byla objevena důležitost nepřímé srdeční masáže při 

pokusech na psech (Kouwenhoven, Knickerbocker, Jude). V roce 1961 pak vyšla rozsáhlá 

práce autorů Kouwenhovena a Knicerbockera o metodě a výsledcích nepřímé srdeční 

masáže, která je právem považována za důležitý mezník ve vývoji KPR (kardiopulmonální 

resuscitace). Tato práce měla význam pro rozvoj všech oborů medicíny. Safar kombinoval 

techniku dýchání z plic do plic a nepřímé srdeční masáže. V roce 1961 zveřejnil svou 

metodiku resuscitační abecedy, která byla jednotná pro lékaře i laiky. Neodkladná 

resuscitační péče se přesunula i do terénu, na kterou navazovala lůžková resuscitační péče. 

Safar vybudoval v Pittsburghu Emergency Medical Service - první záchrannou službu. 

Využíval nezaměstnané, kteří prošli odborným resuscitačním školením, což lze považovat 
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za základ dnešního paramedického systému. V anglosaských zemích se pomocný 

zdravotnický personál v emergentní medicíně vyvinul z hasičských sborů. V 70. letech 

byla Safarova resuscitační abeceda rozšířena po celém civilizovaném světě. V tehdejším 

Československu ji vydalo ministerstvo zdravotnictví v roce 1974 formou metodického 

opatření. V roce 1975 vydal T. R. Evans tzv. abecedu o resuscitaci, kterou sestavili členové 

resuscitačního výboru ve Velké Británii a byly tak určené přesné algoritmy KPR. 

V současné době se neodkladnou resuscitací zabývá několik organizací po celém 

světě. Mezi hlavní patří ILCOR (International Liaison Commette on Resuscitation) - 

Mezinárodní koordinační orgán pro resuscitaci, ERC (Evropean Resuscitation Council) - 

Evropská rada pro resuscitaci a AHA (American Heart Association) - Americká společnost 

kardiologů. V Čechách funguje Česká rada pro resuscitaci (Czech Resuscitation Council).  

ILCOR vydal v roce 2000 v Dallasu první celosvětové Guidelines týkající se 

algoritmů KPR. Přinesly mnoho změn v postupech, které se s minimálními obměnami 

používaly od roku 1968, avšak jsou založeny na pečlivé analýze předchozích postupů. 

Sjednotily se odborné postupy a zjednodušily postupy laické resuscitace. Následovalo 

upravení Evropskou radou pro resuscitaci pro podmínky charakteristické v Evropě. Další 

změny přinesly nové Guidelines vydané Evropskou radou pro resuscitaci v pětiletých 

intervalech, v roce 2005 a nejnovější v říjnu 2010. (1, 7, 12 ) 
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2. Základní terminologie 

   

První pomoc - soubor jednoduchých opatření, která omezují rozsah a důsledky při 

náhlém ohrožení, či postižení zdraví člověka. Rozlišujeme laickou první pomoc, 

poskytovanou kýmkoliv bez speciálního vybavení, nanejvýš s domácí lékárničkou, nebo 

autolékárničkou a spadá do ní péče o postiženou osobu a přivolání odborné pomoci. 

Odborná zdravotnická první pomoc představuje ošetření zdravotnickými pracovníky, 

vybavenými speciálními pomůckami a léky a převoz do zdravotnického zařízení. Ve 

zdravotnickém zařízení pak následuje odborná nemocniční péče s veškerým možným 

vybavením. (3, 13) 

 

Technická první pomoc - zajišťuje podmínky a bezpečné prostředí pro 

poskytování první pomoci, např. při dopravních nehodách, či požáru. Je vykonávána týmy 

např. hasičských sborů, horské služby. (13) 

 

Základní vitální funkce - vědomí, dýchání, oběh. Porucha jedné vitální funkce má 

za následek poruchu dalších funkcí. Porucha činnosti srdce vede do 15 sekund k poruše 

vědomí a do 30 - 60 sekund k zástavě dýchání. Porucha dýchání vede k hypoxické zástavě 

srdeční činnosti a porucha vědomí může vést např. k obstrukci dýchacích cest zapadlým 

kořenem jazyka. (8) 

 

Neodkladná resuscitace - soubor na sebe navazujících diagnostických a 

terapeutických postupů, které slouží k obnovení oběhu okysličené krve při náhlém selhání 

jedné nebo více vitálních funkcí s cílem uchránit zejména mozek před nezvratným 

poškozením. (8) 

 

Základní neodkladná resuscitace -  BLS (Basic Life Support). Poskytují ji 

všichni občané bez jakéhokoliv speciálního vybavení a pomůcek, kromě ochranných (např. 

resuscitační rouška), včetně zdravotníků, kteří nemají k dispozici speciální pomůcky. Do 

úkonů neodkladné resuscitace patří rozpoznání zástavy dýchání a srdeční činnosti, 

zprůchodnění dýchacích cest i v případě obstrukce cizím tělesem, nepřímá srdeční masáž, 

dýchání z plic do plic, přivolání pomoci a popřípadě defibrilace pomocí AED - 

automatického externího defibrilátoru. (8) 
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Rozšířená neodkladná resuscitace - ALS (Advanced Life Support). Je 

poskytována zdravotníky s použitím speciálního vybavení a léků. Navazuje na základní 

neodkladnou resuscitaci a představuje zajištění průchodnosti dýchacích cest s použitím 

speciálních pomůcek, zajištění žilního přístupu, monitorace EKG a elektroimpulzoterapie 

(defibrilace, event. kardiostimulace). 

Mezi invazivní metody resuscitace patří přímá srdeční masáž, nebo použití přístroje 

pro mimotělní oběh, či jiné podpory. (8) 
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3. Postup při poskytování první pomoci 

 

3.1 Základní zhodnocení situace  

Kvalitní laická první pomoc může významně zvýšit naději na záchranu, proto 

správné rozhodnutí a postup může rozhodnout o dalším osudu člověka ohroženého na 

zdraví, či na životě. Přesto, i právě proto je důležité zachovat klid a rozvahu a dodržovat 

určitý postup toho, co podnikneme. 

Pokud jsem svědky situace, kdy je potřeba poskytnout někomu první pomoc, 

nestačí jen vytočit číslo záchranné služby. Ještě před zavoláním záchranné služby bychom 

měli zjistit základní informace o tom co, jak a proč se stalo, kde a kolik a jak je 

postižených lidí, z toho eventuelně dětí. Po zjištění těchto údajů následuje přivolání 

pomoci a to jak odborné, tak i přivolání pomoci např. okolostojících lidí, kolegy, 

spolucestujících, atd. a samotné poskytnutí první pomoci. Avšak důležité je zachovat 

bezpečnost pro zachraňujícího i ostatní zúčastněné a omezit možná rizika na minimum. 

Podle okolností např. používat reflexní vestu při dopravní nehodě, označit zřetelně místo 

nehody, vyvětrat dým, atd. (3) 

 

 

3.2 Základní zhodnocení stavu 

 

Při posuzování stavu postiženého hodnotíme v prvé řadě stav vitálních funkcí - 

vědomí, dýchání a výskyt závažného krvácení. Hned poté řešíme, pokud to stav vyžaduje, 

bezprostředně život ohrožující situace - uvolněním dýchacích cest, zastavením masivního 

krvácení a neodkladnou resuscitací. 

Pokud zdravotní stav neohrožuje postiženého bezprostředně na životě, následuje 

druhotné vyšetření, které se zaměřuje na příznaky, které by mohly celkový stav 

zkomplikovat. Zhodnotíme informace, které získáme přímo od postiženého nebo svědků. 

Podle okolností a konkrétní situace se ptáme na bolest, kvalitu dýchání, co nynějšímu stavu 

předcházelo, jestli se to již někdy v minulosti stalo, s čím se léčí, jestli má léky pro případ 

zhoršení stavu. Dále hodnotíme to, co můžeme objektivně sami vidět - barvu v obličeji, 

zornice a pohyb očí, krvácení z nosu, uší, úst, stav dýchání, nepatřičné zvuky při dýchání, 

symetrické a pravidelné zvedání hrudníku při dýchání, známky úrazu břicha, deformity 
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končetin. Pátráme také po případném náramku nebo přívěšku, který upozorňuje na 

onemocnění nositele, včetně užívaných léků a kontaktu na lékaře. (3) 

 

 

3.3 První pomoc u kritických, život ohrožujících stavů 

 

3.3.1 Bezvědomí 

Za bezvědomého považujeme každého ležícího, či zhrouceného člověka, který 

nereaguje na hlasité oslovení nebo bolestivý podnět. Příčinou může být porucha oběhu, 

dýchání, nebo porucha funkce mozku. Závažná porucha vědomí může vést k poruše 

dýchání způsobené neprůchodností dýchacích cest. Proto je nezbytně nutné trvale sledovat 

stav dýchání. Pokud je dýchání zachované, ponechává se postižená osoba v poloze, v jaké 

se nachází, nebo jakou sama zaujímá (pokud není nutná manipulace z důvodu bezpečnosti, 

např. požár). Pokud víme, že bezvědomí předcházelo požití většího množství alkoholu, 

uložíme postiženého do zotavovací polohy, aby nedošlo k eventuelní aspiraci zvratků, ale 

nadále bedlivě sledujeme stav dýchání. Je velikou chybou ponechat postiženého v 

zotavovací poloze bez stálé kontroly dýchání! Jestliže jsou jakékoliv pochybnosti o tom, že 

dýchání je normální, následující postup je jako u nedýchajícího a je nutno zahájit 

resuscitaci. (8, 3, 7) 

Zotavovací (Rautekova) poloha - dříve "stabilizovaná" - do této polohy uložíme 

postiženého tak, že poklekneme vedle na zádech ležící oběti, jeho bližší horní končetinu 

ohneme v lokti do pravého úhlu směrem nahoru a dlaní vzhůru. Vzdálenější horní 

končetinu přitáhneme přes hrudník směrem k nám, hřbetem ruky podložíme tvář 

nemocného. Vzdálenější dolní končetinu pokrčíme v koleni, chodidlo necháme na zemi. 

Tahem za pokrčené koleno převrátíme postiženého na bok směrem k nám. Horní nohu 

ponecháme pokrčenou, ruku pod tváří upravíme tak, aby hlava postiženého zůstala 

zakloněná. Pokud by doba v zotavovací poloze byla delší než 30 minut, je potřeba 

nemocného uložit na druhý bok, aby se zabránilo otlakům. Je více variant zotavovací 

polohy, obecně platí, že by měla být stabilní a měly by být zachované volné dýchací cesty 

s možností volných dýchacích pohybů. (1, 7) 
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3.3.2 Poruchy dýchání 

Příčin poruch dýchání může být mnoho, např. obstrukce dýchacích cest cizím 

tělesem, nebo kořenem jazyka, onemocnění srdce, plic, intoxikace, úraz hrudníku. 

Nejlepším způsobem posuzování dýchání je hodnocení přítomnosti vydechovaného 

proudu vzduchu z nosu nebo úst. Zjistit to lze nejlépe přiložením tváře k nosu a ústům 

postiženého, zda vydechovaný proud na tváři ucítíme a současně sledovat pohyb hrudníku. 

Zároveň hodnotíme přítomnost sípání, chrčení, či jiných doprovodných zvuků, intervaly 

mezi nádechy, lapavých dechů. Hodnocení musí být pečlivé, ale nemělo by překročit 10 

sekund z důvodu časové prodlevy. 

Když je postižený při vědomí, musíme s ním udržovat kontakt, neboť jeho 

schopnost mluvit nás informuje o stavu jeho dýchání, průchodnosti dýchacích cest a také 

vědomí. Velice důležité je správně rozlišit normální a patologické dýchání, zvláště aby 

ojedinělé lapavé dechy (tzv. gasping) nebyly považovány za normální dýchání. Gasping je 

zpočátku přítomný až u 40 % zástav oběhu. (3, 8, 20)  

Proto, abychom mohli včas pomoci, je nutné poznat příčinu poruchy dýchání.  

Pokud máme podezření, že je porucha dýchání způsobena obstrukcí dýchacích cest cizím 

předmětem, je nutné provést vypuzovací manévry. U člověka při vědomí stačí jednoduchá 

otázka "Dusíte se"? Částečnou obstrukci dýchacích cest poznáme podle kokrhavých zvuků 

při nádechu a kašle. Při úplném uzávěru dýchacích cest se nemůže postižený nadechnout 

ani kašlat a po několika desítkách sekund upadne do bezvědomí. 

Je-li postižený při vědomí a vykazuje známky jen částečné obstrukce dýchacích 

cest, vyzveme ho ke kašli. Pokud jsou známky úplného obstrukce a postižený je při 

vědomí, stoupneme si k postiženému ze strany, předkloníme ho, přičemž jednou rukou 

budeme podpírat hrudník zepředu a hranou nebo plochou dlaně druhé ruky provedeme 3 -5 

úderů mezi lopatky postiženého. Po každém úderu zkontrolujeme, zda se dýchací cesty 

neuvolnily, pokud ano, není potřeba provádět další údery. V případě, že tyto údery mezi 

lopatky nejsou účinné, použijeme Heimlichův manévr - stoupneme si za postiženého, 

jednu ruku sevřenou v pěst položíme palcovou stranou na břicho pod mečovitý výběžek, 

druhou ruku položíme přes. Postiženého předkloníme dopředu a až 5x prudce stlačíme 

břicho směrem dovnitř a vzhůru. Toto lze užít i u ležícího člověka, kdy položíme obě své 

dlaně na sebe pod mečovitý výběžek a stlačíme opět až 5x břicho směrem dovnitř a 

vzhůru. Pokud i tento manévr není účinný, pokračuje střídání pěti úderů mezi lopatky a 

pěti stlačení břicha. Heimlichův hmat by neměl být používán u těhotných žen a malých 

dětí. U těhotných se doporučuje použít stlačování hrudníku. U malých dětí se užívá postup, 
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při kterém dítě položíme hrudníčkem na ruku, popřípadě přes koleno, dlaní podepřeme 

hlavu a několikrát plácneme dlaní po zádech, mezi lopatkami. 

Pokud člověk s uzávěrem dýchacích cest ztratí vědomí, položíme ho na záda a 

zahájíme hrudní komprese s pokusy o umělé vdechy, což je prakticky totožné s KPR. 

Během ní kontrolujeme, zda nebyl hrudními kompresemi cizí předmět z dýchacích cest 

vypuzen do úst, odkud ho můžeme odstranit. (1, 7, 8, 20) 

Nejčastější příčinou způsobující neprůchodnost dýchacích cest je obstrukce 

kořenem jazyka u bezvědomých. Při bezvědomí poklesne dolní čelist v důsledku snížení 

napětí žvýkacího svalstva a jazyk způsobí obstrukci. Oddálení kořene jazyka od zadní 

strany hltanu a tím uvolnění dýchacích cest dosáhneme prostým záklonem hlavy s 

předsunutím čelisti. Toho dosáhneme tím, že položíme svou ruku na čelo postiženého, 

zakloníme hlavu a prsty druhé ruky přizvedneme bradu.  Pokud je zachováno spontánní 

dýchání, stačí tento záklon k tomu, aby se postižený sám rozdýchal. U nedýchajících to 

umožňuje provést účinný umělý vdech. Hlava nesmí být ničím podložena a postižený by 

měl ležet na rovné podložce. Nikdy neprovádíme uvolňování dýchacích cest násilím, např. 

pokud má postižený křeče. Vzhledem k síle čelistních svalů je to nemožné a naopak 

můžeme způsobit poškození chrupu a měkkých tkání a následně krvácení s nebezpečím 

aspirace. 

Při podezření na poranění krční páteře se snažíme hlavu nezaklánět a dýchací cesty 

uvolníme pouze předsunutím dolní čelisti a otevřením úst. (8) 

 

3.3.3 Masivní krvácení 

Známkou masivního krvácení je stříkající nebo přerušovaně vytékající krev z rány, 

mohou se rozvíjet známky šoku - kolapsový stav, ospalost či neklid, nevolnost, chladná 

bledá kůže, zrychlené dýchání, neostré vidění.  

Krvácení se snažíme zastavit tlakem přímo v ráně, přiložením tlakového obvazu. 

Můžeme udělat protišoková opatření, nutné je kontrolovat stav vědomí a dýchání. 

Nejúčinnějším způsobem stavění krvácení je tlak přímo v ráně, kdy na ránu přiložíme 

sterilní sací polštářek (pokud jej máme, nezdržujeme se jeho hledáním), nebo cokoliv co 

máme po ruce a není to vyloženě znečištěné, protože u velkého krvácení je prioritní jeho 

zastavení, než sterilita použitého materiálu. Pokud krvácí končetina a tlakový obvaz nelze 

přiložit (např. v případě traumatické amputace), nebo je i v několika vrstvách neúčinný, 

končetinu zaškrtíme. Zaškrcení musí být velmi pevné a končetinu lze zaškrtit pouze ve 



18 
 

stehně či paži. V oblasti předloktí a bérce vedou tepny mezi dvěma kostmi, proto by 

zaškrcení bylo neúčinné, naopak by bylo krvácení silnější z důvodu stlačení povrchových 

žil a zhoršení žilního návratu. Zaškrcení provádíme pruhem látky, opaskem, nikoliv drátem 

nebo provázkem. Musí být znám i čas, kdy jsme zaškrcení provedli. Ke zmírnění krvácení 

je vhodné končetinu elevovat. 

V případě, že je tepenné krvácení na hlavě či trupu, stavíme krvácení tlakem v ráně, 

nejlépe proti kosti, na krku stlačujeme krvácející místo proti příčným výběžkům krční 

páteře. (3, 7) 

Pokud je úraz a masivní krvácení důvodem ztráty vědomí a zástavy dýchání, 

zástava tepenného krvácení je prioritní, teprve pak následuje uvolnění dýchacích cest. (3) 

 

 

3.3.4 Šok 

Příčin šoku je mnoho, nejčastěji je způsoben velkými krevními ztrátami, dále i 

tehdy, kdy je krevní objem dostatečný, ale srdce jej nedokáže přečerpávat. K dalším 

důvodům vzniku šoku patří např. závažná infekce, anafylaktická reakce, nedostatek 

některých hormonů, nebo nedostatek cukru v krvi. Všeobecně se dá šok definovat jako 

nepoměr mezi tkáňovou potřebou kyslíku a jeho dodávkou. Šok se může projevovat 

neklidem, ospalostí, kolapsem nebo tendencí k němu, zrychleným dýcháním, chladnou 

zpocenou kůží, žízní, nevolností. 

Nemocného položíme, zklidníme, zabezpečíme teplo, vše za stálé kontroly vědomí 

a dýchání. Nepodáváme žádné tekutiny. (3, 6, 7) Poloha se zvednutými dolními 

končetinami, tzv. protišoková nebo autotransfusní není doporučována v případě, kdy má 

postižený dechové obtíže. Tato poloha dýchání ztěžuje a stav nemocného by významně 

zhoršil. Také by se neměla používat, pokud šoku předcházel úraz. (3) 

 

3.4 První pomoc u vybraných závažných stavů 

 

3.4.1 Popáleniny 

Mohou být způsobeny horkými tekutinami, párami, tělesy, chemikáliemi, 

plamenem, elektrickým proudem nebo radiací. 

V první pomoci je nejdůležitější přerušit působení tepla, což znamená např. 

odstranit oděv politý horkou tekutinou, uhasit hořící oděv povalením na zem a udušením 



19 
 

plamene silnou hustou látkou, zastavit průchod elektrického proudu, za dodržení 

bezpečnostních podmínek pro zachraňujícího (vypnout proud, přibližovat se k postiženému 

po malých krůčcích z důvodu krokového napětí, osvobodit oběť z okruhu nevodivým 

předmětem). 

Pokud ulpí horký předmět na kůži, např. pryskyřice, je zapotřebí nejprve chladit 

zasažené místo a teprve následně odstranit, většinou až ve zdravotnickém zařízení. 

Následuje chlazení postižené oblasti, při rozsáhlých popáleninách chladíme jen 

obličej, krk a genitál. Nikdy nechladíme celé tělo kvůli nebezpečí podchlazení, především 

u malých dětí. Postiženého uvedeme do klidu, po ukončení chlazení překryjeme sterilním 

obvazem nebo čistou látkou. Podle závažnosti provedeme protišoková opatření a zajistíme 

převoz k odbornému ošetření. Při rozsáhlejším popálení nepodáváme nic per os, neboť 

nevíme, zda nebude nutné operační řešení. 

Při zasažení dýchacích cest, nadýchání se zplodin, i jen při podezření, je vždy 

potřeba neprodleně odborné pomoci. (3, 7) 

 

3.4.2 Úpal, úžeh 

Úpal vzniká pobytem v horkém, nevětraném prostředí, úžeh při pobytu na přímém 

slunci. Úpal se projevuje poruchami vědomí, bolestmi hlavy, zvracením, pocením. Úžeh 

vysokou horečkou, chybí pocení, kůže může být spálená, může být až bezvědomí a 

známky meningeálního dráždění (bolest hlavy, přecitlivělost na světlo a zvuky, zvracení, 

ztuhnutí šíjového a zádového svalstva). 

Postiženého s úpalem i úžehem uložíme do chladného, větraného prostředí, 

chladíme studenými zábaly, studeným obkladem na hlavu. Pokud může postižený pít, 

podáváme chladné nápoje. Podle závažnosti stavu vyhledáme nebo zavoláme odbornou 

pomoc. V případě bezvědomí zahájit příslušná opatření. (3, 7) 

 

3.4.3 Omrzliny 

Vznikají působením nízkých teplot na nechráněné okrajové části těla. Většinou jsou 

omrzliny spojeny i s podchlazením. 

Omrzliny se projevují mravenčením a bledou kůží, později necitlivostí a 

mramorovanou kůží. V nejhorším případě kůže zčerná v důsledku ztráty krevního oběhu 

při gangréně.  

Při zlepšení stavu kůže zčervená, je bolestivá, objevit se mohou puchýře. 
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Postiženého se snažíme dostat do tepla, sundáme vše, co může být těsné a brání to 

krevnímu oběhu (boty, prsteny). Omrzlou část těla netřeme, aby nedošlo k poškození kůže, 

a ponoříme ji do teplé, nikoliv horké vody, nevystavujeme ani přímému žáru. Po zlepšení 

stavu postiženou část osušíme. 

Podchlazení se může projevovat apatií, zmateností, poruchami vědomí, třesavkou, 

studenou a bledou kůží. Na závažnost podchlazení má vliv tělesná konstituce, věk (malé 

děti, staří lidé), přidružené choroby, požití alkoholu, drog. 

Podchlazeného dopravíme do tepla, sundáme mokré části oděvu a vyměníme za 

suché, podáváme teplé sladké nápoje. Při závažném podchlazení kontrolujeme stav vědomí 

a dýchání. (3, 6) 

 

3.4.4 Křeče 

Křeče mohou vznikat nejčastěji v důsledku epilepsie, dále při horečkách, hlavně u 

dětí do 5 let, poruše dýchání, otravách, onemocnění srdce. 

Projevují se náhlou ztrátou vědomí, svalovými záškuby, ztíženým dýcháním, někdy 

může dojít k pomočení nebo pokálení. Po odeznění křečí, poté, co dojde k nabití vědomí, 

může být nemocný zmatený, unavený. 

Během křečí se snažíme zabránit poranění tím, že pokud jsme svědky pádu, 

pokusíme se pád zmírnit, odstraníme nebezpečné předměty z okolí, o které by se mohl 

zranit, a chráníme hlavu před nárazy. V žádném případě nedáváme násilím nic do úst, 

nepáčíme čelist a nebráníme silou pohybu v křeči. Po skončení křečí kontrolujeme stav 

vědomí a dýchání. (3, 7, 6). Do nemocnice by měl být převezen každý, kdo měl křeče a byl 

v bezvědomí. (7) 

 

3.4.5 Tonutí 

Při tonutí vniká voda do dýchacích cest (vlhké tonutí). Za suché tonutí označujeme 

stav, kdy dochází k hypoxii a srdeční zástavě po vzniku laryngospasmu a bronchospasmu, 

bez vniknutí vody do plic (asi 10% případů). 

Při tonutí se snažíme dostat postiženého z vody, za dodržení vlastní bezpečnosti. 

Poté ho uložíme na bok a plácáním po zádech zkoušíme vypudit případné zvratky a vodu z 

dýchacích cest. Vodu z plic nemá smysl "vylévat", neboť ta se záhy vstřebává do krevního 

oběhu. Pokud postižený dýchá, necháme ho na boku a dýchání kontrolujeme. Nedýchá-li, 
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nebo jen lapavě, otočíme ho na záda, zprůchodníme dýchací cesty a provedeme 2 - 4 umělé 

vdechy. Pokud se nerozdýchá, zahájíme KPR. (3, 7) 

 

3.4.6 Otravy jedovatými látkami 

Projevy se liší podle způsobu a látky, která otravu způsobila, nejčastěji dochází k 

otravě požitím jedovaté látky. Za jedovatou látku považujeme každou látku, která po 

vstupu do organismu škodí a může způsobit i smrt. Takto označit lze i léky, které byly 

podány ve špatném množství, koncentraci, situaci a nevhodnou cestou vstupu do 

organismu. Podle zasažené oblasti- mytí vlažnou vodou, vypláchnutí očí, vyvolat zvracení, 

ale jen pokud nejde o požití kyselin nebo louhů. 

Otrava houbami - projevuje se bolestmi břicha, nevolností, průjmem, poruchami 

vědomí. Pokud nemocný nezvrací, zvracení vyvoláme, zbytky jídla nebo zvratky zajistíme 

na rozbor. (3, 7, 5) 

 

3.4.7 Poleptání kůže, sliznic, očí - kyselinami nebo louhy 

 Projevuje se bolestí podle místa postižení, změnou barvy, kůže a sliznic. 

Suché žíraviny odstraňujeme na sucho, kapalné vyplachujeme. Svlékneme 

potřísněný oděv, kůži oplachujeme asi 20 minut jemným proudem vody, oči vyplachujeme 

15 minut od vnitřního koutku k vnějšímu, kontaktní čočky je nutné sundat. Při požití 

podáme max. 1/4 litru vody po malých doušcích, zvracení nevyvoláváme ani nepodáváme 

žádné neutralizační látky, protože neutralizace způsobuje teplo a hrozí nebezpečí 

popálenin. Zjistíme obal i vzorek látky, pro lepší identifikaci. Sledujeme vitální funkce 

postiženého (3). 

 

3.4.8 Úrazy hlavy 

Lze je předpokládat po pádech, nárazech do tvrdých předmětů, pádech předmětů z 

výšky na hlavu. 

Projevovat se mohou bolestí, krvácením, nevolností, zvracením, poruchami 

vědomí, ztrátou paměti na úraz, výtokem z nosu či uší. 

Hlavní je pečlivá kontrola vědomí, při bezvědomí uvolníme dýchací cesty a v 

případě potřeby zahájíme KPR. (3) 
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3.4.9 Úrazy páteře 

Nejčastěji dochází k poranění krční páteře, především u dopravních nehod a to při 

nárazu do vozidla zezadu. A dále přechodu hrudní a bederní páteře, zvláště u pádů z výšky. 

Projevovat se může necitlivostí nebo nehybností končetin. 

Kontrolujeme vědomí a dýchání, pokud je potřeba s postiženým hýbat, činíme to velmi 

šetrně, pokud možno ve více lidech, aby jeden po celou dobu stabilizoval hlavu a 

postiženého otáčeli v ose. V každém případě má obnovení vitálních funkcí přednost před 

strachem, že postiženému manipulací více přitížíme a nic nedělali. Dýchací cesty 

uvolňujeme předsunutím dolní čelisti, hlavu zakláníme jen mírně a opatrně. Podle potřeby 

zahájíme KPR. (3, 7) 

 

3.4.10 Zlomeniny, vykloubení 

Vznikají po pádech, nárazech, výjimečně bez zjevné příčiny. 

Projevují se bolestí, nemožností pohybu, otokem, deformitami, projevy šoku, protože u 

zlomenin větších kostí mohou být krevní ztráty masivní. 

Zlomeniny či vykloubeniny nikdy nenapravujeme, pokud máme možnost, tak 

postižené místo chladíme a podáme analgetika. Důležité je zlomenou končetinu řádně 

zafixovat. Dolní končetinu fixujeme k druhé, zdravé končetině, horní končetinu dáme na 

závěs. 

Při otevřené zlomenině ránu sterilně překryjeme. Eventuelně stavíme masivní 

krvácení. (3) 

 

3.4.11 Úrazy hrudníku 

Vznikají např. při dopravních nebo pracovních nehodách (stlačení stroji), pádech, 

kopnutích, střelných a bodných ranách. 

Projevem může být bolest při dýchání a pohybu, deformace hrudníku, nesymetrické 

zvedání hrudníku při dýchání, vykašlávání krve, eventuelně poškození kůže hrudníku.  

Nemocného uložíme do polosedu, jestliže to celkový stav a další zranění dovolí. 

Pokud máme podezření na porušení hrudní stěny se současným nasáváním vzduchu do 

pohrudniční dutiny, překryjeme ránu ze tří stran něčím neprodyšným, abychom nasávání 

vzduchu zabránili. (3, 7) 
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3.4.12 Srdeční záchvat 

Příčin vzniku může být mnoho - ischemická choroba srdeční včetně akutních forem 

jako je angina pectoris nebo akutní infarkt myokardu. 

Projevovat se může svíráním a pálením na hrudi, bolestí na hrudi, v nadbřišku, v 

zádech, šířit se může do dolní čelisti, krku, ramen. Přítomny mohou být závratě, slabost, 

pocení, dušnost. 

Nemocného dáme do polosedu, uvolníme mu oděv, pokud má u sebe léky pro tyto 

případy např. nitroglycerin, podáme mu je. Sledujeme stav dýchání a vědomí, v případě 

potřeby zahájíme resuscitaci. (3) 
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4. Kardiopulmonální resuscitace 
 

4.1 Řetězec přežití 

 

Náhlá srdeční zástava patří k nejčastějším příčinám náhlého úmrtí u dospělé 

populace, postihuje asi 60 - 100 lidí na 100 000 obyvatel a rok. Pro lidi stižené náhlou 

srdeční zástavou je stěžejní okamžitá kardiopulmonální resuscitace s následnou elektrickou 

defibrilací. Okamžitá laická pomoc okolí může významně zvýšit šanci na přežití. 

Posloupnost jednotlivých úkonů, které jsou nezbytné k přežití postiženého, 

označujeme jako řetězec přežití. Každý z článku řetězce přežití je důležitý a 

nepostradatelný, vynechání některého z nich může být pro postiženého fatální. Řetězec 

přežití zahrnuje časné rozpoznání život ohrožujícího stavu, přivolání pomoci, časnou KPR, 

časnou defibrilaci a kvalitní poresuscitační péči. (1) 

 

 

 

4.2 Příčiny náhlé zástavy oběhu (NZO) 

 

Lze je dělit na dvě skupiny a to primární a sekundární. Primární zástavy mají 

kardiální původ. U kardiálních zástav oběhu je důvodem porucha funkce myokardu, 

nejčastěji je příčinou maligní arytmie (nejčastěji fibrilace komor) následkem akutního 

infarktu myokardu (AIM), někdy může zůstat příčina maligní arytmie neznámá. 

Sekundární zástavy mají především hypoxický podklad, ale mohou vznikat i bez 

předchozí hypoxie, např. při závažných poraněních mozku. 

Jako reverzibilní zástavy se označují zástavy z důvodu hypoxie, hypotermie, hypo-, 

nebo hyperkalemie a hypovolemie, tzv. 4 H a dále z důvodu tenzního pneumothoraxu, 

tamponády srdeční, plicní trombozy (AIM, plicní embolie) a z důvodu účinku toxických 

látek, tzv. 4 T. 

U 80 - 90% všech resuscitovaných dospělých mimo nemocnici je příčinou NZO 

kardiální příhoda. Z 40% je prvním zjištěným rytmem, po příjezdu záchranné služby, 

fibrilace komor, i když je pravděpodobné, že v počátku kolapsu má komorovou fibrilaci 

mnohem více postižených, avšak po příjezdu záchranné služby je zachycena již asystolie.  
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U dětí je to naopak, poměr příčin NZO je obrácený, nejčastější příčinou NZO je 

dušení.(2, 3, 5) 

 

 

4.3 Projevy náhlé zástavy oběhu 

 

Při zástavě oběhu dochází k přerušení dodávky kyslíku do mozku, proto dochází 

během několika vteřin až několika desítek vteřin ke ztrátě vědomí, pokud již nebyl 

postižený z nějakého důvodu v bezvědomí předtím. Výjimečně mohou před ztrátou vědomí 

proběhnout chvilkové křeče. 

Dále pak dochází k poruše až úplné zástavě dýchání. Zpočátku se prodlužují 

intervaly mezi jednotlivými nádechy, postupně odeznívají dýchací pohyby hrudníku. Časté 

jsou lapavé nádechy s dlouhým pasivním výdechem a doprovodnými zvukovými 

fenomény. Nakonec účinné nádechy zcela zmizí, zůstávají jen stahy některých svalových 

skupin, často to jsou svaly dolní čelisti, což se projevuje "kapřími" pohyby úst. Nakonec 

jakákoliv dechová aktivita ustane. Doba trvání této terminální dechové aktivity je různá, od 

několika vteřin až po několik minut. Vlivem hypoxie a poruchy CNS chybí i jakékoliv 

projevy spontánní aktivity. 

Stav oběhu nevyšetřujeme. Přítomnost pulsu laici nezjišťují vůbec z důvodu časové 

prodlevy a nejistoty správného poznání přítomnosti či nepřítomnosti pulsu. (3, 8) 

 

 

4. 4 Postup při resuscitaci dospělých 

       (Guidelines 2010) 

4.4.1 Nepřímá srdeční masáž 

Jak již bylo řečeno výše, pokud jsme svědky kolapsu nebo úrazu, zhodnotíme 

situaci, bezpečnost postiženého, svoji i ostatních zúčastněných. Vyšetříme přítomnost a 

kvalitu vitálních funkcí. Pokud je postižený v bezvědomí a nedýchá nebo nedýchá 

normálně i po zprůchodnění dýchacích cest, zavoláme okamžitě zdravotní záchrannou 

službu, ev. aktivizujeme další svědky a neprodleně zahájíme neodkladnou resuscitaci.  

Klekneme si po straně nemocného, který leží na zádech, dýchací cesty jsme již 

zprůchodnili při vyšetřování přítomnosti dechové aktivity. Obě své ruce položíme na sebe, 
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můžeme proplést prsty a hranu dlaně spodní ruky položíme na střed hrudníku postiženého. 

Zahájíme komprese hrudníku rychlostí alespoň 100 krát za minutu do hloubky minimálně  

5 cm, ideálně 1/3 výšky hrudníku. Stlačení provádíme nataženými pažemi, pohyb vychází 

z horní části těla. Dlaně musí být ve středu hrudní kosti a komprese musí směřovat dolu ve 

střední čáře, aby nedošlo k poranění žeber. Důležité je uvolnit tlak na hrudní kost po 

každém stlačení, aby se srdce mohlo vždy účinně naplnit krví, ale hrudníku se stále 

dotýkáme. Při více zachráncích je vhodné se střídat, protože provádění nepřímé masáže 

srdce je dosti fyzicky náročné. (1, 3, 7, 20) 

 

4.4.2 Umělé dýchání 

Součástí neodkladné resuscitace je i umělé dýchání z plic do plic. Hlavu 

postiženého udržujeme v záklonu. Rukou, kterou udržujeme hlavu v záklonu tlakem na 

čelo, stiskneme palcem a ukazováčkem nos postiženého. Otevřeme ústa postiženého, ale 

udržujeme zvednutou bradu a svými ústy obemkneme ústa postiženého. Do úst vdechneme 

svůj normální dechový objem. Poté za stálého udržování záklonu hlavy oddálíme svá ústa 

a sledujeme, zda hrudník postiženého klesá. Pak provedeme ještě jeden vdech s následnou 

kontrolou výdechu. Každý vdech by měl trvat asi 1 sekundu. Lze použít i alternativu 

dýchání do úst a nosu současně nebo jen do nosu, když je přítomno např. poranění úst. 

Umělé dýchání kombinujeme se zevní masáží srdce v poměru 30:2. Mezi kompresemi a 

vdechy nesmí být časová prodleva. Pokud vdech nevede ke zvednutí hrudníku postiženého, 

je potřeba před dalším vdechem zkontrolovat jestli není překážka v ústech, jestli je 

dostatečný záklon hlavy a zvednutá brada. Při neúčinném vdechu neprovádíme další, 

opravný, dodržujeme poměr 30-ti kompresí a 2 vdechů, ať už jsou účinné, nebo ne. 

V případě, že nemůžeme nebo nechceme provádět umělé dýchání, provádíme 

nepřerušovaně jen nepřímou srdeční masáž (tzv. top - less resuscitace). V současnosti se 

pro neškolené laiky doporučuje provádět resuscitaci bez umělého dýchání, důraz se klade 

na kvalitní nepřerušovanou nepřímou masáž srdce. Prospěch z resuscitace s použitím jen 

masáže srdce byl zaznamenán u nemocných s krátkou dobou dojezdu ZZS - záchranné 

zdravotnické služby (do pěti minut). (9). Pokud přetrvávají lapavé nádechy, nebo se během 

resuscitace objeví, není potřeba umělé vdechy provádět. Ale lapavé nádechy nejsou 

známkou obnovy oběhu, proto je nutné provádět nepřerušovaně komprese hrudníku. 

Avšak tam kde je příčinou srdeční zástavy hypoxie, např. při tonutí (a také u dětí), 

je umělé dýchání nezbytné. U tonutí se při jednom zachránci doporučuje provést pět 
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úvodních vdechů a jedna minuta KPR a až následně zavolat zdravotní záchrannou službu. 

U postižených, u kterých si nejsme jisti příčinou srdeční zástavy, postupujeme standardně. 

S výhodou je použití laických pomůcek pro poskytování umělého dýchání (resuscitační 

rouška, resuscitační maska z autolékárničky). S těmito pomůckami odpadá důvod nechuti 

provádět umělé dýchání z hygienických důvodů. Dá se i improvizovat a můžeme použít 

třeba kapesník, gázu, nebo cokoliv prodechnutelného. (1, 3, 7, 14, 20) 

 

4.4.3 Resuscitace s použitím AED 

=automatický externí defibrilátor je přenosný přístroj, vybavený baterií, který 

slouží k analýze srdečního rytmu a provedení elektrického výboje k úpravě 

defibrilovatelného srdečního rytmu. Zachraňující vede ke správnému užití a postupu, i při 

resuscitaci. Standardní AED je určen pro dospělé a děti starší osmi let. Ale pokud nejsou k 

dispozici dětské elektrody a dětský program, použijeme i u dětí mladších než 8 let 

standardní AED. Pro děti mladší než 1 rok není AED doporučeno. 

Pokud jsme svědky kolapsu nebo úrazu na místě, kde lze přítomnost AED 

předpokládat (letiště, sportovní centra, atd.) a stav postiženého vyžaduje resuscitaci, 

vyšleme pro něj někoho z ostatních svědků. Provádíme resuscitaci, dokud není AED k 

dispozici, jakmile jej máme, defibrilátor zapneme a nalepíme dle hlasových a psaných 

pokynů elektrody na hrudník postiženého. Ujistíme se, že na nemocného nikdo během 

analýzy rytmu a výboje nedotýká. Přístroj zanalyzuje, zda je nutné provést výboj a vyzve k 

tomu. Pokud výboj není potřeba provést, pokračujeme v KPR podle pokynů AED. Analýzu 

rytmu provádíme jednou za dvě minuty. Pokud je více zachránců, nepřerušujeme 

resuscitaci ani během přípravy defibrilátoru a po provedení kompresí neprodleně 

pokračujeme v kompresích. Přerušení kompresí kvůli defibrilaci by nemělo být delší, než 5 

sekund. (1, 3, 15) 

 

 

4.5 Postup při resuscitaci dětí 

 

U resuscitace dětí rozlišujeme dvě věkové kategorie - malé děti do 1 roku a děti od 

1 roku do 8 let (do nástupu puberty). U starších dětí platí postupy jako pro dospělé. 

Postupy resuscitace se od dospělých liší v několika bodech. 
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Vzhledem k tomu, že u dětí nebývá zástava oběhu kardiálního původu, ale většinou 

je vyvolaná sekundárně dušením, zahajujeme resuscitaci 5 umělými vdechy. Pak 

pokračujeme kompresemi hrudníku a umělými vdechy v poměru 30:2 jako u dospělých, ve 

dvou zachráncích může být použit poměr 15:2. Hloubka stlačení by měla být asi 1/3 

hloubky hrudníku, rychlost minimálně 100 stlačení za minutu, maximálně 120. Je důležité, 

stejně jako u dospělých, dbát na uvolňování hrudníku mezi kompresemi. U dětí do jednoho 

roku provádíme komprese dvěma prsty (jedné ruky nebo palci při obejmutí hrudníčku 

oběma rukama). U větších dětí používáme jednu nebo obě ruce. 

U dětí do jednoho roku neprovádíme záklon hlavy při zprůchodňování dýchacích 

cest, jen zvednutí brady. Umělé vdechy se provádí stejně jako u dospělých, jen u malých 

dětí lze ústy obemknout ústa i nos najednou. 

Na rozdíl od dospělých, pokud je zachránce sám, nevoláme zdravotní záchrannou 

službu hned, před zahájením resuscitace, ale nejprve jednu minutu resuscitujeme a ZZS 

voláme až poté. 

Rozhodně je lepší postupovat při resuscitaci dětí podle postupů resuscitace pro 

dospělé, než nedělat nic ze strachu, že dítěti ublížíme tím, že neznáme správné postupy 

resuscitace pro děti. (1, 14, 20) 

 

4.6 Kdy resuscitaci nezahajujeme 

 

=DNR (Do not resuscitate). 

V některých případech neodkladnou resuscitaci nezahajujeme, i když některé 

podmínky pro nezahájení resuscitace nelze v základní první pomoci poznat. Pokud existují 

pochybnosti, zda resuscitovat, nebo ne, resuscitaci zahajujeme vždy.  

Resuscitaci nezahajujeme v případech, že jsou přítomny jasné známky smrti 

(zranění neslučitelná se životem, mrtvolná ztuhlost a skvrny), nebo se během resuscitace 

objeví, dále pokud je doba od zástavy oběhu prokazatelně delší než 15 minut (u dětí 20 

minut, při hypotermii až 40 minut). U nevyléčitelně nemocných v terminálním stadiu a u 

pacientů, kteří si nepřejí být resuscitováni, což v praxi lze splnit u hospitalizovaných 

pacientů, jehož totožnost známe a prohlášení o nesouhlasu s resuscitací můžeme právně 

ověřit. Tato možnost je uvedena v Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské 

bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, avšak v současné době je dříve 

vyslovené přání neresuscitovat sporné. " Dříve vyslovená přání a pokyny DNR představují 
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v současnosti stále palčivější problém - samotný článek 9 Úmluvy o biomedicíně nelze 

považovat bez podrobnějšího provedení zákonem za dostatečnou a v praxi použitelnou 

právní úpravu " (19). (5, 7) 

 

 

4.7 Ukončení resuscitace 

 

Základní neodkladnou resuscitaci můžeme ukončit v případě příjezdu zdravotní 

záchranné služby a předání nemocného zdravotníkům, při obnově spontánního oběhu a 

dostatečného dýchání, dále pokud se během resuscitace objeví jisté známky smrti, při 

vyčerpání zachránce či zachránců tak, že nemohou pokračovat nebo pokud by provádění 

resuscitace ohrožovalo zachraňující na životě (toxické prostředí). (2, 5, 7) 

 

 

4.8 První pomoc v zákonech 

 

Poskytnutí první pomoci by mělo být samozřejmostí především z morálního 

hlediska, nehledě na hloubku znalostí o poskytování první pomoci. Zavolání záchranné 

služby by mělo být základem, ale k záchraně člověka ohroženého na zdraví či na životě to 

nestačí. 

V České republice máme několik zákonů týkajících se povinnosti poskytnutí první 

pomoci. Zde uvedu některé z nich: 

 Zákon o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb., §9 písmeno D – účast občanů stanovuje 

povinnost poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v 

nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví. (16) 

 Trestní zákon č. 40/2009 Sb. o neposkytnutí první pomoci - §150 - Kdo osobě, 

která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne 

potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude 

potrestán odnětím svobody až na 2 roky. (16) 

 §151- Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, 

neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač 

tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím 

svobody až na 5 let nebo zákazem činnosti. (16) 
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 Zákoník práce č. 262/2006, část pátá, hlava II, §102 -  Zaměstnavatel přijímá 

opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a 

povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení 

práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování 

první pomoci spolupracuje se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště 

potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují 

přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru 

České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. 

Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní 

péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se 

na pracovišti. (17) 

 

 

  



31 
 

5. Jak správně volat záchrannou službu 
 

"Záchrannou službu volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného 

zhoršení zdravotního stavu pacienta, závažného úrazu nebo děje, který zřejmě bude mít za 

následek úraz nebo jiné poškození zdraví"(22). A to i v případě, že si nejsme zcela jisti, že 

se o takový stav jedná. 

Pro Českou republiku platí jednotné číslo linky 155, volání je bezplatné. 

Mezinárodní číslo linky 112 slouží především pro cizince. Funguje jako centrála pro 

všechna tísňová volání, odkud hovor přepojí na příslušný dispečink, což v praxi znamená 

větší či menší zdržení a hrozí i riziko zkreslení údajů. 

Než vytočíme číslo 155, je dobré se ujistit, že budeme umět dobře a co nejpřesněji 

popsat místo, kde se nacházíme - název ulice, číslo domu, popisné i orientační, výrazné 

orientační body, kilometrovník na dálnici, souřadnice pole autonavigace, atd. a také to, že 

víme, proč voláme, o jaký zdravotní problém u postiženého se jedná. Pracovník na 

dispečinku většinou ověří telefonní číslo, ze kterého voláme a adresu, kde se nacházíme. 

Při volání neodcházíme od nemocného, pokud je to jen trochu možné. Je nezbytně nutné, 

podat co nejpřesnější popis o stavu nemocného, podle dotazů dispečera, aby nám mohl dát 

pokyny, co dělat a jak nemocnému pomoci do příjezdu záchranné služby. Po ukončení 

hovoru musíme nechat telefon zapnutý a dostupný pro případ, že by s námi z jakéhokoliv 

důvodu potřebovali z dispečinku záchranné služby mluvit (nepřehledný terén, zamčené 

domovní dveře, atd.) 

Než záchranná služba dorazí, řídíme se pokyny pracovníka dispečinku. Pokud je to 

možné, vyšleme někoho, aby zajistil přístupovou cestu pro záchranáře, odemkl dveře, 

zajistil psa, počkal před domem, atd. Podle situace je dobré zajistit lékařské zprávy 

nemocného, v případě podezření na otravu zajistit obaly, léky, zbytky jídla, zvratky. (3 

 

 

5.1  TANR 

- telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Slouží jako přesný návod postupu 

při náhlé zástavě oběhu, který poskytuje pracovník dispečinku záchranné služby 

volajícímu laickému zachránci.  

Cílem TANR je: 

- analyzovat obsah volání a rozpoznat cílenými dotazy, zda se nejedná o zástavu oběhu 

- aktivně vést zachránce k provádění KPR 

- vyhnout se odborným a zavádějícím termínům 
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- uklidnit volajícího 

- snížit riziko poškození nemocného i zachránců 

- zajistit optimální podmínky pro výjezdovou skupinu (připravit lékařské zprávy 

nemocného, léky, které užívá, atd.) 

 

Zásady a postup TANR lze shrnout i pravidly 10 P: 

- poznat náhlou zástavu oběhu 

- pojďme do toho 

- pomocníky zavolat 

- příčina zástavy - pokusit se zjistit 

- předání instrukcí 

- přístupová cesta pro tým 

- pokračujte až do příjezdu ZZS (s ověřováním, že pokračují) 

- pozor na chyby (ověřovat, jestli to dělají správně) 

- poděkuj zachráncům 

- pátrej po osudu pacienta 

(10, 21) 
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6. Výzkum 
 

6.1 Cíle výzkumu 

 

Cílem výzkumu je zjistit úroveň znalostí laiků v oblasti první pomoci, jak jsou 

ochotni a schopni poskytnout první pomoc a názory na proškolování laiků v první pomoci. 

Výsledky výzkumu by měly poukázat na nejčastější chyby v poskytování první pomoci a 

na úroveň vědomostí laiků v této oblasti, což by mohlo dát podnět k úvaze o systému 

proškolování a vzdělávání laiků v první pomoci, jeho nedostatků a možnostech. V 

neposlední řadě doufám, že výzkum bude mít za následek i zamyšlení se respondentů nad 

úrovní jejich znalostí a následnou snahou o zlepšení vědomostí. 

 

6.2 Hypotézy výzkumu 

 

1. Předpokládám, že lepší vědomosti na otázky číslo 4. - 8. budou mít respondenti 

do 35 let. 

2. Předpokládám, že o školení první pomoci by měli větší zájem lidé s vyšším nebo 

vysokoškolským vzděláním. 

3. Předpokládám, že minimálně 50% a lidí bez ohledu na věk, pohlaví a vzdělání 

absolvovalo školení první pomoci před více než deseti lety. 

4. Předpokládám, že poskytnout první pomoc by byli ochotni spíše muži. 

5. Předpokládám, že informace o poskytování první pomoci by na kurzu první 

pomoci hledalo méně než 20% respondentů. 

 

6.3 Soubor respondentů 

 

Soubor respondentů tvoří dospělé ženy (30) a muži (37), celkem 67 lidí, různého 

vzdělání a věku. 
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6.4 Metoda výzkumu 

 

Zvolila jsem metodu kvantitativního výzkumu, dotazníkové šetření, anonymní 

formou, s uzavřenými i otevřenými otázkami, s možností dopisování. V dotazníku je 

celkem 16 otázek, 3 otázky obecné, týkající se věku, pohlaví a vzdělání respondentů, 8 

otázek vědomostních a 5 otázek týkajících se názorů na poskytování první pomoci a 

vzdělávání se v této oblasti. U všech otázek, vědomostních i názorových, s výjimkou 

jedné, je možná pouze jedna správná odpověď. U některých otázek je možnost doplnění a 

specifikování odpovědi.  

Dotazník vznikl podle mé představy, vzorem mi byly bakalářské práce na toto nebo 

podobné téma, zařadila jsem do něj otázky, které jsou z mého pohledu důležité jako 

základní vědomosti týkající se neodkladné resuscitace. 

Z důvodu velmi široké oblasti, kterou první pomoc zahrnuje, jsem se ve 

vědomostních otázkách zaměřila především na oblast podpory základních vitálních funkcí. 

Výzkum probíhal od listopadu 2010 do března 2011 v Praze a na severní Moravě, 

dotazníky byly rozdány do sedmi různých firem a společností. 

Dotazníků bylo rozdáno 70, návratnost byla 96% (67 dotazníků).  

 

 

6.4.1 Kvantitativní výzkum 

Zkoumá rozsáhlé soubory respondentů, cílem je číselně charakterizovat dostatečně 

velký a reprezentativní vzorek respondentů a objektivně zjistit názory respondentů. (11) 

 

 

6.5 Metoda zpracování  

 

Odpovědi respondentů jsou pro názornost zpracovány grafů, pomocí programů 

Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft Office Word 2007. Zjištěná data jsou uváděna i 

procentuálně.  
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7. Výsledky výzkumu 
Pozn.: Údaje v procentech jsou po zaokrouhlení. 

 

Otázka číslo 1. 

 

První otázka rozdělila respondenty na pět skupin podle věku. V kategorii 18 - 25 let 

je 12% respondentů, 26 - 35 let je 27% respondentů, 36 - 45 let je 28% respondentů, 

46 - 55 let 19% a v poslední skupině 56 - 70 let je 13% respondentů. Odpovědělo všech 

67 respondentů. 

 

 

Otázka číslo 2. 

 

 

Výzkumu se zúčastnilo 45% žen a 55% mužů. Odpovědělo všech 67 respondentů. 
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Otázka číslo 3. 

 

 

 

Otázka číslo 3. rozdělila respondenty na čtyři kategorie podle vzdělání. Odpovědělo 

všech 67 respondentů. 

Nejvíce (48%) je středoškolsky vzdělaných, 42% má vysokoškolské vzdělání, 9% 

respondentů má vyšší vzdělání a 1% má vzdělání základní. 
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Otázka číslo 4. 

 

 

 

U otázky číslo 4. "Jaké je telefonní číslo na záchrannou službu?" nebyla možnost 

výběru, respondenti měli telefonní číslo napsat podle svých vědomostí. Odpověděli všech 

67 dotazovaných. 

Správné telefonní číslo 155 vědělo 73% dotazovaných. Mezinárodní telefonní číslo 

112 uvedlo 10% respondentů a obě dvě čísla 155 a 112 uvedlo 7%.  

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Jaké je telefonní číslo na
záchrannou službu?

49 
 (73%) 

7  
(10%) 5 

(7%) 
3 

(4%) 
1 

(1%) 

1 
(1%) 

1 
(1%) 

155

112

155 nebo 112

150

150 nebo 112

156

122



39 
 

Otázka číslo 5. 

 

 

 

 

U otázky číslo 5. "Jaký je správný poměr stlačení hrudníku a umělých vdechů při 

resuscitaci?" měli respondenti na možnost vybrat jednu správnou odpověď z pěti možností. 

Správnou odpověď 30:2 odpovědělo 30% dotazovaných, což byla i nejčastější 

odpověď. 15% zvolilo odpověď "nevím". Odpovědělo všech 67 respondentů. 
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Otázka číslo 6. 

 

 

 

U otázky číslo 6. "V jakém případě uložím člověka do zotavovací polohy?" byla na 

výběr jedna správná odpověď z pěti možností. Na otázku odpovědělo všech 67 

respondentů. 

Správnou odpověď, že postiženého uložíme do zotavovací polohy pokud je v 

bezvědomí, ale dýchá a má srdeční akci, vědělo 75% dotázaných. 13% dotázaných 

odpovědělo, že neví. 
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Otázka číslo 7. 

 

 

 

U otázky číslo 7. "Jakým způsobem zajistím dýchací cesty u člověka v 

bezvědomí?" byla na výběr jedna správná odpověď z pěti nabízených možností. 

Správnou odpověď - zakloním hlavu a otevřu ústa -  zvolilo 61% dotázaných. Jeden 

respondent, i přesto, že možná byla jen jedna odpověď, zvolil možnosti dvě. 4% 

respondentů zvolilo možnost "nevím". 

Odpovědělo všech 67 respondentů. 
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Otázka číslo 8. 

 

 

 

U otázky číslo 8. "Co je nejdůležitější při resuscitaci?" bylo na výběr z pěti 

možností, včetně možnosti "nevím", správná byla jen jedna odpověď. 

Správnou odpověď, že nejdůležitější je nepřímá srdeční masáž vědělo 31%. 

Nejčastější odpovědí byla možnost, že pří resuscitaci musí být splněny všechny podmínky 

- dýchání z plic do plic, nehýbat s postiženým a nepřímá srdeční masáž. Takto odpovědělo 

45% respondentů.  

Odpovědělo všech 67 respondentů. 
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Otázka číslo 9. 

 

 

 

Cílem otázky číslo 9. bylo zjistit povědomí laiků o existenci a funkci AED. Na 

otázku odpovědělo všech 67 respondentů. 

Nejčastější odpovědí je, že se s pojmem AED - automatický externí defibrilátor 

ještě nesetkali a neví, co to je, odpovědělo tak 39% dotazovaných. 31% respondentů 

uvedlo, že vědí, co to AED je, avšak z požadované specifikace formou stručného dopsání 

není zřejmé, zda vědí rozdíl mezi AED a defibrilátorem, který je k dispozici v nemocnicích 

nebo u zdravotnické záchranné služby. Základní funkci přístroje však popsali všichni 

správně, ale pouze ze dvou odpovědí je zřejmá povědomost přístupnosti AED ve veřejných 

prostorách. 

Z tohoto důvodu jsem tuto otázku vyhodnotila jako špatně položenou, protože není 

z dopsaných odpovědí jasné, zda laici opravdu vědí, co to AED je. 
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Otázka číslo 10. 

 

 

 

Otázka číslo 10. "Slyšeli jste již o telefonicky asistované neodkladné resuscitaci?" 

měla za cíl zjistit, zda laici vědí, co tento pojem znamená. Na výběr bylo ze tří odpovědí, u 

možnosti "ano, vím co to je" měli respondenti stručně dopsat význam pojmu. Odpovědělo 

všech 67 respondentů. 

Nejčastější odpovědí bylo, že pojem znají (42%), stručně dopsané charakteristiky 

pojmu byly u všech správné. 
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Otázka číslo 11. 

 

 

 

Otázka číslo 11. "Myslíte si, že byste byl/a schopen/na poskytnout někomu první 

pomoc?" měla za cíl zjistit postoj laiků k poskytování první pomoci a názor na vlastní 

schopnost někomu pomoci. Odpovědělo všech 67 respondentů. 

Nejčastější odpovědí bylo, že by se o poskytnutí první pomoci nejspíš pokusili 

(69%). V možnosti "jiné" dopsali tři respondenti své názory: 1. "Doufám, že ano". 2. "Ano, 

mám s tím již dost zkušeností." 3. "Určitě bych se snažila poskytnout první pomoc, ale 

jestli bych to zvládla nevím". 12% respondentů neví, zda by první pomoc bylo schopno 

poskytnout. 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Myslíte si, že by jste byl/a
schopen/na poskytnout
někomu první pomoc?

46 
(69%) 

2 
(3%) 

8 
(12%) 

8 
(12%) 3 

(4%) 

a) Asi ano, pokusil/a bych
se o to

b) Někomu blízkému ano,
cizímu ne

c) Ne, bál/a bych se, že
mu/ji ublížím

d) Nevím

e) Jiné



46 
 

Otázka číslo 12. 

 

 

 

Otázka číslo 12. "Myslíte si, že Vám z neposkytnutí první pomoci, pokud byste 

sám/a, nebyl/a v ohrožení života, hrozí nějaký postih?" měla prověřit povědomost laiků o 

tom, jak je poskytování první pomoci ošetřeno v zákonech. Odpovědělo všech 67 

respondentů. 

Nejvíc (82%) dotazovaných si správně myslí, že za neposkytnutí první pomoci 

postih hrozí. 12% respondentů neví. 
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Otázka číslo 13. 

 

 

 

 

Otázka číslo 13. "Byl/a jste někdy proškolen/a v první pomoci?“, měla rozdělit 

respondenty podle proškolenosti v poskytování první pomoci. Odpovědělo všech 67 

respondentů. 

Celých 40% odpovědělo, že bylo proškoleno v poskytování první pomoci před 

méně než pěti lety. 7% respondentů nebylo v první pomoci proškoleno nikdy. Jeden 

respondent zvolil možnost "jiné" : Ano, každou chvíli - ZŠ, SŠ, VŠ, vojna, CO, řidičák, 

atd." 
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Otázka číslo 14. 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 14. "Myslíte si, že by laici měli být školeni v poskytování první 

pomoci?" měla za cíl zjistit názor laiků na tento problém. Odpovědělo všech 67 

respondentů. 

Nejčastější odpověď v 79% byla, že ano, školeni by být měli. Jeden respondent 

zvolil možnost "nevím". 
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Otázka číslo 15. 

 

 

 

Otázka číslo 15. "Měl/a byste zájem o školení první pomoci?" měla za cíl zjistit, 

jestli považují školení v poskytování první pomoci za potřebné. Odpovědělo všech 67 

respondentů. 

57% respondentů by o školení zájem mělo, 19% neví, 13% (9 respondentů) zvolilo 

možnost "jiné" : 1. "V mém věku už ne". 2. "Mám švagrovou MUDr. 

anestezioresuscitátorku, školí mě průběžně". 3. "Mám v rodině osobu, která je znalá 

problému". 4. Ne". 5. "Mám pravidelné školení první pomoci". 6. "Byla jsem již nedávno 

proškolena". 7. "Mám ho v práci". 8. "Absolvuji pravidelné školení řidičů". 9. "Ne, ale 

bylo by to třeba". 
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Otázka číslo 16. 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Kde by jste hledal/a
důvěryhodné informace o

tom, jak poskytovat správně
první pomoc?

26 
(39%) 

9 
(13%) 

1 
(1%) 

2 
(3%) 1 

(1%) 

3 
(4%) 

14 
(21%) 

3 
(4%) 2 

(3%) 

6 
(9%) 

a) Na kurzu první pomoci

b) Na internetu

c) V televizních seriálech z
lékařského prostředí

d) V odborných publikacích

e) Nevím

f) Jiné

Na kurzu první pomoci a na
internetu

Na kurzu první pomoci a v
odborných publikacích

Na internetu a v odborných
publikacích

Na kurzu první pomoci, na
internetu a v odborných
publikacích



51 
 

Otázka číslo 16. "Kde byste hledal/a důvěryhodné informace o tom, jak poskytovat 

správně první pomoc?" měla za cíl zjistit názor na to, co laici považují za důvěryhodný 

pramen informací v oblasti poskytování první pomoci a vliv médií na vědomosti v této 

oblasti. V této otázce bylo na výběr několik možností, respondenti mohli zaškrtnout více 

možností. Odpovědělo všech 67 respondentů. 

Nejvíce respondentů (39%) by informace hledalo na kurzu první pomoci, 

1 respondent neví, kde by informace hledal a 3 respondenti zvolili možnost "jiné" : 

1. "Noviny". 2. "U švagrové". 3. "Školení řidičů". 
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7.1 Zpracování hypotéz 

 

Hypotéza číslo 1. 

Předpokládám, že lepší vědomosti na otázky číslo 4. - 8. budou mít respondenti do 

35 let. 

 

 

 

 

U všech pěti otázek měli procentuálně lepší výsledky respondenti v kategorii do 35 

let. Vyhodnoceno bylo všech 67 dotazníku. 

Hypotéza se potvrdila, ve vědomostních otázkách č. 4 - 8 odpovídali lépe 

respondenti do 35 let. 
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Hypotéza číslo 2. 

Předpokládám, že o školení první pomoci by měli větší zájem lidé s vyšším nebo 

vysokoškolským vzděláním. 

 

 

O školení první pomoci má zájem 52% lidí se základním a středoškolským 

vzděláním a 71% lidí s vyšším a vysokoškolským vzděláním. Mezi záporné odpovědi byly 

započítány i odpovědi "nevím". Šest dotazníků bylo vyřazeno pro nespecifické odpovědi v 

možnosti "jiné". Vyhodnoceno bylo 61 dotazníků. 

Hypotéza číslo 2. se potvrdila, o školení první pomoci mají větší zájem lidé s 

vyšším a vysokoškolským vzděláním. 
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Hypotéza číslo 3. 

Předpokládám, že minimálně 50% a lidí bez ohledu na věk, pohlaví a vzdělání 

absolvovalo školení první pomoci před více než deseti lety. 

 

 

 

 

 

Před méně než 10ti lety bylo proškoleno v poskytování první pomoci 60% 

respondentů. Před více než 10ti lety podstoupilo školení 40% respondentů, do této skupiny 

byly zahrnuti i respondenti, kteří proškoleni nebyli nikdy. Vyhodnoceno bylo všech 67 

dotazníků. 

Hypotéza číslo 3. se nepotvrdila, školení první pomoci podstoupilo před více než 

10ti lety méně než 50%. 
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Hypotéza číslo 4. 

Předpokládám, že poskytnout první pomoc by byli ochotni spíše muži. 

 

 

 

 

Ochotni poskytnout komukoliv (ne jen svým blízkým), by bylo 78% mužů a 67% 

žen. Do záporných odpovědí byly zahrnuty i dvě odpovědi "někomu blízkému ano, cizímu 

ne", do kladných tři odpovědi v možnosti "jiné", neboť charakterem dopsané odpovědi sem 

spadají. Vyhodnoceno tak bylo všech 67 dotazníků. 

Hypotéza číslo 4. se potvrdila, ochotni poskytnout někomu první pomoc jsou spíše 

muži. 
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Hypotéza číslo 5. 

Předpokládám, že informace o poskytování první pomoci by na kurzu první pomoci 

hledalo méně než 20% respondentů. 

 

 

 

Důvěryhodné informace o poskytování první pomoci by na kurzu první pomoci 

hledalo 39% respondentů. Kurz první pomoci v kombinaci s jiným či jinými zdroji 

informací by zvolilo 34% dotazovaných. Do kategorie ostatní byla zahrnuta i jedna 

odpověď "nevím". Vyhodnoceno bylo všech 67 dotazníků. 

Hypotéza nebyla potvrzena, kurz první pomoci by jako zdroj informací o 

poskytování první pomoci hledalo více než 20% respondentů. 
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8. Diskuze 
 

Cílem výzkumu bylo zjistit znalosti laické dospělé veřejnosti o poskytování první 

pomoci, názory na tuto problematiku, názory a ochotu ohledně školení laiků v první 

pomoci. Výzkumu se zúčastnilo 67 dospělých lidí, 30 žen a 37 mužů, různého věku a 

vzdělání. 

Z otázek týkajících se vědomostí z oblasti podpory základních vitálních funkcí bylo 

nejvíce správných odpovědí na otázku č. 6 "V jakém případě uložím člověka do zotavovací 

polohy?". Správně odpovědělo 75% respondentů. Vzhledem k tomu, že veřejnosti je znám 

spíše výraz stabilizovaná poloha, považuji tento výsledek za velmi dobrý.  

Na otázku č. 4, týkající se správného telefonního čísla na zdravotní záchrannou 

službu odpovědělo správně 73% respondentů číslo 155. Za správné lze považovat i 

mezinárodní číslo 112, ale již z výše uvedených důvodů je lepší volit číslo 155. Počet 

správných odpovědí je poměrně vysoký, ale podle mého názoru přesto nedostatečný. 

Rychlé přivolání odborné pomoci je velmi důležité k záchraně člověka ohroženého na 

životě, proto by znalost správného čísla měla být základem.  

Velmi neuspokojivé jsou i výsledky znalostí u otázek č. 5 a 8. Přestože 40% 

respondentů uvedlo, že školení o první pomoci podstoupilo před méně než 5ti lety a 

současné postupy resuscitace se s malými změnami v Guidelines z roku 2010 učí podle 

postupů uvedených v Guidelines z roku 2005, odpovědělo správně na otázku "Jaký je 

správný poměr stlačení hrudníku a umělých vdechů z plic do plic?" pouze 30% 

respondentů a na otázku "Co je nejdůležitější při resuscitaci?" 31% respondentů.  

U otázky č. 7 "Jakým způsobem zajistíte průchodné dýchací cesty u člověka v 

bezvědomí?" odpovědělo správně 61% respondentů, avšak celých 25% respondentů 

zvolilo možnost "Vytáhnu mu jazyk a připevním k bradě". Je zajímavé, že si tuto dříve 

vyučovanou metodu lidé tak pamatují, nejspíš pro její "brutalitu". Čekala bych, že takto 

budou odpovídat spíše respondenti vyšších věkových kategorií, ale tato odpověď byla 

zastoupena ve všech věkových skupinách. 

I přes velmi neuspokojivé výsledky ve vědomostních otázkách je 69% respondentů 

přesvědčeno, že by se nejspíš pokusilo první pomoc poskytnout. Otázkou zůstává, jak by 

se ve skutečné situaci zachovali, zda by nezůstalo "jen" u vytočení telefonního čísla na 

ZZS. Zajímavé ale je, že 82% respondentů ví, že je neposkytnutí první pomoci trestné, 

přesto by se o poskytnutí první pomoci pokusilo jen už zmiňovaných 69% respondentů. 

Zarážející je i odpověď, kterou zvolilo 12% respondentů, že by se báli první pomoc 
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poskytnout, aby postiženému ještě více neublížili. V tomto případě je k zamyšlení, co si 

těchto 12% respondentů pod pojmem první pomoc představuje a jestli by byli schopni 

alespoň zavolat ZZS. 

V otázkách vzdělání laiků v poskytování první pomoci, odpovědělo 79%, že by 

laici v první pomoci měli být školeni, ale jen 57% z nich by osobně mělo o školení zájem. 

Myslím, že jsou to výsledky uspokojivé, přesto nedostatečné. Informace v této 

problematice by 39% respondentů hledalo na kurzu první pomoci, stejně jako dalších 21%, 

kteří by mimo kurz první pomoci hledalo informace na internetu, což vyvrátilo mou 

hypotézu č. 5, že školení první pomoci by bylo podstoupilo méně než 20% respondentů. 

Zajímavé výsledky a porovnání s mým zkoumáním přinesl výzkum agentury 

FOKUS, který proběhl v říjnu 2010 formou dotazníkového šetření (22). Z výsledků 

vyplývá, že 35% dospělé populace dostalo do situace, kdy byla potřeba poskytnout 

někomu první pomoc. 50% z nich skutečně aktivně zasáhla, ale u některých byla představa 

pomoci pouze přivolání ZZS, což potvrzuje mou domněnku, že nevím, kolik lidí z těch 

69%, co odpovědělo, že by se první pomoc poskytnout pokusilo, by jen nezavolalo ZZS.  

Nejvyšší ochotu někomu pomoci projevili lidé do 34 let, s vysokoškolským vzděláním a 

častěji muži, což odpovídá, nebo alespoň částečně mým hypotézám. Potvrdila se tím má 

hypotéza, že pomoci jsou ochotni více muži (78%), dále že lepší vědomosti v oblasti 

poskytování první pomoci mají lidé do 35 let a větší zájem o školení první pomoci mají 

lidé s vyšším a vysokoškolským vzděláním (71%). Ale pravdou zůstává, že vzdělání a 

lepší vědomosti nemusí odpovídat ochotě někomu pomoci, jen je to předpoklad kvalitnější 

pomoci a větší naděje na uzdravení či přežití postiženého. 

Pro zajímavost uvádím i výzkum prováděný britským Červeným křížem v roce 

2009, kde výsledky ukazují, že 77% respondentů neví, jak správně postupovat při 

neodkladné resuscitaci, jedna pětina lidí odpověděla, že by se o resuscitaci pokusilo. 

Shodně s mým výzkumem vyšla vyšší angažovanost mužů, oproti ženám.(23) 

Co tedy z mého výzkumu vyplývá? Je zřejmé, že znalosti laiků v poskytování první 

pomoci nejsou na dobré úrovni. I přesto by se více než polovina respondentů o první 

pomoc pokusilo. Co se týká vzdělání a ochotě k vzdělávání, nejsou výsledky špatné, ale 

také ne dostatečné, obzvláště s přihlédnutím ke skutečným vědomostem. Vzhledem k 

tomu, že školení dospělých laiků je založeno především na dobrovolnosti, řešení vidím v 

položení základů vědomostí a zájmu o první pomoc již v dětském věku. Předpokladem 

dobrých vědomostí je kvalitní školení, školitel nejlépe z oboru a možnost nácviku na 

modelu.     
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Otázkou tedy je kvalita školení a také to, jak ke školení laici přistupují, což závisí 

na celkovém přístupu k této problematice a také jakým způsobem celoplošné školení laiků 

zajistit. Řešením by mohlo být zavedení povinného školení zajištěného zaměstnavatelem, 

nejlépe jednou ročně. Avšak k tomu by bylo zapotřebí i změna legislativy. Proto i nadále 

bude záležet především na nás, jak se k poskytování první pomoci budeme stavět. 
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9. Závěr 
 

Tato práce byla zaměřena na výzkum problematiky laické první pomoci, znalostí 

laiků v této oblasti, názory na školení laiků a jejich ochotu vzdělávat se a ochotu někomu 

první pomoc poskytnout. 

Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část je 

rozdělená na několik kapitol. První část popisuje historii resuscitace, v další jsou 

vysvětleny základní termíny týkající se oblasti první pomoci. Třetí část obsahuje popis 

postupů první pomoci u vybraných stavů, ohrožujících zdraví či život. Čtvrtá kapitola je 

zaměřena na postupy kardiopulmonální resuscitace u dospělých i dětí. Pátá část je 

věnována telefonicky asistované neodkladné resuscitaci a komunikaci s dispečinkem 

zdravotnické záchranné služby. 

Empirická část se zabývá výsledky výzkumu již zmiňovaných oblastí, vědomostní 

otázky byly zaměřeny především na oblast podpory základních vitálních funkcí. Výzkum 

se týkal dospělé laické veřejnosti, zkoumaný vzorek se skládal z 30 žen a 37 mužů, ve 

věku 18 - 70 let, různé úrovně vzdělání.  Ze stanovených pěti hypotéz, se potvrdily tři. Z 

výsledků otázek zaměřených na vědomosti je zřejmé, že jsou nedostačující, u otázek 

týkajících se nepřímé srdeční masáže a resuscitačních poměrů velmi nedostatečné.         

Relativně povzbuzující je, že velká část respondentů je pro školení laiků v první 

pomoci, i když jen část z nich by osobně o školení mělo zájem.  

Řešením by mohlo být pravidelné školení laiků a to již v dětském věku. Problém 

vidím i v ochotě pomáhat, což je bohužel fenomén dnešní doby, lhostejnost k cizímu 

neštěstí se netýká jen první pomoci. Neochota pomoci ale může být způsobena strachem z 

nedostatku znalostí a obavami, aby postiženému svým neodborným zacházením nepřitížili.  

Vztah k lidem se naučit nedá, ale první pomoc ano, proto by školení laiků mělo být 

pravidelné a časté, ideálně jednou ročně. Základem by mělo být zavedení školení první 

pomoci na všech stupních škol. Školení by samozřejmě měli provádět pouze odborníci v 

oboru, nebo kvalitně proškolení laici, součástí školení je nezbytný nácvik dovedností na 

modelu. 

Závěrem bych citovala název příručky Dr. Fraňka, který výstižně mluví za vše: 

"První pomoc nejsou žádné čáry, ale dokáže zázraky." (3) 
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3. Rautekova poloha             
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5. Kontrola účinnosti umělého vdechu 

 

                   

6. KPR prováděná jedním zachráncem 

 

 

7. KPR prováděná dvěma zachránci 

 

http://www.obrazky.cz/detail?q=resuscitace&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=3&ref=http://www.obrazky.cz/?step=20&filter=1&s=&size=any&sId=OUB91LhQwgkzXevjnd0P&orientation=&typeAny=any&q=aed+logo&resID=H7N4uSRU1mjmuOLDoHN5YONqH2Vm7jIZovSpFPnviHk&imgURL=http://www.quido.cz/objevy/resuscitace.gif&pageURL=http://www.quido.cz/objevy/resuscitace.htm&imgX=255&imgY=164&imgSize=23&thURL=http://media4.picsearch.com/is?H7N4uSRU1mjmuOLDoHN5YONqH2Vm7jIZovSpFPnviHk&thX=128&thY=82&qNoSite=resuscitace&siteWWW=&sId=OUB91LhQwIo7XebYvRJU
http://www.obrazky.cz/detail?q=resuscitace&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=3&ref=http://www.obrazky.cz/?step=20&filter=1&s=&size=any&sId=OUB91LhQwgkzXevjnd0P&orientation=&typeAny=any&q=aed+logo&resID=H7N4uSRU1mjmuOLDoHN5YONqH2Vm7jIZovSpFPnviHk&imgURL=http://www.quido.cz/objevy/resuscitace.gif&pageURL=http://www.quido.cz/objevy/resuscitace.htm&imgX=255&imgY=164&imgSize=23&thURL=http://media4.picsearch.com/is?H7N4uSRU1mjmuOLDoHN5YONqH2Vm7jIZovSpFPnviHk&thX=128&thY=82&qNoSite=resuscitace&siteWWW=&sId=OUB91LhQwIo7XebYvRJU
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8. Logo AED 

 

 

 

  

http://www.obrazky.cz/detail?q=aed logo&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=16&ref=http://www.obrazky.cz/?q=aed&resID=FFp_fZEyfWfVxJneKYelH4y2gwKhNxRGT5OSt-OXzLg&imgURL=http://www.aed-defibrillator.be/images/aed_logo.gif&pageURL=http://www.aed-defibrillator.be/&imgX=154&imgY=158&imgSize=6&thURL=http://media5.picsearch.com/is?FFp_fZEyfWfVxJneKYelH4y2gwKhNxRGT5OSt-OXzLg&thX=124&thY=128&qNoSite=aed+logo&siteWWW=&sId=OUB91LhQwhuuXeblW7nK
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Dotazník 

 

Dobrý den, jmenuji se Jana Potulická a jsem studentkou 3. ročníku ošetřovatelství na lékařské 

fakultě v Hradci Králové. Tento anonymní dotazník je součástí výzkumné části mé bakalářské 

práce a prosím Vás o vyplnění všech otázek, jinak dotazník nebude platný, podle Vašich aktuálních 

vědomostí a Vašich názorů. Kromě otázky číslo 16 prosím o zaškrtnutí pouze jedné odpovědi. 

Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu. 

 

1) Věk: 

a) 18-25 

b)26-35 

c)36-45 

d)46-55 

e) 56-70 

 

 

2) Pohlaví: 

a)Žena 

b) Muž 

 

 

3)Vzdělání: 

a) Základní 

b) Středoškolské, SOU 

c)Vyšší, nebo nástavbové 

d)Vysokoškolské 

e) Jiné: 

 

 

4) Jaké je číslo na záchrannou službu? Prosím doplňte: 

………. 
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5) Jaký je správný poměr stlačení hrudníku a umělých vdechů z plic do plic při resuscitaci?  

a) 15:1  

b) 5:2 

c)30:2 

d)10:3 

e)Nevím 

 

 

6) V jakém případě uložím člověka do zotavovací polohy? 

a) Když se mu špatně dýchá 

b)Když je v bezvědomí, ale dýchá a má srdeční akci 

c)Když mám podezření na poranění páteře 

d)Když je neklidný a zvrací 

e)Nevím 

 

 

7) Jakým způsobem zajistíte průchodné dýchací cesty u člověka v bezvědomí? 

a) Podložím mu hlavu 

b) Vytáhnu mu jazyk a připevním k bradě 

c) Zakloním mu hlavu a otevřu ústa 

d)Uložím ho do zotavovací polohy 

e)Nevím 

 

 

8) Co je nejdůležitější při resuscitaci? 

a) Dýchání z plic do plic 

b)Nehýbat s postiženým 

c)Nepřímá srdeční masáž 

d)Všechny tři předchozí možnosti musí být splněny 

e)Nevím 
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9)Setkali jste se již s pojmem AED-Automatický externí defibrilátor? 

a) Ne 

b) Ano, slyšel/a jsem o tom, ale nevím přesně, k čemu to slouží 

c)Ano, vím co to je a k čemu to slouží (prosím doplňte). 

d) Nevím 

e)Jiné: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

10) Slyšel/a jste již o telefonicky asistované neodkladné resuscitaci? 

a) Ne, nevím, co to je 

b) Ano, vím, co to je (prosím 
doplňte):.........................................……………………………………………………………………………………………….. 

c) Nevím, nejsem si jist/a 

 

 

11) Myslíte si, že byste byl/a schopna poskytnout  někomu první pomoc? 

a) Asi ano, pokusil/a bych se o to 

b) Někomu blízkému ano, cizímu ne 

c)Ne, bál/a bych se, že mu/ji ublížím 

d)Nevím 

e)Jiné……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

12)Myslíte si, že Vám za neposkytnutí pomoci, pokud byste sám nebyl/a v ohrožení života, hrozí 
nějaký postih? 

a) Ne, nehrozí 

b) Ano, hrozí 

c)Nevím 

 

13) Byl/a jste někdy proškolen/a v první pomoci? 

a)Nikdy 
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b) Ano, před méně než 5ti lety 

c)Ano, před více než 5ti lety 

d) Ano, před více, než  10ti lety 

e)Ano, před více než 20ti lety 

f)Jiné:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14) Myslíte si, že by laici měli být školeni v poskytování první pomoci? 

a) Ano 

b) Ne, od toho je záchranná služba 

c) Záleží na každém, jestli chce, nebo ne 

d)Nevím 

 

 

15) Vy byste měl/a zájem o školení první pomoci? 

a) Ne, není potřeba 

b) Ano 

c) Nevím 

d)Jiné:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

16) Kde byste hledal/a  důvěryhodné informace o tom, jak poskytovat správně první pomoc? 

a) Na kurzu první pomoci 

b) Na internetu 

c) V televizních seriálech z lékařského prostředí 

d) V odborných publikacích 

e) Nevím 

f)Jiné:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


