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Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá úrovní znalostí poskytování první pomoci u řidičů. Teoretická 

část bakalářské práce je zaměřena na shrnutí informací, které se týkají obecných zásad 

poskytování první pomoci a postupů první pomoci z vybraných oblastí (bezvědomí, 

kardiopulmonální resuscitace, šok, krvácení, úrazy). Také jsou zde uvedena zákonná 

ustanovení týkající se první pomoci, postup při dopravní nehodě a statistika dopravních 

nehod.

       V empirické části bylo použito kvantitativní šetření a data byla získána technikou

dotazníku. Respondenty byli náhodní řidiči z okolí Kladna. Výzkum byl zaměřen nejen 

na zjišťování jejich teoretických znalostí v postupech první pomoci, ale také na zjištění 

překážek, které jim v poskytnutí první pomoci brání.

       Na základě výsledků byla zjištěna neznalost postupu v situaci, kdy si zachránce není jist, 

zda zraněný v bezvědomí dýchá. Naopak velmi dobrých výsledků dosáhli respondenti 

ve vědomostech z oblasti krvácení. 100% úspěšnost pak byla u otázky „Co podáme 

zraněnému při poranění břicha?“. Z překážek, které brání v poskytnutí pomoci, respondenti 

nejčastěji uvádějí strach z ublížení a obavy z nedostatku znalostí.

Klíčová slova

první pomoc, řidiči, dopravní nehoda, zranění při nehodách, život ohrožující situace, 

kardiopulmonální resuscitace



Abstracts

       This bachelor work deals with the level of knowledge  in rendering first aid  by drivers.                                         

The theoretical part focuses on general principles in providing first aid and guidelines in 

selected situations ( unconsciousness, cardiopulmonary resuscitation, shock, hemorrhage, 

accidents). Also given are legal provisions concerning first aid, the procedure after a traffic 

accident and statistics of traffic accidents.                                                                                                                            

      In the empirical part a quantitative approach was used and data was collected by  a  

questionaire.  Respondents were the drivers from the Kladno region, chosen at random.  The 

survey concentrated not only on  theoretical knowledge of  the drivers in providing first aid, 

but also on finding out obstacles  that prevent them from doing so.

      The results show the ignorance of guidelines in situations, where we are not sure, if  an 

unconsious wounded persone is breathing or not. On the contrary, very good knowledge was 

shown in the area of hemorrhage. The absolute success rate was in the response to the 

question: " What do we administer  to wounded persone with an abdominal trauma ?".  The 

most frequent  given obstacles to rendering first aid was  the fear of harm and  the fear of lack 

of knowledge.

Key words

First aid, Drivers, Road traffic akcident, Injury accidents, Life threatening situacion, 

Cardiopulmonary resuscitation
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Úvod

       Předložená bakalářská práce se snaží zjistit úroveň znalostí první pomoci u řidičů. 

V dnešní době stoupá počet automobilů, houstne provoz na silnicích ve městech i mimo ně. 

Lidé neustále spěchají, jsou ve stresu. Řidiči jezdí bezohledně, často riskují. Neustálé 

zvyšování bezpečnostních prvků v automobilech vyvolává v řidičích pocit, že jsou 

nezranitelní. Statistiky dopravních nehod ale hovoří jinak. Každý se může dostat do situace, 

kdy mu poskytnutí první pomoci může zachránit život. Představa, že člověk, který nám může 

pomoci, neví jak reagovat a raději pomoc neposkytne, není určitě příjemná a měla by nás 

varovat. Sami bychom měli usilovat o získání takových vědomostí a dovedností, které by nám 

umožnili zachovat se v těchto situacích správně a udělat, co je nezbytné. Poskytnutí potřebné 

pomoci může výrazným způsobem zvýšit šanci na přežití postiženého. K poskytnutí první 

pomoci není nutné žádné speciální vybavení, ale je důležité mít odvahu tuto pomoc 

poskytnout a ovládat zásady jejího poskytnutí, nezbytná je rovněž znalost čísel tísňových 

linek. Záchrana lidského života je to, oč jde v první řadě.

       Toto téma jsem si vybrala, neboť mám osobní zkušenost s poskytnutím první pomoci 

při dopravní nehodě. Vím, jak je těžké zachovat si chladnou hlavu a pamatovat na všechny 

vědomosti, které při záchraně života mohou být využity. Také jsem byla zklamána neochotou 

ostatních svědků zapojit se i přes opakované prosby.

       V teoretické části shrnuji informace týkající se obecných zásad poskytování první pomoci 

a postupy první pomoci z vybraných oblastí (bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, šok, 

krvácení, úrazy). Zabývám se zákonnými ustanoveními týkajícími se poskytnutí potřebné 

pomoci a informacemi o tom, co bychom měli dělat při dopravní nehodě. Rovněž uvádím 

statistiku dopravních nehod.

       V empirické části bakalářské práce zjišťuji, jaké mají řidiči teoretické znalosti první 

pomoci z vybraných oblastí. Zaměřila jsem se i na ochotu řidičů pomoc poskytnout. Snažila 

jsem se také zjistit, co jim v poskytnutí první pomoci brání. Ze získaných výsledků vyplynulo, 

že největším problémem je znalost nebo spíše neznalost postupu v situaci, kdy si zachránce 

není jistý, zda zraněný v bezvědomí dýchá. Jedná se o život ohrožující stav a tak by tato 

neznalost mohla být pro zraněného fatální. Naopak velmi dobrých výsledků dosáhli 

respondenti ve vědomostech z oblasti krvácení.
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Teoretická část

1 První pomoc

       První pomoc je soubor jednoduchých úkonů a činností, které zachraňují zdraví a život. 

Jejich účinnost je závislá na včasnosti a správném provedení. Hlavním cílem první pomoci je 

záchrana života, předejití komplikacím a zhoršení zdravotního stavu, snaha o zajištění co 

nejlepších podmínek vedoucích k zotavení nebo uzdravení (Houšková, 2012).

1.1 Rozdělení první pomoci

       První pomoc rozdělujeme na technickou první pomoc a zdravotnickou první pomoc, 

kterou pak dále rozdělujeme na laickou první pomoc a odbornou první pomoc (Kubátová,

2009).

       Technická první pomoc spočívá hlavně v odstranění vnějších vlivů, které byli příčinou 

poškození zdraví. Jedná se např. o vyprošťování, vypnutí plynu nebo elektrického proudu, 

uhašení požáru apod. Touto pomocí by se měla zajistit bezpečnost jak postiženého, tak 

zachránce.

       Laická první pomoc je závislá na osobnosti zachránce. Bývá poskytována bez 

specializovaných pomůcek, svépomocí. Součástí je přivolání zdravotnické záchranné služby 

(dále ZZS). Velmi často rozhoduje o přežití postiženého. Je důležitá při překlenutí času 

nutného pro příjezd zdravotnické záchranné služby, která poskytuje odbornou první pomoc 

(Kubátová, 2009).

       Odborná první pomoc se od laické liší hlavně tím, že ji provádí zachránci s odbornými 

znalostmi a speciálními pomůckami (Matek, 2012).
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1.2 Zásady v poskytování první pomoci

       Důležité je vědět, že nedělat nic, je horší, než se pokusit udělat alespoň něco. Včas 

poskytnutá první pomoc může u kritických stavů zachránit život, nebo alespoň zvýšit naději 

na záchranu. Všechny kroky při poskytování první pomoci by měly být účelné, šetrné 

a rozhodné. Ty, kteří přihlížejí, bychom se měli snažit přimět ke spolupráci (např. přivolání 

ZZS, stlačení krvácející rány). A v jakém sledu bychom měli postupovat?

1. bezpečnost – na tu bychom měli myslet v prvé řadě. Není důležitá jenom 

      pro postiženého, ale hlavně pro zachránce. Utopený nebo přejetý zachránce už nikoho 

nezachrání. Proto se neplavec nebude snažit vytáhnout tonoucího, ale pokusí se 

přivolat pomoc. Pokud je zraněný na frekventované silnici, přesuneme ho do bezpečí 

     a teprve potom začneme s poskytováním pomoci. Bezpečnost je nutná pro hladký      

průběh záchranných činností          

2. vyšetření – je další důležitý úkon. Zjistit bychom měli, zda není přítomno masivní 

krvácení, které je nutné ihned zastavit. Zhodnotit úroveň vědomí a stav dýchání. 

Můžeme se pokusit nahmatat pulz, ale není nutné se tímto zdržovat. Důležité je 

rozhodnutí, zda je nutná kardiopulmonální resuscitace. Pokud ne, zjišťujeme další 

tělesná postižení. Když není ošetřovaný v bezvědomí, snažíme se s ním udržovat 

slovní kontakt, ten nám slouží nejen ke sledování stavu vědomí, ale také ke zjišťování 

informací týkajících se nynějšího stavu (co a jak se stalo, jak se potíže vyvíjejí). Pokud 

jsou přítomni příbuzní, mohou nám informace poskytnout i oni. Kromě stavu vědomí,

také sledujeme vzhled (bledost, zbarvení rtů) ošetřovaného

3. oznámení – následuje po zjištění celkové situace a událost hlásíme nejlépe na čísle 

155 zdravotnické záchranné služby. Pro volání je nutné uvést CO, KDE, KOMU, JAK

se stalo. Také počet zraněných, kdo a odkud vše oznamuje. Telefon bychom neměli 

hned odkládat, protože telefonní operátorka ZZS může radit laikům, co přesně mají 

dělat, když si s poskytováním pomoci neví rady

4. první pomoc – vždy postupovat podle závažnosti. Manipulace by měla být v nezbytně 

nutném rozsahu. Úkony  první pomoci provádíme co nejšetrněji, ale rychle. Je dobré

vykonat vše pro co nejefektivnější pomoc zraněnému. Rozpoznat kritický stav, 

zaměřit se na vitální funkce (dech, krevní oběh), pokud je to nezbytné, zahájit 

neodkladně kardiopulmonální resuscitaci (viz kapitola 1. 3)
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5. dohled – na ten bychom neměli zapomínat. Sledování dalšího vývoje stavu, může 

pomoct zabránit vzniku následných komplikací. Od věci není ani zaznamenávání 

důležitých informací

6. transport – nesmí být na úkor první pomoci. Vždy je nutné zajistit správnou polohu 

      a dohled. Ve většině závažných stavů se transport realizuje vozy zdravotnické   

záchranné služby (Matek, 2012).

Při poskytování první pomoci je mnohdy stejně důležité vědět, co bychom dělat neměli. Mezi 

tyto úkony patří: - odstraňování cizích těles z ran

          - násilné změny polohy zraněného

          - sypání nebo lití čehokoliv do ran

          - vracení úlomků kostí nebo orgánů do dutin

          - podávání tekutin zraněnému (hlavně při podezření na vnitřní zranění)

          - nenechávat zraněného bez dohledu (Houšková, 2012).

1.3 Kardiopulmonální resuscitace

       Protože nejdůležitější součástí první pomoci je obnovení životně důležitých funkcí 

(dýchání, krevní oběh), budu se v této kapitole věnovat kardiopulmonální resuscitaci (KPR). 

Tato je souborem úkonů, které vedou k obnově nebo podpoře základních životních funkcí 

postižených těžkou akutní poruchou nebo zástavou.

       Primární zástava oběhu vede během několika vteřin k bezvědomí a apnoi. Primární 

zástava dechu vede k poruše krevního oběhu zhruba do 2 minut. Zástava oběhu krve vede 

k ireverzibilnímu hypoxickému poškození mozku, které nastává v průměru po 5 minutách 

(Janota, 2011).

       Současná evropská doporučení pro KPR vytvořil European Resuscitation Council (ERC) 

a publikována byla v roce 2010. Česká resuscitační rada tato doporučení převzala. Tato 

doporučení aktualizují ta, která byla zveřejněna v roce 2005 a podobně jako předchozí 

pokyny, jsou tyto založeny na nejnovějších mezinárodních vědeckých poznatcích. Představují 

široce přejímaný názor o tom, jak by měla být resuscitace provedena bezpečně a efektivně 

(http://resuscitation-guidelines.articleinmotion.com/article/S0300-9572%2810%2900447-

8/aim/).
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Rozdělení KPR

KPR můžeme rozdělit na základní a rozšířenou. 

       Základní resuscitace (basic life support – BLS) zahrnuje nutné postupy pro odvrácení 

smrti postižené osoby. Tyto postupy jsou jednoduché a snadno naučitelné. Většinou se 

provádí bez specializovaného vybavení. Vhodné je použití ochranných pomůcek (rukavice, 

resuscitační rouška). Do základní resuscitace patří i použití plně automatických externích 

defibrilátorů (AED). Tuto resuscitaci mohou a mají provádět osoby bez zdravotnického 

vzdělání. Pokud zdravotníci nemají potřebné pomůcky, postupují také podle těchto 

doporučení (Janota, 2011).

       Rozšířená KPR (advanced life support – ALS) bezprostředně navazuje na základní KPR 

a zahrnuje další postupy, pomůcky a farmakoterapii. Je prováděna kvalifikovanými 

zdravotníky. Kardiopulmonální resuscitace dětí má některé odlišnosti (Janota, 2011).

Algoritmus KPR

Při základní resuscitaci by měla být naše pozornost zaměřena na podporu životních funkcí 

podle algoritmu ABCD.

A – Airway – dýchací cesty (zajištění průchodnosti dýchacích cest)

B – Breathing – dýchání (umělé dýchání)

C – Circulation – krevní oběh (udržení dostatečného krevního oběhu)

D – Defibrillation – laická defibrilace (použití automatického externího defibrilátoru)

U rozšířené resuscitace je algoritmus DEF.

D – Drugs – podávání léků

E – Electrocardiography – monitorace životních funkcí

F – Fibrillation treatment – defibrilace (Kelnarová, 2012). 

Postup při základní KPR

Obrázek algoritmu základní neodkladné resuscitace přikládám v příloze C.

- zahájení KPR při náhle vzniklém bezvědomí, pokud postižený nedýchá normálně

- přivolání dalších zachránců, pokud jsou v doslechu hlasitého volání

- zajištění průchodnosti dýchacích cest, které je prováděno záklonem hlavy tlakem 

dlaně jedné ruky na čelo zraněného a současně nadzvednutím brady prsty druhé ruky. 

Potom je nutné ověření zástavy dechu. To provedeme tak, že skloníme svou hlavu 
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      nad zraněného a ucho dáme nad jeho ústa. Sledujeme zvedání hrudníku, posloucháme,     

zda je slyšet vydechovaný vzduch a zda pociťujeme proud vydechovaného vzduchu.

- pokud je zástava dechu nebo pouze lapavé vdechy přivoláme kvalifikovanou 

zdravotnickou pomoc – telefon 155. Pokud si nejsme zcela jisti, že zraněný dýchá, 

vždy musíme bezodkladně zahájit nepřímou masáž srdce. Pokud je více zachránců je 

rovněž zahajována vlastní KPR.

- KPR neškoleného zachránce spočívá v nepřímé srdeční masáži – stlačování střední 

části hrudní kosti do hloubky 5 – 6 cm s frekvencí 100 – 120/min. Místo stlačování 

hrudníku se nyní již složitě nevyhledává, lze orientačně použít průsečík osy bradavek 

a hrudní kosti. Ruce by měly mít propletené prsty a tlak na hrudní kost je zápěstím 

dolní ruky. Paže bychom měli mít natažené v loktech, ramena nad hrudní kostí 

zraněného. Srdeční masáž bez umělého dýchání je u laiků akceptována.

- vyškolený zachránce začne 30 kompresemi hrudníku a pak provede dva vdechy z úst 

do úst. Poměr 30 kompresí : 2 vdechy udržujeme po celou dobu resuscitace. Vdechy 

se provádějí tak, že se ucpe dvěma prsty nos zraněného a zachránce vdechne objem 

vzduchu svých úst do úst zraněného. Sleduje, zda se zvedá hrudník.

- pokud máme k dispozici automatický externí defibrilátor (AED) napojíme na něj 

zraněného a řídíme se doporučeními přístroje

- KPR ukončíme, pokud došlo k obnovení životních funkcí (zraněný se začne 

resuscitaci bránit). Další možností pro ukončení KPR je předání pacienta do péče 

kvalifikovaným záchranářům nebo při úplném vyčerpání zachránců. Při obnově 

životních funkcí zraněného uložíme do zotavovací (stabilizované) polohy (viz kapitola

3. 1) (http://resuscitation guidelines.articleinmotion.com/article/S0300-

9572%2810%2900435-1/pdf/european-resuscitation-council-guidelines-for-

resuscitation-2010-section-2-adult-basic-life-support-and-use-of-automated-external-

defibrillators).

Odlišnosti KPR u dětí

       U dětí existují při poskytování KPR určité odlišnosti. Zahájení resuscitace má přednost 

před tísňovým voláním. Zachránce proto po kontrole vitálních funkcí nejdříve zahájí 

resuscitaci (asi 1 min) a pak volá tísňovou linku 155. U dětí jde nejčastěji o sekundární 
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srdeční zástavu, primární je respirační selhání, které vede k hypoxii. Proto resuscitaci 

zahajujeme 5 vdechy a poté postupujeme dle věku dítěte. U dětí do 1 roku věku je poměr 

3 komprese : 1 vdechu a u dětí od 1 roku věku  poměrem 30 kompresí hrudníku : 2 vdechům 

pro laiky a 15 kompresí hrudníku : 2 vdechům pro dva nebo více kvalifikovaných zachránců. 

Komprese hrudníku je u dětí do 1 roku prováděna dvěma prsty. U starších dětí pak dlaní jedné 

ruky a u větších dětí stejně jako u dospělých, tedy použijeme obě ruce. AED využíváme u dětí 

starších 1 roku (Klementa, 2011). Obrázek algoritmu základní neodkladné resuscitace dětí 

přikládám v příloze D.

       Rozšířená resuscitace (ALS) bezprostředně navazuje na základní resuscitaci (BLS) 

a zahrnuje další postupy, pomůcky a farmakoterapii. Vždy je ale třeba mít na paměti, 

že k úspěchům při rozšířené resuscitaci a následné péči výrazně napomáhá kvalitní a efektivní 

základní KPR. 

1.4 Tísňové linky

       Znalost čísel tísňového volání nám pomůže přivolat odbornou pomoc. Také komunikace 

s operátorem je důležitou součástí první pomoci a tak je tato kapitola zaměřena na tyto 

informace.

       Linky tísňového volání jsou národní a mezinárodní, přičemž mezi sebou spolupracují. 

Pokud zavoláme na jednu z nich, návaznost pomoci v případě potřeby zajišťuje operátor.

Volání na tato čísla není zpoplatněno.

V České republice jsou pro tísňové volání vyhrazena tato čísla:

150 – Hasičský záchranný sbor České republiky

155 – Zdravotnická záchranná služba

158 – Policie České republiky

156 – Městská policie

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání

       Linka 155 je provozována zdravotnickou záchrannou službou a hovor přijímá zdravotník. 

Ten tak může volajícího instruovat jak správně postupovat při poskytování první pomoci.

Linku 112 provozuje Hasičský záchranný sbor ČR a oznámení přijímá operátor, 

který informaci převezme a předá dál (integrovaná záchranná služba – zdravotníci, hasiči, 

policie).
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       Příjezd ZZS by měl podle zákona o zdravotnické záchranné službě č. 374/2011 Sb. §5 být 

do 20 minut od nahlášení události.

       Telefonické volání na tísňovou linku je základním způsobem přivolání pomoci. Volat 

bychom měli i tehdy, pokud si třeba nejsme jisti, zda se jedná o závažný stav. Hovor přijímá 

kvalifikovaný operátor, který situaci posoudí, vyhodnotí a poradí jak postupovat.

       Při komunikaci s tísňovou linkou je důležité popsat přesně místo, kde je pomoc potřeba. 

Je dobré vědět, kde se nacházíme, popsat orientační body v terénu, jméno ulice, domu, popis 

místa. Je lépe ztratit pár minut přesným popsáním místa události, než aby záchranná služba 

bloudila o několik kilometrů dál (Franěk, 2012).

       Dále pak je potřeba podat operátorovi informace o tom, co se na místě děje. Je nutné 

vědět, kolik je zraněných a jaký je jejich aktuální stav, přesně popsat jaké mají příznaky. Je 

důležité popsat co vidíme, a ne to co si myslíme, že vidíme (popíšeme, že má zraněný křeče 

všech končetin a ne, že si myslíme, že má epileptický záchvat) (Franěk, 2012).

       Operační střediska poskytují volajícím instrukce, jak zraněným pomoci do příjezdu 

zdravotnické záchranné služby. Proto bychom ukončení hovoru měli nechat na operátorovi. 

Nemusíme se bát, že by došlo ke zdržení výjezdu ZZS. Zatímco dispečer podává instrukce jak 

máme postupovat, posádka záchranné služby je již na cestě na místo zásahu.

       I když je prioritní poskytovat zraněným první pomoc, pokud máme možnost, je dobré 

udělat i další opatření. Mezi ně patří hlavně zajištění přístupové cesty pro ZZS (signalizace 

místa zásahu, v noci osvětlení místa apod.) (Franěk, 2012).
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2 Doporučený postup na místě dopravní nehody

       Často se s nutností poskytnout první pomoc setkáváme u dopravních nehod, ať už jako 

přímí účastníci, nebo jako svědci. Proto je tato kapitola věnována postupu na místě nehody.

       Pokud jsme účastníky dopravní nehody musíme se řídit Zákonem o silničním provozu 

č. 361/2000 Sb. § 47 tohoto zákona upravuje povinnosti každého účastníka dopravní nehody. 

„ (1) Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie 

nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde 

k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem 

vozidla v pohybu.

(2) Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen

a) neprodleně zastavit vozidlo,

b) zdržet se požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky po nehodě po dobu, do kdy 

by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj 

nebo užil jinou návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty v případě, že jsou 

účastníci nehody povinni ohlásit nehodu policistovi podle odstavců 4 a 5,

c) učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku 

dopravní nehody, a

d) spolupracovat při zjišťování skutkového stavu.

(3) Účastníci dopravní nehody jsou povinni

a) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 

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

jiná vozidla,

b) oznámit, v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li k zranění, 

poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby,

c) označit místo dopravní nehody,

d) umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel 

hromadné dopravy osob,

e) neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení 

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

na dopravní nehodě,

g) v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam 

o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí 

obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, 

průběhu a následků.

(4) Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě 

převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 

100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni

a) neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi,

b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména 

přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to 

nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních 

komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopy,

c) setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně 

vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody.

(5) Povinnost podle odstavce 4 platí i v případě, kdy při dopravní nehodě

a) dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má 

účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle,

b) dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace 

podle zákona o pozemních komunikacích, nebo

c) účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit 

obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.“ (Úplné znění zákona č.361/2000, 

2010, s. 37 – 38).

       Jak se tedy zachovat podle zákona? Co udělat nejdříve? Jaký je jednoduchý návod 

na postup v případě dopravní nehody? Na to nám může odpovědět pár jednoduchých bodů 

uvedených na internetových stránkách policie České republiky.

- zastavte vozidlo a vypněte motor (zaparkovat bychom měli za místem nehody)

- zachovejte klid, nejednejte zbrkle (oblékneme reflexní vestu, rozhlédneme se)

- zabezpečte místo dopravní nehody – označte místo trojúhelníkem (pokud na místě 

nehody hrozí nebezpečí, odsuneme zraněné na bezpečné místo)
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- zjistěte následky dopravní nehody, stav zraněných, poskytněte první pomoc, přivolejte 

záchrannou službu linkou 155 (zastavíme silné krvácení, při ohrožení   životně 

důležitých funkcí zahájíme resuscitaci)

- pokud se jedná o nehodu, která se musí ohlásit Policii ČR, oznamte tuto skutečnost 

      na linku 158 a vyčkejte do jejího příjezdu (do té doby nepřemisťujte vozidlo z místa 

nehody, v nutnosti obnovení provozu vyznačte postavení vozidel)

- nepijte alkohol

- zajistěte svědky (http://www.policie.cz/clanek/ridici-622097.aspx).

http://www.policie.cz/clanek/ridici-622097.aspx
http://www.policie.cz/clanek/ridici-622097.aspx
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3 Postup při poskytování první pomoci

       I když nenadále situace, kde je v hlavní roli zranění, jsou psychicky náročné, měli 

bychom se snažit zachovat klid a chladnou hlavu. Znát správný postup při poskytování první 

pomoci nám usnadní efektivní využití našich znalostí v krizových situacích.

       Vždy je nutné se rychle zorientovat v situaci: CO, KOMU, KDE a JAK se stalo. 

Přesvědčíme se, zda je okolí zraněného bezpečné a nehrozí nebezpečí zachraňovanému ani 

zachránci. Pak teprve zjišťujeme stav vědomí. Postiženého uchopíme za rameno a hlasitě ho 

oslovíme. Pokud nereaguje na oslovení, ani bolestivý podnět, je nutné se zaměřit na životně 

důležité funkce (dech, krevní oběh). Když ošetřovaný nedýchá nebo dýchá lapavě, musíme se 

pokusit uvolnit dýchací cesty. Je také nutné přivolat zdravotnickou záchrannou službu (ZZS). 

Operátorka nám může dát cenné rady, jak dále postupovat. Pokud nedojde k obnově dechu, 

zahájíme kardiopulmonální resuscitaci v poměru 30  : 2 (komprese hrudníku : vdechy). Tu 

provádíme do té doby, než dojde k obnovení životně důležitých funkcí nebo do příjezdu ZZS. 

Také pokud je zachránce úplně vyčerpán, v resuscitaci nepokračuje.

       Postiženého, který není při vědomí, ale dýchá, uložíme do stabilizované (zotavovací) 

polohy (viz kapitola 3. 1). Zajistíme dohled až do příjezdu ZZS.

       Ošetřovaného, který je při vědomí, je nutné uklidnit, zajistit mu intimitu. Důležitá je 

vhodná komunikace, snažíme se být empatičtí. Při ošetření je vhodné, aby zraněný ležel. 

Může i sedět. Pokud je možno s pacientem komunikovat, je vhodné zjistit podrobnosti o jeho 

zdravotním stavu. V prvé řadě zjišťujeme aktuální obtíže, a to jak vznikly. I jejich vývoj je 

pro další postup v ošetřování důležitý.

Při posuzování celkového stavu si u ošetřovaného všímáme:

- úrovně vědomí – orientace místem, časem, osobou, zda-li ví, co je za den, kde je, zná 

svůj věk apod.

- dýchání – zda dýchá pravidelně, bez obtíží, zda není nutná poloha v polosedě 

při namáhavém dýchání, zda neslyšíme abnormální zvuky, jestli je frekvence 

normální, zrychlená, zpomalená

- kůže – její zbarvení (bledá - chudokrevnost,krvácení; modrošedá – nedostatečné 

okysličení; žlutá – onemocnění jater a žlučových cest; zarudlá – zvýšená teplota, 

přehřátí), pocení, vyrážky, hydratace

- polohy těla – zda sedí nebo leží, zda může chodit sám nebo s oporou
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- hlavy – zjišťujeme viditelná zranění, vytékání tekutiny z ucha, nosu, úst, sledujeme 

zornice a mimiku obličeje

- krku – pohyblivost krční páteře, zvětšení krčních uzlin, mandlí, plazení jazyka

- hrudníku – viditelná zranění, dýchací pohyby, bolestivost

- břicha – viditelná zranění, bolestivost na pohmat

- končetin – viditelná zranění, pohyblivost ve všech kloubech, bolestivost, otoky, 

prokrvení (Bydžovský, 2011).

Zjištěné informace předáme při příjezdu ZZS.

3.1 Bezvědomí

       V této kapitole se zabývám bezvědomím, protože je to stav, který postiženého 

bezprostředně ohrožuje na životě. Porucha vědomí je zpravidla závažným projevem postižení 

centrální nervové soustavy. 

       Bezvědomí je ztráta schopnosti reagovat na vnější podněty (zvuk, bolest) následkem 

poruchy funkce mozku. Je to život ohrožující stav, který vzniká z mnoha různých příčin. Tyto 

příčiny se mohou také vzájemně kombinovat. V bezvědomí dochází k ochabnutí svalstva, 

včetně jazyka, a může tak dojít k uzavření dýchacích cest a dušení. Dalším nebezpečím je 

možnost návratu žaludečního obsahu do úst a jeho následné zatečení do dýchacích cest. Také 

pád v důsledku poruchy vědomí může způsobit nebezpečné zranění (Bydžovský, 2012).

Poruchu vědomí můžeme rozdělit na kvantitativní a kvalitativní.

Kvalitativní poruchy vědomí jsou stavy dezorientace a zmatenosti. Je porušen obsah vědomí, 

ale ne jeho rozsah (bdělost). Jsou sem řazeny amentní a delirantní stavy.

Kvantitativní poruchy vědomí jsou stavy kdy je porušena bdělost (vigilita). Bezvědomí je 

nejtěžším stupněm poruchy vědomí, který může mít různý rozsah. 

(http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/?p=3942)

Stupně bezvědomí

       Hloubku bezvědomí posuzujeme podle reakce na otázky a podněty. Při povrchním 

bezvědomí je postižený schopen vykonat jednoduché příkazy (otevřít oči, ústa). Neodpovídá 

nebo odpovídá nesrozumitelně. Zraněného můžeme i na krátkou dobu probudit hlasem nebo 
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dotekem. Pokud však je postižený v hlubokém bezvědomí reaguje jen na bolestivé podněty 

(štípnutí) nebo nereaguje vůbec (Matek, 2012).

Příčiny bezvědomí

       Příčiny mohou být úrazové nebo neúrazové. Mezi úrazové příčiny patří otřes mozku, 

zhmoždění mozku, úrazové nitrolební krvácení, zásah elektrickým proudem apod. Neúrazové

bezvědomí má příčiny zánětlivé (meningoencefalitida, hnisavé ložisko v mozku, sepse atd.) 

a nezánětlivé (nádorová onemocnění, metabolické a cévní příčiny apod.) (Matek, 2012).

První pomoc

Pokud je zraněný v bezvědomí, měli bychom postupovat podle následujících kroků.

- zhodnotit úroveň vědomí – zraněného bychom měli hlasitě oslovit, zatřeseme 

ramenem, pokud nereaguje, vyzkoušíme bolestivý podnět (štípnutí do ušního lalůčku)

- zraněného v bezvědomí položíme na záda a provedeme záklon hlavy a kontrolu 

dýchání

- pokud je zraněný v bezvědomí a nedýchá normálně (chrčí, lapavě dýchá, nedýchá), 

ihned zahájíme kardiopulmonální resuscitaci (viz kapitola 1.3)

- přivoláme pomoc dalších osob + zdravotnickou záchrannou službu (tel.155)

- pokud postižený dýchá normálně a dostatečně (vidíme zvedání hrudníku, cítíme proud 

vydechovaného vzduchu) můžeme ho uložit do zotavovací polohy na boku se 

záklonem hlavy

- zraněnému zajistíme tepelnou pohodu – přikryjeme ho, abychom zabránili ztrátám 

tepla a podchlazení

- pokud máme možnost a čas než přijede ZZS, pátráme po příčinách bezvědomí (zápach 

po alkoholu, průkaz diabetika, epileptika), ošetříme zjištěná zranění

- nepodáváme nic ústy (tekutiny, léky) (Bydžovský,2012).

Zotavovací (stabilizovaná) poloha

       Zotavovací poloha je poloha na boku s hlavou otočenou k podložce. Pacienta ukládáme 

do zotavovací polohy, pokud jsou zachované životní funkce – dýchání, krevní oběh.
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Postup: Horní končetinu, která je k nám blíž vysuneme do upažení a opatrně ohneme v lokti 

do pravého úhlu. Druhou horní končetinu položíme šikmo přes hrudník a hřbetem k tváři

která je blíže k nám.Vzdálenější dolní končetinu pokrčíme v koleni a tlakem na toto koleno 

otočíme zraněného k sobě na bok. Hlavu postiženého mírně zakloníme. Musíme pravidelně

hodnotit krevní oběh a dýchání (Kubátová, 2009). Obrázek stabilizované polohy přikládám 

v příloze B.

3.2 Šok

       Vzhledem k tomu, že při všech závažných úrazech je větší pravděpodobnost vzniku šoku, 

věnuji se mu v této kapitole.      

       Šok je závažným, život ohrožujícím stavem, který je způsobený obrannou reakcí 

organismu na zátěž, která se při delším trvání obrací proti vlastnímu tělu. Při této reakci se 

sníží prokrvení v oblasti břicha a podkoží, protože organismus se snaží zabezpečit přednostně 

dodávku živin a kyslíku pro mozek a srdce. Pokud tento stav trvá dlouho, může se vyvinout 

až multiorgánové selhání (ledviny, srdce, játra, mozek atd.). Neprovedeme-li protišoková 

opatření včas, může postižený umřít na selhání životně důležitých funkcí (Kubátová, 2009).

Příčin šoku je více, např.:

Kardiogenní šok – vzniká důsledkem poškození funkce srdce. Příčinou může být porucha 

kontraktility, mechanická abnormalita srdce nebo arytmie.

Obstruktivní šok – vzniká při významné překážce v krevním oběhu. Vzniká např. při plicní 

embolizaci, srdeční tamponádě apod.

Hypovolemický šok – vzniká při snížení cirkulujícího objemu tělních tekutin. Důvodem 

může být vnitřní nebo zevní krvácení, také ztráta plazmy při větších popáleninách, ztráta 

tekutin při průjmu, zvracení nebo otok při velkém poranění měkkých tkání a zlomeninách.

Distribuční šok – nastává při výrazné vasodilataci cév při sepsi (septický šok), alergické 

reakci na léky nebo cizorodé bílkoviny (anafylaktický šok) nebo při úrazech mozku a míchy 

(neurogenní šok) (Janota, 2011).

V průběhu rozvoje šoku můžeme rozlišit tři fáze

1. fáze – kompenzace

Organismus se snaží udržet dostatečnou dodávku živin a kyslíku pro mozek a srdce.
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2. fáze – dekompenzace

Ve tkáních se snižují energetické zásoby a dochází k patologickým změnám, snižuje se 

srdeční výdej.

3. fáze – nezvratná (ireverzibilní)

Tato fáze končí úplným metabolickým rozvratem a vede k selhávání orgánů (Kelnarová, 

2012).

Příznakem šoku je: - zvyšující se tepová frekvence

                         - puls je špatně hmatný

                                - dýchání je zrychlené a povrchní

                                - bledost až promodrávání kůže na periferii

                                - studený a lepkavý pot

                                - pocit závratě, nevolnost

                                - pocit žízně, úzkosti, neklidu nebo apatie (Kubátová, 2009).

       Šok se vyvíjí v čase a třetí fázi (ireverzibilní) lze oddálit souborem opatření, která jsou 

známá jako „5T“ (podle počátečních písmen daných úkonů).

Teplo – Nutné je zamezit ztrátám vlastního tepla zraněného. Vhodné je použít nějakou 

podložku a deku, ale nenechávat zraněného na přímém slunci. Také násilné zahřívání 

v blízkosti zdroje tepla není nejlepší. Můžeme použít i alufolii, která je součástí vybavení 

autolékárničky a chrání postiženého před prochladnutím , ale i přehřátím.

Ticho – Zraněného je potřeba uklidňovat, udržovat kontakt klidným hlasem. A také zajistit 

dostatečný klid v bezprostřední blízkosti.

Tekutiny – Zraněný v šoku by neměl dostat nic ústy, i když pociťuje žízeň. Intenzivní pocit 

žízně můžeme zmírnit zvlhčením úst. Tekutiny jsou postiženému dodány po příjezdu ZZS 

intravenózně. Důvodem je, že tekutiny podané při šoku ústy se špatně vstřebávají a zvyšují 

riziko zvracení a vdechnutí obsahu do dýchacích cest.
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Transport – Musíme dbát na šetrnost. Všechny změny polohy by se měli provádět pozvolna. 

Vhodné je zraněného uložit na záda se zvýšením dolní partie těla a dolních končetin. 

Tišení bolesti – Analgetika by měla být podána nitrožilně po příjezdu ZZS. V rámci první 

pomoci zmírníme bolest ošetřením všech poranění, chlazením popálenin, znehybněním 

zlomenin apod. (Kelnarová, 2012).

       První pomoc se tedy skládá ze zavedení protišokových opatření „5T“, ale je důležité také 

sledovat základní životní funkce a pokud je to nutné zahájit KPR. Uvolnění a udržování 

volných dýchacích cest je samozřejmostí. Nezapomeneme zavolat ZZS a do jejich příjezdu se 

snažíme postiženého v rámci možností ošetřit.

3.3 Krvácení

       Pokud zraněný silně krvácí dochází k ohrožení jeho života a proto v této kapitole 

přiblížím tuto problematiku.      

       Krev v těle obíhá v uzavřeném systému a zajišťuje krom jiných funkcí i trvalý přísun 

živin a kyslíku do tkání. Při krvácení krev uniká z cév (tepny, žíly, vlásečnice), protože je 

porušena cévní stěna. Závažnost krvácení se posuzuje podle velikosti poranění cévy a tlaku 

krve v cévě. Také závisí na charakteru a typu poraněné cévy. Následky krvácení souvisí 

s celkovou krevní ztrátou, ale i s rychlostí s jakou krev z oběhu uniká. Ztrátu krve do 500 ml

dospělý člověk zvládne zapojením vlastních kompenzačních mechanismů a s tímto stavem se 

vyrovná (urychlení tepové frekvence, periferní vasokonstrikce). Pokud je ztráta krve větší než 

zvládnou přirozené kompenzační mechanismy, dojde ke zhroucení oběhu a objeví se příznaky 

šoku. Celkové množství krve u dospělého člověka je přibližně 65 – 75 ml/kg tělesné 

hmotnosti (4,5 – 6 litrů). Pokud dojde ke ztrátě poloviny tohoto objemu je zraněný 

bezprostředně ohrožen smrtí (Matek, 2012).

Krvácení můžeme dělit podle různých kritérií

podle typu zraněné cévy  - tepenné – jasně červená vystřikující krev

                                     - žilní – tmavší krev vytéká z rány bez pulsace

                                     - vlásečnicové (kapilární) – jemné vytékání, nebývá závažné
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                                    - kombinované

podle intenzity                 - malé do 500 ml

                                    - střední 500 – 1500 ml

                                    - velké nad 1500 ml

podle směru                     - zevní (krev uniká mimo tělo)

                                          - vnitřní (krev uniká do tkání nebo tělních dutin)

podle příčiny                    - úrazové

                                          - neúrazové (Matek, 2012).

Masivní krvácení můžeme ošetřit několika způsoby

1) stlačení cévy přímo v ráně rukou nebo použitím tamponu apod.

Tuto možnost použijeme při velmi akutních případech, kdy nemáme jinou možnost zastavení 

krvácení. Zachránci by se měli chránit použitím rukavic. Pokud jednou prsty do rány vložíme, 

neměli bychom je do příjezdu ZZS vytáhnout (Kelnarová, 2012).

2) stlačením tepny v tlakovém bodě

Tlakový bod je místo, kde můžeme tepnu přitisknout ke kosti a tak zastavit přítok krve 

k postižené oblasti. Tento bod stlačujeme mezi ranou a srdcem. K tomuto je nutná znalost 

polohy těchto tlakových bodů.    

Spánkový (arteria temporális) – při krvácení z hlavy

Lícní (arteria facialis) – při krvácení z úst a tváře

Krční (arteria carotis) – při krvácení z jazyka nebo krční tepny

Podklíčkový (arteria subclavia) – při krvácení z ramene, amputaci horní končetiny

Pažní (arteria brachialis) – při krvácení z předloktí a ruky

Břišní (aorta abdominalis)

Stehenní (arteria femoralis) – při krvácení ze stehna, amputace dolní končetiny (Kelnarová, 

2012)   

                                                                                                    

3) tlakový obvaz

Tento obvaz se skládá ze tří vrstev: první vrstva je krycí a přikládá se přímo na ránu, proto by 

měla být sterilní; druhá vrstva, která se přikládá na první, je tlaková (např. svinuté obinadlo)
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a stlačuje poraněnou cévu; poslední vrstva je fixační a upevňuje první dvě vrstvy k ráně. 

Pokud krev prosakuje, můžeme přiložit dvě tlakové vrstvy (Kubátová, 2009).

4) zaškrcovalo

Jde o krajní opatření, protože hrozí nedokrvení až odumření tkání. Jeho použití je ale možné 

při ztrátovém poranění (amputace končetiny) nebo při masivním krvácení na končetinách. 

Z anatomických důvodů je zaškrcovalo účinné pouze na paži nebo na stehně. Na předloktí 

a holeni by kvůli přítomnosti dvou kostí nebylo stlačení tak účinné. Zaškrcovadlo 

nepřikládáme přímo na kůži, ale podložíme ho nějakou látkou např. kapesníkem. Zaškrcujeme 

nad místem krvácení blíže k srdci. Také si musíme poznamenat čas zaškrcení a nepovolovat 

do příjezdu zdravotnické záchranné služby (Kelnarová, 2012).

3.3.1 Zevní krvácení

       Zevní krvácení z tělesných ran je viditelné a můžeme se pokusit ho v rámci první pomoci 

zastavit a zachránit tak zraněnému život.       

       Zevní krvácení může být tepenné (jasně červená krev stříká), žilní (tmavě červená krev 

intenzivně vytéká) nebo smíšené. Zraněný je ve velkém ohrožení života, pokud je poraněna 

pažní, stehenní nebo krční tepna může vykrvácet do 60 – 90 sekund. Poskytnutí první pomoci 

musí být opravdu včasné (Kelnarová, 2012).

       Hlavním příznakem krvácení je jasně červená stříkající a pulzující krev (tepenné

krvácení) nebo intenzivně vytékající tmavě červená krev (žilní krvácení). Nejčastěji můžeme 

pozorovat smíšené krvácení, kdy tepenná a žilní krev vystřikuje i vytéká. Vidět můžeme krev 

prosakující oděvem a na zemi tvořící se kaluž krve. Zraněný je bledý, studený, opocený. 

Ohrožuje ho rozvíjející se šok. Nahmatat můžeme slabší a zrychlený tep. Zraněný může 

pociťovat závrať, nevolnost, mdloby.

       Při poskytování první pomoci je prioritou zástava masivního krvácení, zmírnění šoku, 

omezení rizika infekce na minimum a přivolání ZZS.

První pomoc

V rámci první pomoci bychom se měli řídit jednoduchými radami.

- pokud máme, tak si nasadíme rukavice a krvácející cévu stlačíme přímo prsty

- v nejbližším tlakovém bodě stlačíme tepnu



28

- přiložíme tlakový obvaz a pokud stále prosakuje, můžeme navázat ještě dvě vrstvy.

Ale pokud je v ráně cizí těleso nemůže být tlakový obvaz použit. Krvácení stavíme 

stlačováním okrajů rány podél cizího tělesa a poraněnou část udržujeme ve zvýšené 

poloze. Ránu s cizím tělesem musíme obložit vytvarovaným obkladovým materiálem 

a otáčky obinadla vedeme mimo cizí předmět.

- při poranění tepny na krku je nutné stlačení v místě rány až do definitivního 

chirurgického ošetření

- kontrola životních funkcí

- zdvihnout postiženou část těla nad úroveň srdce

- protišoková opatření

- přivolání ZZS  (Kelnarová, 2012).

3.3.2 Vnitřní krvácení

       Vnitřní krvácení (dovnitř tělních dutin) nemůžeme v rámci první pomoci ovlivnit. Měli 

bychom na něj, ale při poraněních, myslet. V rámci první pomoci je důležité, abychom se

zaměřili na rozvíjející se šok.       

       Na vnitřní krvácení je třeba myslet vždy, když dochází ke zhoršení stavu zraněného. Toto 

krvácení často bývá závažnější než zevní krvácení a je zde nebezpečí pozdního rozpoznání, 

protože chybí viditelný únik krve. Ta sice zůstává v těle, ale ne v cévách a orgánům se 

nedostává kyslík. Komplikace jsou také způsobeny tlakem krevního výronu na důležité 

orgány (mozek, plíce apod.) (Kubátová, 2009).

       A kdy myslet na možnost vnitřního krvácení? Rozhodně tam, kde došlo k těžkým 

poraněním (tupým nárazem) s příznakem šoku. Také u krvácení z některého z tělních otvorů 

(z uší, nosu), chrlení nebo vykašlávání krve, při přítomnosti krve ve stolici apod. Vnitřní 

krvácení může zastavit jen lékař. Zachránce může provádět do příjezdu ZZS protišoková 

opatření, kontrolu životních funkcí a uklidňovat poraněného (Kubátová, 2009).
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3.4 Úrazy

       Úrazů je celá řada a můžeme je dělit podle nejrůznějších hledisek. Uvedu zde úrazy,

které mohou vzniknout při dopravní nehodě podle tělesných systémů.

3.4.1 Úrazy hlavy

       Tyto úrazy vznikají přímým násilím vedeným na hlavu. Dochází při nich k poranění 

lebky nebo mozku. Každé poškození mozku je závažné a postihuje celý organismus. Velmi 

často se projevuje poruchou vědomí.

Zlomenina spodiny lebeční – zlomenina spodní části lebky, na které spočívá mozek. 

Příznaky: - výtok krve z nosu či ucha, často s příměsí mozkomíšního moku

          - porucha vědomí

          - závrať, nevolnost, zvracení, pocení

          - brýlový hematom – vzniká několik hodin po úrazu.

Otřes mozku (commotio cerebri) – nejlehčí poranění mozku, jedná se spíše o funkční 

poranění přechodného rázu. 

Příznaky: - krátkodobá ztráta vědomí, poté ztráta paměti na dobu úrazu

          - bolest hlavy

          - zmatenost

          - závratě, nevolnost, zvracení

          - zvýšená spavost (hlavně u dětí)

          - bledost, pocení.

Zhmoždění mozku (contusio cerebri) – strukturální poranění mozku, vznikají prokrvácené 

nekrózy a edém.

Příznaky: - bezvědomí

          - neurologické – podle lokalizace a rozsahu zhmoždění.

Nitrolební krvácení – vede k útlaku mozkové tkáně a podle lokalizace rozeznáváme 

epidurální, subdurální, subarachnoideální a intracerebrální.
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Příznaky: - bolest hlavy

          - porucha vědomí s odstupem několika minut, hodin či dnů

          - zmatenost

          - nevolnost, zvracení

          - nestejná velikost zornic, světloplachost.

První pomoc

       Důležitá je kontrola životních funkcí a zjištění vzniklých poranění (velikost zornic, 

krvácení z ucha, nosu). Neopomeneme přivolat ZZS. Zraněného, který je při vědomí uložíme 

do polohy na zádech s mírně zvýšenou horní polovinou těla. Pokud je zraněný v bezvědomí, 

ale má zachované životní funkce polohujeme ho do zotavovací polohy (pokud krvácí z ucha, 

tak na postiženou stranu) a pokud nedýchá, zahajujeme kardiopulmonální resuscitaci. Pokud 

máme k dispozici krční límec, tak jej použijeme (Kelnarová, 2013).

3.4.2 Poranění páteře a míchy

       Páteř je sloupec obratlů, který chrání velmi citlivou míchu. Poranění páteře je způsobeno 

spíše nepřímým mechanizmem. Nejzranitelnější je v krční a bederní oblasti. Poškození míchy 

může způsobit trvalou ztrátu hybnosti kterékoliv části těla od poškozeného místa níže. 

Největší komplikace mohou nastat při poranění horní krční páteře, kdy poškozením 

prodloužené míchy dochází k poruše dechu a krevního oběhu (Birdsall, 2010).

Příznaky: - nepřirozená a strnulá poloha 

          - bolestivost v příslušné oblasti páteře

          - porucha hybnosti a citlivosti končetin a těla pod úrovní zranění

          - ochabnutí svěračů (Kelnarová, 2013).

První pomoc

       Přivoláme ZZS a pokud není zraněný bezprostředně ohrožen na životě, tak s ním 

NEMANIPULUJEME. Jestliže je ale v bezvědomí a nedýchá, tak bychom měli dýchací cesty 

zprůchodnit pouhým předsunutím dolní čelisti a zahájit KPR. K znehybnění krku použijeme 

krční límec, pokud ho máme k dispozici. K fixace můžeme také využít ruce, které přiložíme 
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ze stran k hlavě postiženého. Při otáčení do zotavovací polohy se snažíme udržet hlavu, 

ramena i trup v jedné rovině. Zraněného sledujeme až do příjezdu ZZS (Birdsall, 2010).

3.4.3 Poranění hrudníku

       V hrudní dutině jsou životně důležité orgány (srdce, plíce) chráněny hrudním košem. 

Poranění vznikají tlakem na hrudní stěnu. Při těchto poraněních může dojít ke stavům, kdy je 

zraněný ohrožen na životě. Poranění se dělí na otevřená (pronikající) a zavřená 

(nepronikající). Zavřená poranění vznikají většinou tupým násilím (nárazy, zhmožděniny 

apod.). Podle intenzity dochází ke zhmoždění měkkých tkání, zlomeninám žeber, prsní kosti,

pokud je intenzita větší i k poranění nitrohrudních orgánů. Otevřená poranění vznikají 

průnikem ostrého předmětu hrudní stěnou. Může být způsobeno i zlomeným žebrem 

(Birdsall, 2010).

Zlomenina žebra – je poranění doprovázené intenzivní bolestí. Pokud dojde ke zlomenině 

více než jednoho žebra, jedná se o sériovou zlomeninu. Při poranění spodních žeber může 

dojít také k poranění břišních orgánů.

Příznaky: - bolest zhoršující se dýcháním, kašlem a pohybem

          - může být viditelná deformace v místě zranění, pohmatová citlivost (Kelnarová,      

2013).

Pneumotorax – patří mezi otevřená poranění hrudníku. Vzduch vniká do pohrudniční dutiny, 

kde je za fyziologické situace podtlak, a je nasáván. Proto může dojít až ke kolapsu plíce.

Příznaky: - dušnost, zrychlené,mělké dýchání

          - rána na hrudníku, z níž vytéká zpěněná krev

          - slyšíme unikat vzduch

          - bledost až cyanóza

          - neklid

          - pokles krevního tlaku, zrychlený pulz

          - rozvoj šoku (Birdsall, 2010).
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První pomoc

Při poskytování pomoci bychom měli postupovat podle následujících bodů

- přivoláme ZZS

- uložíme  poraněného do polosedu, pokud musí být zraněný po ošetření uložen vleže, 

je vhodné ho položit na poraněnou stranu

- u zlomenin provedeme znehybnění horní končetiny na postižené straně hrudníku

- krytí rány – první vrstvou by mělo být sterilní krytí a další překrytí je neprodyšnou 

vrstvou (potravinová folie apod.) a pak následuje přelepení náplastí pouze ze tří stran 

(polopropustný obvaz uzavře otvor a dovolí unikat vzduchu z hrudníku)

- protišoková opatření  (Kelnarová, 2013).

3.4.4 Poranění břicha

       V této kapitole se věnuji poranění břicha. Jde o poranění, která vznikají působením síly 

na oblast břicha a může se jednat o závažný stav. K těmto poraněním dochází zejména 

při hrách, pádech a dopravních nehodách.       

       Při úrazech břicha je velké nebezpečí poranění orgánů dutiny břišní (játra, slezina, 

ledviny) a silného vnitřního krvácení. Zranění břicha může být způsobeno tupým nárazem 

(zavřené) nebo ostrým předmětem (otevřené). Hlavně u tupých poranění je velké riziko 

vnitřního krvácení, které nemusí odpovídat síle nárazu. Příznaky nemusí být ihned patrné. 

Mohou se ale rozvíjet v čase. Je proto nutné i malá poranění považovat za nebezpečná 

(Matek, 2012).

Tupá poranění – vznikají intenzivním tupým nárazem na břišní stěnu a dochází k protržení 

parenchymatózních orgánů s krvácením.

Příznaky: - bolestivé místo nárazu, bolest se šíří do celého břicha

          - napjatá břišní stěna

          - postupné horšení zdravotního stavu, zvracení

          - rozvoj šoku (Kelnarová, 2013).

Otevřená poranění – mohou být způsobena bodnou nebo střelnou ranou, při rozsáhlých 

poraněních břišní stěny i s výhřezem nitrobřišních orgánů.
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Příznaky: - viditelná krvácející rána v oblasti břicha

          - výhřez nitrobřišních orgánů

          - bolestivost

          - šokový stav (Kelnarová, 2013).

Při první pomoci se snažíme postupovat podle následujících instrukcí

- přivoláme ZZS

- poloha vleže s podloženými dolními končetinami, je možná i úlevová poloha, 

      kterou zaujímá zraněný sám

- protišoková opatření

- vyhřezlé orgány a tkáně nikdy nevracíme zpět do břišní dutiny, pouze je překryjeme 

vlhkým sterilním obvazem

- cizí předměty nevyndáváme

- nepodáváme nic ústy (Kelnarová, 2013).

3.4.5 Úrazy pohybového aparátu

       K poranění svalů, kloubů a kostí dochází při působení mechanické síly, která překoná 

pevnost tkáně. V případě kostí dochází ke zlomeninám, k přetržení nebo natržení u měkkých 

tkání. U kloubů může dojít k pohmoždění nebo vykloubení. Ke zranění může docházet přímo 

a to tahem nebo tlakem, ale i nepřímo ohybem, kroucením (Matek, 2012).

Zlomenina – je přerušení kontinuity kostní tkáně a to úplné nebo částečné. Dělíme je 

na otevřené a zavřené. U otevřených zlomenin je porušen kožní kryt a kromě krvácení je zde  

vysoké riziko infekce. Zavřené zlomeniny kožní kryt porušený nemají. U obou druhů 

zlomenin může dojít k posunu úlomků. Zlomeniny pánve jsou často spojeny s velkou krevní 

ztrátou.

Příznaky: - bolest zhoršující se pohybem

                - otok a hematom v místě poranění

         - hmatná deformita kosti

          - nepřirozená pohyblivost

          - krepitace – slyšitelné drhnutí při tření kostních úlomků
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          - vyčnívající úlomek kosti při otevřené zlomenině, krvácející rána (Matek, 2012).

Při poskytnutí první pomoci se snažíme postupovat podle následujících bodů

- zvážíme přivolání ZZS (vhodné u otevřených zlomenin)

- zastavíme krvácení, kontrolujeme fyziologické funkce

- ránu sterilně překryjeme, vyčnívající úlomky obložíme, ale neodstraňujeme ani 

nezatlačujeme

- omezení pohybu zraněné končetiny, fixace tak, aby byly znehybněny dva klouby 

sousedící se zraněním

- protišoková opatření

- šetrný transport (u méně závažných stavů – zavřená zlomenina) (Matek, 2012).

Vymknutí (luxace) – je způsobené vyklouznutím hlavice kloubu z kloubní jamky. Končetina 

zůstává ve vynucené poloze a kloub není funkční.

Příznaky: - bolestivost

                - porucha aktivní hybnosti, omezena i pasivní hybnost

                - deformita v oblasti postiženého kloubu (Matek, 2012).

První pomoc je podobná jako u zlomenin.

- znehybnění

- nepřímé chlazení končetiny

- šetrný transport do nemocnice (Matek, 2012).
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4 Právní úpravy spojené s poskytováním první pomoci

Pomoc člověku v ohrožení života patří od nepaměti mezi základní morální povinnosti. 

Přesto je dán této etické normě také právní rámec. V České republice ukládají povinnost 

poskytnout potřebnou pomoc občanu v nouzi, bez ohledu na věk a stupeň vzdělání, dva 

zákony. Je to trestní zákon č. 40/2009 Sb. a zákon č. 372/2011 Sb. – O zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování.

Zákon č. 372/2011 Sb. „§ 49 – povinnosti zdravotnického pracovníka

písmeno b – poskytovat neprodleně odbornou první pomoc každému, jestliže by bez této 

pomoci byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo zdraví a není-li pomoc včas dosažitelná 

obvyklým způsobem, a zajistit mu podle potřeby poskytnutí zdravotních služeb“

(http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#cast5)

trestní zákon č. 40/2009 Sb.

„§ 150 – neposkytnutí pomoci

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

     nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit 

    bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

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

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

zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až 

   na tři léta nebo zákazem činnosti.

§ 151 – neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne                 

osobě, která při dopravní nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může 

učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let 

nebo zákazem činnosti“ (Trestní zákoník : úplné znění zákona č. 40/2009 Sb.).

       Podle těchto ustanovení zákona je zřejmé, že je jinak posuzováno neposkytnutí pomoci 

řidičem při dopravní nehodě, jinak ve všech ostatních případech. Řidič dopravního prostředku 

musí poskytnout pomoc vždy, když se stane účastníkem dopravní nehody, tedy i při lehčím 

zranění. V ostatních situacích je neposkytnutí pomoci trestným činem pouze v případě, kdy je 

zraněný v nebezpečí ohrožení života, nebo jeví známky vážné poruchy zdraví. Takže 
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neposkytnutí pomoci lehce zraněnému v parku není trestným činem a to bez ohledu na to, zda 

ten, kdo pomoc neposkytl, je osoba se zdravotnickým vzděláním (Šnédr, 2008).

       Trestný čin neposkytnutí pomoci nelze spáchat z nedbalosti, jedná se vždy o trestný čin 

úmyslný. Úmysl může být přímý – tzn. že dotyčný úmyslně opomenul pomoc poskytnout. 

Také může jít o úmysl nepřímý – tzn. že dotyčný věděl, že potřebná pomoc nebude 

poskytnuta. Škodlivým následkem není úmrtí nebo újma na zdraví zraněného, ale za následek 

se považuje skutečnost, že pomoc nebyla poskytnuta – tedy ohrožující delikt. To tedy 

znamená, že povinnost poskytnout první pomoc má každý, tedy i laik, a to v situaci, kdy je 

zraněný v nebezpečí smrti, nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného 

onemocnění, i když není jisté, zda neodborné poskytnutí pomoci nepovede k poškození zdraví 

zachraňované osoby. Odpovědnosti se nemůže zbavit ani tvrzení, že by poskytnutá pomoc 

nevedla k záchraně postiženého, je třeba vyčerpat všechny možnosti ke zmírnění útrap.

       Od laika nemůžeme očekávat, že vždy bude schopen poskytnout potřebnou pomoc. Podle 

tohoto zákona má laik možnost se rozhodnout, zda pomoc pouze zprostředkuje nebo sám 

poskytne. Otázkou ovšem zůstává, zda laik v dnešní době, kdy po zavolání na tísňovou linku 

je instruován dispečerem, jak postupovat v pomoci, by měl mít povinnost tuto pomoc v rámci 

svých možností poskytnout (Stolínová, 2010).

       V situaci, kdy by laikovi nebo jiné osobě hrozilo při poskytnutí potřebné pomoci úmrtí 

nebo vážná porucha zdraví nebo jiná vážná újma není neposkytnutí pomoci trestným činem.

       Každý člověk, ať už laik nebo zdravotník, by měl znát základní rysy týkající se trestního 

stíhání pro neposkytnutí pomoci a v situacích, kdy se může dostat do střetu se zákonem na to 

pamatovat. Je důležité naučit laiky poskytovat potřebnou pomoc, i když je to úkol velmi 

těžký. Dobrým řešením by mohla být kombinace znalostí zdravotníků s ochotou laického 

zachránce, který postupuje dle pokynů dispečinku záchranné služby. Každý člověk by si měl 

uvědomit, že i on může být tím, kdo bude pomoc potřebovat.
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5 Statistiky dopravních nehod

       Je zajímavé zjistit, jak se vyvíjejí počty dopravních nehod. Hlavně mě zajímá jaké jsou 

počty nehod, kde viník nehody z místa ujede, aniž by se pokusil poskytnout potřebnou 

pomoc. 

Statistika rok 2012

       Policie ČR v roce 2012 šetřila 81 404 nehod, při kterých bylo 681 osob usmrceno, 

2 986 osob těžce zraněno a 22 590 osob bylo zraněno lehce.

       To znamená, že v roce 2012 šetřila Policie ČR v průměru každých necelých 7 minut 

nehodu, každých 23,3 minut byl při nehodě lehce zraněn člověk a každé 2,9 hodiny těžce. 

Průměrně každých 13 hodin zemřel při nehodě člověk.

       Při tom bylo zaznamenáno 12 385 případů (tj. 17,6 % z celkového počtu nehod 

zaviněných řidiči vozidel), kdy viník nehody z místa ujel. Při těchto nehodách bylo 13 osob 

usmrceno a dalších 822 zraněno. Počet těchto nehod je vyšší o 969 (tj. o 8,5 %), počet 

usmrcených je o 5 osob vyšší a o 11 osob je nižší počet zraněných 

(http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti

900835.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d).   

Statistika rok 2013 do srpna

       Policie ČR za prvních osm měsíců roku 2013 šetřila 54 526 nehod, při nich zemřelo 

377 osob, těžce zraněno bylo 1 766 osob a 15 027 osob se zranilo lehce.

Počet nehod - počet nehod za prvních osm měsíců letošního roku je pátý nejnižší od roku 

1990.

Počet usmrcených osob za prvních osm měsíců tohoto roku je nejnižší od roku 1970 

       V 8 560 případech (15,7 % nehod) viník nehody z místa ujel a při těchto nehodách bylo 

usmrceno 6 osob a dalších 551 bylo zraněno. Podle dostupných statistik zjišťujeme, že počet 

těchto nehod je oproti předchozímu roku vyšší o 630 (tj. o 8 %). Počet usmrcených 

a zraněných je sice nižší, a to u usmrcených o 4 osoby a u zraněných o 14 osob, ale to 

neznamená, že je důvod k radosti. (http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-

178464.aspx).
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       Je alarmující, že přestože zaznamenáváme pokles počtu dopravních nehod i usmrcených 

nebo zraněných osob, počet nehod, kdy viník z místa nehody ujel a neposkytl tak potřebnou 

pomoc je vyšší. To znamená, že jsou mezi námi stále řidiči, kteří nemají dost odvahy a jsou 

lhostejní k ohrožení života jiného člověka. Přitom by i jen pouhé zavolání na tísňovou linku 

mohlo mnohdy zachránit život.
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Empirická část

6 Výzkumný cíl

       Pro zpracování výzkumného šetření jsem si zvolila jeden hlavní cíl a pět dílčích cílů.

Hlavní cíl: 

Zjistit teoretické znalosti poskytování první pomoci (u život ohrožujících stavů) u řidičů.

Dílčí cíle:

1 Zjistit teoretické znalosti řidičů v poskytování první pomoci v oblasti ohrožení 

vitálních funkcí (vědomí,dýchání, krevní oběh).

2 Zjistit teoretické znalosti poskytování první pomoci u řidičů z oblasti šoku, poranění 

hrudníku a břicha.

3 Zjistit teoretické znalosti poskytování první pomoci u řidičů z oblasti krvácení.

4 Zjistit teoretická znalosti poskytování první pomoci u řidičů z oblasti závažných 

úrazů.  

5 Zjistit, zda jsou řidiči ochotni poskytnout první pomoc při dopravní nehodě, a co jim 

v poskytnutí této pomoci brání.



40

7 Metodika výzkumného šetření 

7.1 Zdroje poznatků

       Jako zdroje jsem použila odbornou literaturu a elektronické informační zdroje. Zároveň 

jsem využila své vědomosti získané odbornou praxí a bakalářským studiem oboru všeobecná 

sestra. Jako informační prameny byly použity: Katalog Středočeské vědecké knihovny, 

Katalog 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

7.2 Charakteristika zkoumaného souboru

       Respondenty mého výzkumného šetření byli náhodní návštěvníci hypermarketu 

v Kladně, kteří byli ochotni se mnou vyplnit anonymní dotazník a splňovali podmínku 

vlastnění řidičského oprávnění. Také jsem oslovila lidi ze svého okolí vlastnící řidičské 

oprávnění.

7.3 Metoda výzkumného šetření

       K výzkumnému šetření jsem použila kvantitativní metodu sběru dat technikou

anonymního dotazníku (viz příloha A). Úvodní část je věnována informacím o účelu 

dotazníkového šetření a ujištění o anonymitě. Dotazník obsahuje 26 položek. Zahrnuje otázky 

uzavřené, u kterých respondenti volí z předem určených variant odpovědí. Také jsou použity

otázky filtrační a otevřené kde respondent odpovídá vlastními slovy. Je zde také otázka 

polouzavřená, kde má respondent možnost volit z daných variant nebo svou odpověď 

formulovat sám.

       Dotazník je sestaven tak, aby odpověděl na jednotlivé cíle výzkumného šetření.

Dotazník

       První dvě otázky jsou identifikační a zjišťují pohlaví a dobu vlastnění řidičského průkazu. 

Otázky č. 3 – 7 se vztahují k cíly č. 5. Otázky č. 8 – 14 zjišťují vědomosti týkající se zajištění 

vitálních funkcí a vztahují se k cíli č. 1. K cíli č. 2 se vztahují otázky č. 15 – 18 a zjišťují 

vědomosti z oblasti šoku, poranění hrudníku a břicha. Dále pak otázky č. 19 – 22 hledají 

odpověď na cíl č.3 týkající se vědomostí o krvácení. Otázky č. 23 – 26 pak směřují k cíli

č. 4 a zjišťují vědomosti týkající se úrazů. K hlavnímu cíli se vztahují otázky č. 3 a 8 – 26.
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7.4 Organizace výzkumného šetření

       Výzkumné šetření probíhalo v průběhu září a října roku 2013 na parkovišti hypermarketu 

v Kladně a při osobních návštěvách lidí z mého okolí. Dotazník byl vyplňován v mé 

přítomnosti a ihned odevzdán. V případě otázek, pochybností, nebo nejasností jsem byla 

respondentům k dispozici. Celkově jsem oslovila 100 respondentů (100%). Žádný 

z vyplněných dotazníků jsem nemusela vyřadit. 

       Před vlastním šetřením jsem provedla pilotní šetření. V něm bylo rozdáno 10 dotazníků. 

Vzhledem k tomu, že nikdo z respondentů pilotního šetření neměl k dotazníku připomínky, 

byl tedy distribuován beze změn.

7.5 Zpracování výsledků výzkumného šetření

       Po ukončení dotazníkového šetření byly výsledky zpracovány a následně vloženy 

do vytvořených tabulek a grafů. Byla použita statistická analýza dat. Výsledky byly doplněny 

relativní četností, která byla získána matematickou řadou: fi = ni /N, kdy: fi znázorňuje 

relativní četnost vyjádřenou v % se dvěma desetinnými čísly, ni znázorňuje absolutní četnost 

a  N celkovou četnost. Soubor jako celek tvořilo 100 respondentů (100,00 %).

       K zhodnocení celkových znalostí je použita hodnotící škála, kterou jsem pro tyto účely 

vytvořila. Pro vyhodnocení odpovídají jednotlivým stupňům následující počty chyb.

Výborné...…………………. 0 – 1 chyba

Dobré……………………….2 – 3 chyby

Dostatečné………………….4 – 5 chyb

Nedostatečné……………….6 a více chyb   
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7.6 Výsledky výzkumného šetření

Otázka č. 1 – pohlaví respondentů

Tabulka č. 1 – pohlaví respondentů

Graf č. 1 – pohlaví respondentů
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Pohlaví respondentů

Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů je 51 (51,00 %) žen a 49 (49,00 %) mužů. 

Viz tabulka a graf č. 1.

Pohlaví ni fi

muž 49 49,00 %

žena 51 51,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 2 – doba vlastnění řidičského oprávnění

Tabulka č. 2 – doba vlastnění řidičského oprávnění

Graf č. 2 – doba vlastnění řidičského oprávnění
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Doba vlastnění řidičského oprávnění

Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů vlastní řidičské oprávnění 5 a méně let 

19 (19,00 %), 6 – 15 let 29 (29,00 %), 16 – 25 let 27 (27,00 %) a 26 a více let 25 (25,00 %). 

Viz tabulka a graf č. 2.

Doba vlastnění 
řidičského oprávnění

ni fi

5 a méně let 19 19,00 %

6 – 15 let 29 29,00 %

16 – 25 let 27 27,00 %

26 a více let 25 25,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 3 – telefonní číslo zdravotnické záchranné služby

Tabulka č. 3 – telefonní číslo zdravotnické záchranné služby

Graf č. 3 – telefonní číslo zdravotnické záchranné služby
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Telefonní číslo zdravotnické záchranné služby

Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů znalo správnou odpověď 92 (92,00 %), 

2 (2,00 %) udali telefonní číslo 112 a 6 (6,00 %) uvádělo telefonní číslo 150. Číslo 158 

neuvedl nikdo.

Viz tabulka a graf č. 3.

Telefonní číslo 
zdravotnické 

záchranné služby
ni fi

150 6 6,00 %

155 92 92,00 %

158 0 0,00 %

112 2 2,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 4 – praktické zkoušení první pomoci (figuríny, modelová situace)

Tabulka č. 4 – praktické zkoušení první pomoci 

Graf č. 4 – praktické zkoušení první pomoci
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Praktické zkoušení první pomoci 

Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů 68 (68,00 %) odpovědělo ANO 

a 32 (32,00 %) odpovědělo NE.

Viz tabulka a graf č. 4

Praktické zkoušení 
první pomoci

ni fi

ANO 68 68,00 %

NE 32 32,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 5 – co vyvolává v respondentech potřeba poskytnout první pomoc zraněnému 

(možnost více odpovědí) 

Tabulka č. 5 – pocity při potřebě poskytnutí první pomoci

Graf č. 5 – pocity při potřebě poskytnout první pomoc
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů vybralo 8 (8,00 %) možnost nevolnost a pocit 

na omdlení, 9 (9,00 %) bezradnost, 34 (34,00 %) úzkost a strach, 22 (22,00 %) neví, nedokáže 

vyjádřit, 8 (8,00 %) žádné emoce, 29 (29,00 %) chuť pomoci, 17 (17,00 %) potřebu 

přítomnosti další osoby, 2 (2,00 %) v možnosti jiné uvedli povinnost pomoc a snahu pomoc.

Viz tabulka a graf č. 5.

Pocity při potřebě poskytnutí první pomoci ni fi

Nevolnost, pocit na omdlení 8 8,00 %

Bezradnost 9 9,00 %

Úzkost a strach 34 34,00 %

Nevím, nedokážu vyjádřit 22 22,00 %

Žádné emoce 8 8,00 %
Chuť pomoci 29 29,00 %

Potřebu přítomnosti další pomáhající osoby 17 17,00 %
Jiné 2 2,00 %
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Otázka č. 6 – poskytnutí pomoci v případě potřeby

Tabulka č. 6 – poskytnutí pomoci v případě potřeby

Graf č. 6 – poskytnutí pomoci v případě potřeby
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů pomoc již poskytovalo 6 (6,00 %), možnost 

asi ano zvolilo 38 (38,00 %), možnost, že by pomoc poskytli, ale spíš by pouze přivolali ZZS 

zvolilo 32 (32,00 %), pomoc by určitě neposkytli 2 (2,00 %) respondenti a 22 (22,00 %) 

respondentů si není jisto svou reakcí.

Viz tabulka a graf č. 6

Poskytnutí pomoci 
v případě potřeby

ni fi

Ano, již jsem pomoc 
aktivně poskytoval/a

6 6,00 %

Asi ano 38 38,00 %

Asi ano, ale spíš bych 
pouze přivolal/a ZZS

32 32,00 %

Určitě ne 2 2,00 %

Nejsem si jist/a jak 
bych reagoval/a

22 22,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 7 – Pokud na předchozí otázku odpověděli za c), d) nebo e) napsat proč.

Tabulka č. 7 – důvody, proč by pomoc neposkytli nebo proč si nejsou jisti

Graf č. 7 – důvody, proč by pomoc neposkytli nebo proč si nejsou jisti
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Na otázku č. 7 odpovídali pouze respondenti, kteří v otázce č. 6 odpověděli c), d) nebo e). 

Měli možnost volné odpovědi. Z celkového počtu 56 (100,00 %) respondentů jich nejvíce 

13 (23,21 %) uvedlo strach z ublížení, 12 (21,43 %) uvedlo, že pomoc nikdy neposkytovali, 

8 (14,29 %) pak pociťuje nejistotu při postupu, 7 (12,50 %) pociťuje nedostatek znalostí, 

5 (8,93 %) má strach, 3 (5,36 %) pociťuje stres a neumí řešit kritické situace, 3 (5,36 %) 

pociťuje nejistotu ve své schopnosti, 2 (3,57 %) neví jak by se zachovali, 2 (3,57 %) by se 

rozhodovali podle závažnosti zranění a 1 (1,79 %) nesnáší krev.

Viz tabulka a graf č. 7 

Důvody, proč by pomoc neposkytli nebo proč si 
nejsou jisti

ni fi

Strach z ublížení 13 23,21%
Nejistota při postupu 8 14,29%

Nikdy pomoc neposkytovali 12 21,43%
Strach 5 8,93%

Neví jak by se zachovali 2 3,57%
Stres, neumí řešit kritické situace 3 5,36%

Nejistota ve své schopnosti 3 5,36%
Nedostatek znalostí 7 12,50%

Záleží na závažnosti zranění 2 3,57%
Nesnáší krev 1 1,79%
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Otázka č. 8 – zjištění bezvědomí

Tabulka č. 8 – zjištění bezvědomí

Graf č. 8 – zjištění bezvědomí
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů si správnou odpověď oslovením, zatřesením, 

bolestivým podnětem zvolilo 98 (98,00 %) a 2 (2,00 %) respondenti zvolili možnost pokusu 

o posazení. Možnost polití studenou vodou si nezvolil žádný respondent. 

Viz tabulka a graf č.8

Zjištění bezvědomí ni fi

Oslovením, 
zatřesením, 

bolestivým podnětem
98 98,00 %

Politím zraněného 
studenou vodou

0 0,00 %

Pokusem o posazení 2 2,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 9 – poloha v bezvědomí při zachovaném dýchání

Tabulka č. 9 – poloha v bezvědomí při zachovaném dýchání

Graf č. 9 – poloha v bezvědomí při zachovaném dýchání
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů zvolilo správnou možnost na boku 

83 (83,00 %), 9 (9 %) zvolilo možnost na zádech s podloženou hlavou a 8 (8,00 %) zvolilo 

možnost na zádech se zvednutými dolními končetinami.

Viz tabulka a graf č. 9

Poloha v bezvědomí 
při zachovaném 

dýchání
ni fi

Na záda s podloženou 
hlavou

9 9,00 %

Na záda se 
zvednutými dolními 

končetinami
8 8,00 %

Na bok –
stabilizovaná poloha

83 83,00 %

celkem 100 100,00 %



51

Otázka č. 10 – co dělat, když si nejsme jisti zda postižený dýchá

Tabulka č. 10 – co dělat, když si nejsme jisti zda postižený dýchá

Graf č. 10 – co dělat, když si nejsme jisti zda postižený dýchá
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů zvolilo správnou možnost postupu „jako by 

nedýchal“ 20 (20,00 %), sledování barvy 16 (16,00 %) a pokus o nahmatání pulzu 64 (64,00

%).

Viz tabulka a graf č. 10

Co dělat, když si nejsme jisti, zda postižený 
dýchá

ni fi

Sledujeme jeho barvu a pokud začne 
promodrávat, začneme postupovat jako by 

nedýchal
16 16,00 %

Postupujeme jakoby nedýchal (okamžitě 
zahájíme resuscitaci)

20 20,00 %

Pokusíme se nahmatat pulz na krčních 
tepnách, a pokud ho nenahmatáme, zahájíme 

resuscitaci
64 64,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 11 – uvolnění dýchacích cest

Tabulka č. 11 – uvolnění dýchacích cest

Graf č. 11 – uvolnění dýchacích cest
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů 74 (74,00 %) zvolilo správnou možnost 

záklon hlavy a vyčištění úst, 26 (26,00 %) zvolilo vytažení jazyka z dutiny ústní. Možnost 

předklon hlavy nezvolil žádný respondent.

Viz tabulka a graf č. 11

Uvolnění dýchacích cest ni fi

Vytažení jazyka z dutiny ústní 26 26,00 %

Záklon hlavy, vyčištění úst 74 74,00 %

Předklon hlavy 0 0,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 12 – důležitost pro kvalitně prováděnou zevní srdeční masáž

Tabulka č. 12 – důležitost pro kvalitně prováděnou zevní srdeční masáž

Graf č. 12 – důležitost pro kvalitně prováděnou zevní srdeční masáž
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů 93 (93,00 %) zvolilo správnou možnost 

frekvence a hloubka stačení, 6 (6,00 %) zvolilo možnost pouze frekvence a 1 (1,00 %) 

hloubka stlačení.

Viz tabulka a graf č. 12

Důležitost pro kvalitně prováděnou zevní 
srdeční masáž

ni fi

Jen správná frekvence 6 6,00 %

Jen správná hloubka stlačení hrudní kosti 1 1,00 %

Správná frekvence a správná hloubka stlačení 
hrudní kosti

93 93,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 13 – místo stlačení hrudníku při nepřímé masáži srdce

Tabulka č. 13 – místo stlačení hrudníku při nepřímé masáži srdce

Graf č. 13 – místo stlačení hrudníku při nepřímé masáži srdce
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů 60 (60,00 %) zvolilo střed hrudníku, což je 

správná odpověď. 34 (34,00 %) respondentů zvolilo spodní část hrudní kosti a i tuto možnost 

pokládám za správnou. 6 (6,00 %) respondentů uvedlo levou stranu hrudníku.

Viz tabulka a graf č. 13

Místo pro stlačení hrudní kosti při nepřímé 
srdeční masáži srdce

ni fi

Na středu hrudníku 60 60,00 %

Na levé straně hrudníku 6 6,00 %

Na spodní části hrudní kosti 34 34,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 14 – správný poměr stlačení hrudníku a vdechů

Tabulka č. 14 – správný poměr stlačení hrudníku a vdechů

Graf č. 14 – správný poměr stlačení hrudníku a vdechů

48,00%

26,00% 26,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Správný poměr stlačení hrudníku a vdechů

30 stlačení : 2 vdechy

15 stlačení : 1 vdech

5 stlačení : 2 vdechy

Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů 48 (48,00 %) zvolilo správnou možnost 

30 : 2, 26 (26,00 %) 15 : 1 a 26 (26,00 %) 5 : 2.

Viz tabulka a graf č. 14

Správný poměr stlačení hrudníku a vdechů ni fi

30 stlačení : 2 vdechy 48 48,00 %

15 stlačení : 1 vdech 26 26,00 %

5 stlačení : 2 vdechy 26 26,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 15 – příznaky šoku

Tabulka č. 15 – příznaky šoku

Graf č. 15 – příznaky šoku
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů 90 (90,00 %) zvolilo správnou možnost bledá 

a studená kůže, studený lepkavý pot, rychlý a špatně hmatný tep, 1 (1,00 %) zvolil možnost 

červené a teplé kůže, zvýšené pocení, zpomalený a špatně hmatný tep a 9 (9,00 %) zvolilo 

vlhký a zarudlý obličej, rychlý a dobře hmatný tep.

Viz tabulka a graf č. 15

Příznaky šoku ni fi

Bledá a studená kůže, studený a lepkavý pot, 
rychlý a špatně hmatný tep

90 90,00 %

Červená a teplá kůže, zvýšené pocení, 
zpomalený a špatně hmatný tep

1 1,00 %

Vlhký a zarudlý obličej, rychlý a dobře 
hmatný tep

9 9,00 %

celkem 100 100,00 %



57

Otázka č. 16 – ošetření otevřené rány na hrudníku

Tabulka č. 16 – ošetření otevřené rány na hrudníku

Graf č. 16 – ošetření  otevřené rány na hrudníku
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů 49 (49,00 %) odpovědělo správně obvazem 

ze dvou vrstev, 31 (31,00 %)  zvolila možnost krytí sterilním obvazem a 21 (21,00 %) by 

přiložilo tlakový obvaz.

Viz tabulka a graf č. 16

Ošetření otevřené rány na hrudníku ni fi

Přiložím tlakový obvaz 20 20,00 %

Ránu překryji sterilním obvazem 31 31,00 %

Ránu kryji obvazem ze dvou vrstev (spodní 
krycí, horní neprodyšnou)

49 49,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 17 – co podáme při poranění břicha

Tabulka č. 17 – co podáme při poranění břicha

Graf č. 17 – co podáme při poranění břicha
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů všichni zvolili správnou možnost nic.

Viz tabulka a graf č. 17

Co podáme při poranění břicha ni fi

Podáme sladké jídlo 0 0,00 %

Podáme hodně vody k pití 0 0,00 %

Nic 100 100,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 18 – co ohrožuje při tupém poranění břicha

Tabulka č. 18 – co ohrožuje při tupém poranění břicha

Graf č. 18 – co ohrožuje při tupém poranění břicha
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů 99 (99,00 %) zvolilo správnou možnost 

vnitřní krvácení, 1 (1,00 %) možnost zvracení. Možnost křeče nezvolil nikdo.

Viz tabulka a graf č. 18

Co ohrožuje při tupém poranění břicha ni fi

Vnitřní krvácení 99 99,00 %

Zvracení 1 1,00 %

Křeče 0 0,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 19 – postup při silném krvácení z rány na krku

Tabulka č. 19 – postup při silném krvácení z rány na krku

Graf č. 19 – postup při silném krvácení z rány na krku
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů 99 (99,00 %) zvolilo správnou možnost 

neprodleně stlačíme prsty, 1 (1,00 %) respondent by zjišťoval životně důležité funkce.

Pro lékárničku by nešel žádný respondent.

Viz tabulka a graf č. 19

Postup při silném krvácení z rány na krku ni fi

Vrátíte se ke svému vozu pro lékárničku a 
vyhledáme v ní vhodný obvaz

0 0,00 %

Nejdříve začneme zajišťovat životně důležité 
funkce

1 1,00 %

Neprodleně krvácející ránu stlačím prsty, dlaní 
nebo složeným kusem oděvu

99 99,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 20 – rozpoznání tepenného krvácení

Tabulka č. 20 – rozpoznání tepenného krvácení

Graf č. 20 – rozpoznání tepenného krvácení
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů 76 (76,00 %) zvolilo správně jasně červená 

krev z rány vystřikuje, 24 (24,00 %) zvolilo tmavá krev z rány vystřikuje a 2 (2,00 %) zvolili

tmavá krev z rány vytéká.

Viz tabulka a graf č. 20

Rozpoznání tepenného krvácení ni fi

Jasně červená krev z rány vystřikuje 76 76,00 %

Tmavá krev z rány volně vytéká 2 2,00 %

Tmavá krev z rány vystřikuje 22 22,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 21 – zastavení tepenného krvácení

Tabulka č. 21 – zastavení tepenného krvácení

Graf č. 21 – zastavení tepenného krvácení
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů 96 (96,00 %) zvolilo správnou možnost 

stlačení tepny přímo v ráně, 4 (4,00 %) by ovázali sterilním obvazem. Studený obklad by 

nepřiložil žádný respondent.

Viz tabulka a graf č. 21

Zastavení tepenného krvácení ni fi

Přiložením studeného obkladu 0 0,00 %

Ovázáním rány sterilním obvazem 4 4,00 %

Stlačením tepny přímo v ráně 96 96,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 22 – nebezpečí při použití zaškrcovala

Tabulka č. 22 – nebezpečí při použití zaškrcovala

Graf č. 22 – nebezpečí při použití zaškrcovala
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů 89 (89,00 %) zvolilo správnou možnost 

zastaví průtok zaškrcenou částí, 11 (11,00 %) zvolilo možnost zvýšení krevního tlaku 

v organismu a 1 (1,00 %) zvolilo usnadnění vniknutí infekce.

Viz tabulka a graf č. 22

Nebezpečí při použití zaškrcovadla ni fi

Zcela zastaví průtok krve zaškrcenou částí 89 89,00 %

Usnadní vniknutí infekce do rány 1 1,00 %

Zvýšením krevního tlaku v celém organismu 10 10,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 23 – ošetření při podezření na úraz páteře

Tabulka č. 23 – ošetření při podezření na úraz páteře

Graf č. 23 – ošetření při podezření na úraz páteře
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů 65 (65,00 %) zvolilo správnou možnost

manipulujeme co nejméně, pouze v souvislosti se zajištěním vitálních funkcí, 35 (35,00 %) by 

se zraněným nemanipulovala vůbec.

Viz tabulka a graf č. 23

Ošetření při podezření na úraz páteře ni fi

S poraněným v žádném případě nehýbeme 35 35,00 %

S poraněným manipulujeme co nejméně, pouze 
v souvislosti se zajištěním životních funkcí

65 65,00 %

S poraněným smíme manipulovat bez omezení 0 0,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 24 – co ohrožuje zraněného při úrazu hlavy s viditelným drobnějším 

krvácením

Tabulka č. 24 – co ohrožuje zraněného při úrazu hlavy s viditelným drobnějším krvácením

Graf č. 24 – co ohrožuje zraněného při úrazu hlavy s viditelným drobnějším krvácením
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů 71 (71,00 %) zvolilo správnou odpověď 

následné bezvědomí, 28 (28,00 %) možnost zlomeniny lebeční kosti a 1 (1,00 %) možnost 

viditelné krvácení.

Viz tabulka a graf č. 24

Co ohrožuje zraněného při úrazu hlavy 
s viditelným drobnějším krvácením

ni fi

Zlomeninami lebeční kosti 28 28,00 %

Viditelným krvácením 1 1,00 %

Následným bezvědomím 71 71,00 %

celkem 100 100,00 %



66

Otázka č. 25 – ošetření otevřené zlomeniny

Tabulka č. 25 – ošetření otevřené zlomeniny

Graf č. 25 – ošetření otevřené zlomeniny
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů 88 (88,00 %) zvolilo správnou odpověď 

obložíme a sterilně kryjeme, 11 (11,00 %) by přiložilo pouze dlahu a 1 (1,00 %) by 

narovnával vyčnívající kosti.

Viz tabulka a graf č. 25

Ošetření otevřené zlomeniny ni fi

Přiložíme pouze dlahu 11 11,00 %

Narovnáme vyčnívající kosti a sterilně 
překryjeme

1 1,00 %

Ránu obložíme a sterilně překryjeme 88 88,00 %

celkem 100 100,00 %
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Otázka č. 26 – ošetření předmětu v ráně

Tabulka č. 26 – ošetření předmětu v ráně

Graf č. 26 ošetření předmětu v ráně
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Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů 95 (95,00 %) zvolilo správnou možnost 

nevytahujeme a sterilně kryjeme, 5 (5,00 %) by předmět vytáhli a sterilně kryli. Možnost 

rychlého vytažení předmětu nezvolil nikdo. 

Viz tabulka a graf č. 26

Ošetření předmětu v ráně ni fi

Rychle ho vytáhneme z rány a pak ovážeme 0 0,00 %

Opatrně vytáhneme, dáme sterilní obvaz 5 5,00 %

Nevytahujeme, pouze sterilně překryjeme 95 95,00 %

celkem 100 100,00 %
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Hodnocení celkové úrovně znalostí

       K zhodnocení celkových znalostí je použita hodnotící škála, kterou jsem pro tyto účely 

vytvořila. Pro vyhodnocení odpovídají jednotlivým stupňům následující počty chyb.

Výborné...…………………. 0 – 1 chyba

Dobré……………………….2 – 3 chyby

Dostatečné………………….4 – 5 chyb

Nedostatečné……………….6 a více chyb   

Tabulka č. 27 – hodnocení úrovně znalostí

Počet chyb Počet respondentů Procenta úspěšnosti Hodnotící stupně

0 3 100,00 %
výborně

1 8 95,00 %

2 13 90,00 %
dobře

3 25 85,00 %

4 18 80,00 %
dostatečně

5 17 75,00 %

6 8 70,00 %

nedostatečně

7 3 65,00 %

8 3 60,00 %

9 1 55,00 %

12 1 40,00 %

celkem 100

Z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů dosáhlo hodnocení „výborně“ dosáhlo 11 

(11,00 %) a z tohoto počtu 3 neměli žádnou chybu a 8 mělo jednu chybu. Hodnocení „dobře“ 

dosáhlo 38 (38,00 %) respondentů a z tohoto počtu 13 mělo dvě chyby a 25 mělo tři chyby. 

Hodnocení „dostatečně“ dosáhlo 35 (35,00 %) respondentů, a z toho 18 mělo čtyři chyby,

17 mělo pět chyb. Jako „nedostatečně“ pak bylo hodnoceno 16 (16,00 %) respondentů, 

z toho 8 mělo šest chyb, 3 sedm a další 3 osm chyb, 1 respondent měl chyb devět a 1 dvanáct. 

Viz tabulka č. 27
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Diskuze

       V této práci se zabývám zjišťováním úrovně znalostí v poskytování první pomoci 

u řidičů, jejich ochotou pomoc poskytnout a co jim v poskytnutí pomoci brání. K výzkumu

byla použita kvantitativní metoda sběru dat technikou anonymního dotazníku. Hlavním cílem 

práce je zjištění teoretických znalostí poskytování první pomoci (u život ohrožujících stavů) 

u řidičů. Dílčí cíl č. 1 se zaměřuje na zjištění teoretické znalosti řidičů v poskytování první 

pomoci v oblasti ohrožení vitálních funkcí (vědomí,dýchání, krevní oběh). Dílčí cíl č. 2 je 

zaměřen na zjištění teoretických znalostí poskytování první pomoci u řidičů z oblasti šoku, 

poranění hrudníku a břicha. Dílčí cíl č. 3 zjišťuje teoretické znalosti poskytování první 

pomoci u řidičů z oblasti krvácení. Dílčí cíl č. 4 zjišťuje teoretické znalosti poskytování první 

pomoci u řidičů z oblasti závažných úrazů. Dílčí cíl č. 5 se zaměřuje na ochotu řidičů 

poskytnout první pomoc při dopravní nehodě, a co jim v poskytnutí této pomoci brání.

       Výzkumného šetření se zúčastnilo 49 (49,00 %) mužů a 51 (51,00 %) žen.19 (19,00 %) 

řidičů vlastnilo řidičské oprávnění 5 a méně let, 29 (29,00 %) řidičů  6 – 15 let, 27 (27,00 %) 

řidičů 16 – 25 let a 25 (25,00 %) řidičů 26 a více let. 

       Dotazovala jsem se na to, jak zjistíme, že je zraněný v bezvědomí. Celkem 98 (98,00 %) 

respondentů odpovědělo správně a zvolilo možnost oslovením, zatřesením, bolestivým 

podnětem (štípnutím do ušního lalůčku). Špatnou odpověď a to pokusem o posazení zvolili 

pouze 2 (2,00 %) respondenti. Zjištění, že naprostá většina respondentů odpověděla správně

je pozitivní. Tento výsledek je o celých 10 % lepší než výsledek uvedený v bakalářské práci

Škroupkové (2009), kde na stejnou otázku odpovědělo správně 88 % respondentů.

       Další položka se zaměřila na to, zda řidiči vědí, do jaké polohy uloží zraněného 

v bezvědomí, který dýchá. Správnou odpověď na bok – stabilizovaná (zotavovací) poloha 

zvolilo 83 (83,00 %) respondentů. Je ovšem celkem zarážející, že 9 (9,00 %) respondentů 

zvolilo možnost na zádech s podloženou hlavou, čímž by zraněného ohrozili na životě. Podle 

bakalářské práce Rybáčka (2011) zvolilo správně stabilizovanou polohu 86,55 % 

respondentů, což je nepatrně více než v mém výzkumném šetření.

       Další položka zjišťovala, zda řidiči vědí co udělat, pokud si nejsme zcela jisti, zda 

ošetřovaný v bezvědomí dýchá. Zde většina tj. 64 (64,00 %) respondentů zvolila možnost 

pokusu o nahmatání pulzu na krčních tepnách a pokud ho nenahmatají, zahájí resuscitaci. 

Tato odpověď je dle Guidelines  2010 chybná. Myslím si, že tento postup zraněného 
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ohrožuje hlavně časovým zdržením. Pro laiky může být také velmi těžké odlišit při stresové 

situaci vlastní tep od tepu, který se pokouší nahmatat u zraněného na krčních tepnách. 

Správnou odpověď zvolilo pouze 20 (20,00 %) respondentů, což je opravdu málo. Myslím si, 

že mnoho respondentů si nezjišťuje nové informace týkající se poskytování první pomoci a 

spoléhá se na informace, které se dozvěděli v průběhu své školní docházky nebo při získání 

řidičského průkazu.

       Další otázka zjišťovala znalost postupu při uvolnění dýchacích cest. Zde 74 (74,00 %) 

respondentů zvolilo správný postup, kdy se provede záklon hlavy a vyčištění dutiny ústní. 

Možnost vytažení jazyka z dutiny ústní zvolilo 26 (26,00 %) respondentů. I u této odpovědi je 

znát, že stále dost lidí spoléhá pouze na své vědomosti získané ze školních lavic a nesnaží se 

informovat o nových postupech. I já si pamatuji z branných cvičení některé staré postupy.

       Na otázku zda řidiči vědí, co je nejdůležitější pro kvalitně prováděnou zevní srdeční 

masáž. Naprostá většina respondentů tj. 93 (93,00 %) odpověděla správně a zvolila možnost 

správná frekvence a hloubka stlačení hrudní kosti.

       Další položka v dotazníku zjišťuje znalost místa pro provádění nepřímé srdeční masáže. 

Protože jsem u této otázky zadala, dle mého názoru dvě správné odpovědi (na středu hrudníku 

a na spodní straně hrudní kosti), odpovědi respondentů na tuto otázku musím sečíst 

dohromady. Výsledkem pak je zjištění, že 94 (94,00 %) respondentů odpovědělo správně. 

Dříve se místo pro srdeční masáž vyhledávalo přiložením dvou prstů na konec mečovitého 

výběžku. Místo pro masáž pak bylo nad těmito prsty, což dle mého názoru odpovídá mé 

zadané odpovědi spodní část hrudní kosti a tuto možnost zvolilo 60 (60,00 %) respondentů. 

Proto jsem se rozhodla odpovědi spojit. Podle nových doporučení Guidelines  2010 je 

doporučeno místo složitě nevyhledávat a použít spojnici mezi bradavkami, což je střed hrudní 

kosti. Tuto možnost zvolilo 34 (34,00 %) respondentů. 

       Další položka zjišťuje znalost správného poměru stlačení hrudníku a vdechů při 

resuscitaci. Správnou možnost 30 kompresí : 2 vdechům zvolilo pouze 48 (48,00 %) 

respondentů, což je dle mého názoru málo. Výsledky ale korespondují i s bakalářskou prací 

Škaroupkové (2009) jejíž počet respondentů, kteří odpověděli správně bylo 44%.

V bakalářské práci Rybáčka (2011) pak správně odpovědělo 69 % respondentů, což je o dost 

více než uvádím já. Tento poměr je doporučován novými Guidelines  2010, kde je také 

uvedeno, že je akceptováno pokud laik provádí pouze masáž srdce bez vdechů. Myslím si, že 



71

nepřerušovaná masáž srdce bez vdechů je pro laiky jednodušší. Důležité je udržet správnou 

frekvenci a hloubku stlačení.   

       90 (90,00 %) respondentů je schopno rozpoznat příznaky šoku u zraněného a zvolilo 

možnost bledá a studená kůže, studený a lepkavý pot, rychlý a špatně hmatný tep. Pokud jsou 

zachránci schopni správně rozeznat příznaky šoku, mohou pak svou pomoc lépe poskytnout 

a zabránit tak jeho prohlubování. Jak píše Kubátová (2009) pokud neprovedeme protišoková 

opatření včas, může zraněný zemřít na selhání životně důležitých funkcí.

       Položka zaměřená na znalost ošetření otevřené rány na hrudníku činila respondentům 

velký problém. Při tomto poranění je vzduch nasáván do dutiny hrudní. Při poskytnutí první 

pomoci je důležité tomuto nasávání zabránit a proto se používá obvaz ze dvou vrstev. První 

vrstva krycí a horní neprodyšná, aby zabránila nasávání vzduchu do plic. Tuto možnost 

odpovědi zvolilo pouze 49 (49,00 %) respondentů. Toto zjištění mě nemile překvapilo. 

Myslela jsem si, že o ošetření takového závažného poranění mají respondenti větší povědomí. 

       V dotazníku také zjišťuji zda řidiči vědí, co podat zraněnému s podezřením na poranění 

břicha. V této odpovědi se všichni respondenti shodli a zvolili správnou odpověď. Úspěšnost 

byla 100%. Tato otázka souvisí i s další položkou, která zjišťuje zda jsou řidiči obeznámeni 

s tím, co zraněného při tupém poranění břicha ohrožuje. Respondenti zde sice nebyli 

stoprocentní, ale 99 (99,00 %) jich odpovědělo správně. Je velmi zajímavé, že v otázce 

ošetření poraněného hrudníku si respondenti moc rady nevědí, ale znalosti o poranění břicha 

mají na velmi vysoké úrovni. Tento rozdíl mě překvapil.    

       V dotazníku také zjišťuji, zda řidiči vědí, jak ošetřit silně krvácející ránu na krku. I zde

byla velká úspěšnost a 99 (99,00 %) respondentů odpovědělo správně. Podobná je i další 

položka dotazníku, kde se ptám, jak se zastaví tepenné krvácení. 96 (96,00 %) respondentů 

odpovědělo správně stlačením tepny přímo v ráně. Jenom mě zaráží nepatrný rozdíl mezi 

odpověďmi. Větší problém respondentům dělá rozlišení tepenného krvácení. 76 (76,00 %) 

respondentů zvolilo správnou odpověď - jasně červená krev z rány vystřikuje. Tento výsledek 

koresponduje s výsledkem bakalářské práce Škaroupkové (2009), kde správně odpovědělo 

75% respondentů.

       V další položce zjišťuji, zda mají řidiči informace o rizicích, které ohrožují zraněného 

pokud použijí zaškrcovadlo. 89 (89,00 %) respondentů zvolilo správnou možnost, 

a odpovědělo, že zaškrcovalo zastaví zcela průchod krve zaškrcenou částí. 10 (10,00 %) 

respondentů se mylně domnívá, že dojde ke zvýšení krevního tlaku v celém organismu. 
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       Pokud bych měla zhodnotit vědomosti řidičů týkající se oblasti krvácení, musím 

konstatovat, že naprostá většina respondentů by ošetření provedla správně. U většiny velkých 

poranění nejčastěji pozorujeme smíšené krvácení, kdy tepenná a žilní krev vystřikuje i vytéká 

jak uvádí Kelnarová (2012). Proto si myslím, že bychom měli hlavně umět vyhodnotit, o jak 

masivní krvácení se jedná a zda je nutné stlačit krvácející cévu přímo v ráně.

V dotazníku také zjišťuji, zda řidiči vědí jak postupovat v případě, že máme u zraněného 

podezření na úraz páteře. 65 (65,00 %) respondentů zvolilo správnou odpověď – s poraněným 

manipulujeme co nejméně, pouze v souvislosti se zajištěním životních funkcí. 35 (35,00 %) 

respondentů by se zraněným nehýbala vůbec. Podle těchto zjištění musím konstatovat, že je 

stále hodně respondentů přesvědčeno o tom, že je lepší neudělat nic než udělat něco špatně. 

Všichni by se měli zamyslet nad tím, jestli by chtěli umřít nebo žít i za cenu nějakého 

hendikepu.

       Také zjišťuji, zda respondenti dokáží rozlišit, co zraněného ohrožuje nejvíce při úrazu 

hlavy s drobnějším viditelným krvácením. 71 (71,00 %) respondentů odpovědělo správně. 

Zraněný je ohrožen následným bezvědomím při kterém dochází k ochabnutí  svalstva, včetně 

jazyka, a může tak dojít k uzavření dýchacích cest a dušení jak uvádí Bydžovský (2012). 

Proto si myslím, že je nutné s tímto rizikem při poranění počítat a zraněného neustále 

sledovat.

       Znalost postupu ošetření otevřené zlomeniny je další položkou dotazníku. 88 (88,00 %) 

respondentů zvolilo správnou odpověď, že je potřeba ránu obložit a pak sterilně krýt. Tento 

výsledek je lepší, než uvádí ve své práci Rybáček (2011), kdy správně odpovědělo 66 % 

respondentů, ale je horší než uvádí Škaroupková (2009) jejíž 96 % respondentů zvolilo

správnou odpověď. Co mě opravdu překvapilo je to, že se našel 1 respondent, který by se 

pokoušel při ošetření otevřené zlomeniny vyčnívající kosti narovnávat. Myslela jsem si, že již 

vešlo ve všeobecné povědomí, že při poskytování první pomoci do rány nevracíme nic co 

vyčnívá z těla a nezatlačujeme dovnitř, ale ani se nepokoušíme cizí těleso z rány vyndávat.

Tento postup může mít pro zraněného špatné následky. Přesto se našlo 5 (5,00 %) 

respondentů, kteří při postupu ošetření, kdy je předmět v ráně odpověděli, že předmět opatrně 

vytáhneme a dáme sterilní obvaz. Správně odpovědělo 95 (95,00 %) respondentů. Tento 

výsledek je potěšující a je lepší než uvádí ve své práci Rybáček (2011) jehož respondenti 

zvolili správnou odpověď v 86,5 %.
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       Znalost telefonního čísla zdravotnické záchranné služby je opravdu tou základní znalostí 

z první pomoci. I když nebudeme znát úplně vše o poskytování první pomoci, na této 

telefonní lince mám operátor můžeme poskytnout radu jak postupovat. V mém šetření jsem 

zjistila, že 92 (92,00 %) respondentů toto číslo zná. 6 (6,00 %) respondentů zvolilo telefonní 

číslo 112. Je pravda, že by se pomoci dovolali, protože toto číslo je na integrovaný záchranný 

systém, který spolupracuje se všemi záchrannými složkami (hasiči, policie, zdravotníci). 

Při použití tohoto čísla dochází k drobnému zdržení, protože tato výzva se musí nejprve 

zdravotnické záchranné službě předat. Telefonní linka 112 je v dnešní době hodně 

medializovaná a určitě má svůj význam, ale měli bychom také vědět naše národní tísňové 

číslo.

       Také jsem zjišťovala, zda si respondenti někdy zkoušeli první pomoc prakticky. Je 

všeobecně známo, že vědomosti, které získáme praktickými zkušenostmi si pamatujeme déle, 

než pouze teorii. Byla jsem zaskočena, že pouze 68 (68,00 %) respondentů si první pomoc 

prakticky vyzkoušelo. Všichni mí respondenti prošli autoškolou a i když jejím hlavním cílem 

je naučit zájemce řídit, měla by být součástí i výuka první pomoci a to hlavně praktická.

       V dotazníku zjišťuji, jaké pocity v respondentech vyvolává potřeba poskytnout první 

pomoc. Mohli vybrat i několik možností. Nejvíce tedy 34 (34,00 %) respondentů uvedlo pocit 

úzkosti a strachu. Tento pocit je přirozenou reakcí člověka na kritickou situaci a vždy záleží 

na tom, jak se člověk dokáže s tímto pocitem vypořádat. Pokud ho překoná, může být 

schopen poskytnout první pomoc. 29 (29,00 %) respondentů uvedlo, že potřeba pomoc 

poskytnout v nich vyvolá chuť pomoc. Podle mého názoru jich je dost málo. Všichni bychom 

si mohli uvědomit, že jednou bude  pomoc potřebovat někdo z našich blízkých a v okolí se 

nenajde nikdo, kdo by pociťoval chuť pomoc. Toto je velmi smutná představa. 22 (22,00 %)

respondentů nedokáží své pocity vyjádřit. 17 (17,00 %) má pocit, že potřebuje přítomnost 

další pomáhající osoby. Je pravda, že podpora druhé osoby v kritické situaci značně pomůže. 

Z vlastní zkušenosti musím potvrdit, že i když mám zdravotnické vzdělání a znalosti o první 

pomoci, bylo pro mě dost náročné se po dopravní nehodě řádně zorientovat a podpora druhé 

osoby byla přínosem.  

       V mém dotazníkovém šetření 6 (6,00 %) respondentů již první pomoc někdy 

poskytovalo. 38 (38,00%) respondentů si myslí, že by první pomoc poskytli a 36 (36,00 %) 

by pomoc poskytli, ale spíš by pouze přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Co mě 
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velmi překvapilo, byla odpověď 2 (2,00 %) respondentů, kteří napsali, že by pomoc určitě 

neposkytli. V České republice je to povinnost daná zákonem, takže by vlastně porušili zákon.

       Respondenti mohli napsat vlastními slovy proč si nejsou jisti jak by reagovali v případě 

nutnosti poskytnout první pomoc nebo co považují za překážku, která jim v poskytnutí 

pomoci brání. Odpovídalo 56 (56,00 %) z celkového počtu 100 (100,00 %) respondentů. 

Nejvíce  respondentů 13 (23,21 %) má strach, že zraněnému více ublíží, 8 (14,29 %) pak 

pociťuje nejistotu zda by postupovali správně a 7 (12,50 %) pociťuje nedostatek znalostí. 

12 (21,43 %) respondentů uvedlo, že nevědí jak by reagovali, protože ještě nikdy pomoc 

neposkytovali. Někteří respondenti cítí nejistotu ve své schopnosti, obávají se, že neumí řešit 

kritické situace, pociťují strach, nesnáší krev. Hlavním cílem první pomoci je záchrana života 

a to by si měli všichni uvědomit. Myslím si, že pokud má někdo pocit, že nemá dostatek 

znalostí nebo nezná správné postupy není nic jednoduššího, než že si tyto informace vyhledá

a znalosti získá. V dnešní době je opravdu dobrý přístup k informacím. Vychází hodně knih 

na toto téma a pokud si je nechceme kupovat, není nic jednoduššího, než si je půjčit 

v knihovně. Také na internetu je hodně odborných rad, jen se podívat. A pokud by měli 

zájem, jsou pořádány kurzy první pomoci. Proto většinu důvodů, které uvedli respondenti 

považuji za pouhou výmluvu.

       K hlavnímu cíli, který zjišťuje teoretické znalosti poskytování první pomoci (u život 

ohrožujících stavů) u řidičů se vztahuje většina otázek. Všechny otázky již byli jednotlivě 

probrány. Nejvíce problematická se ukázala položka, která se týkala postupu, kdy si 

zachránce není zcela jisti, zda postižený dýchá. Správně odpovědělo pouze 20 (20,00 %) 

respondentů. Další problém měli respondenti u položky zjišťující znalost správného poměru

komprese a vdechů při resuscitaci. Správně odpovědělo 48 (48,00 %) respondentů. Také 

položka která se týkala ošetření otevřeného poranění hrudníku byla složitá a správně 

odpovědělo jenom 49 (49,00 %) respondentů. V ostatních vědomostních otázkách odpovídala 

většina respondentů správně. Nejlépe si vedli ve vědomostech z oblasti krvácení, i když ani 

zde nebyla úspěšnost 100%.  

       Jako nedostatečné byly vědomosti hodnoceny u 16 (16,00 %) respondentů. 84 (84,00 %) 

respondentů ve svém dotazníku mělo 0 – 5 chyb. I když 5 chyb není málo znamená to 75 % 

úspěšnost. Pokud bychom spočítali průměr na jednoho respondenta, pak nám vyjde, že jeden 

respondent udělal ve vědomostním testu 3,8 chyb, procentní úspěšnost pak je 81,00 %, což je 

lepší výsledek než má ve své bakalářské práci Rybáček (2011), jehož respondenti měli 
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průměrnou úspěšnost 75,5 %. Tyto výsledky samozřejmě nejsou důvodem k radosti, ale ani 

bychom neměli vše považovat za špatné. Je potřeba abychom se stále snažili veřejnost 

informovat o správných postupech v první pomoci.  

Doporučení pro praxi

       Myslím si, že data která byla získaná v této práci by měli využít hlavně ti, co se podílejí 

na organizování výuky a osnov pro všechny stupně škol (základní, střední, učňovské). A dále 

také autoškoly. Všichni by si měli uvědomit, že praktické procvičování postupů první pomoci 

si dokážeme všichni lépe zapamatovat. Myslím si, že pokud by si lidé mohli prakticky své 

znalosti vyzkoušet, více by si věřili a byli by schopni tyto praktické vědomosti využít 

v kritických situacích.

       Také si myslím, že by se v postupech první pomoci měli lidé vzdělávat celý život. Zajistit 

by se toto vzdělávání mohlo povinnými školeními v zaměstnání např. jednou ročně.
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Závěr

       V této práci jsem se zaměřila na ověření teoretických vědomostí řidičů v poskytování 

první pomoci hlavně v život ohrožujících stavech. Jak jsem již uvedla, respondenti byli 

osloveni v Kladně a v okruhu mých známých. Všichni respondenti museli vlastnit řidičské 

oprávnění. 

       Pro výzkum byl stanoven jeden hlavní cíl a pět dílčích cílů. Hlavním cílem bakalářské 

práce bylo zjistit teoretické znalosti poskytování první pomoc (hlavně u život ohrožujících 

stavů) u řidičů. Na základě výsledků jsem zjistila, že teoretické znalosti řidičů mají některé 

trhliny. Největším problémem se ukázala znalost nebo spíše neznalost postupu v situaci, kdy 

si nejsme jisti, zda zraněný v bezvědomí dýchá. Jedná se o život ohrožující stav a tak by tato 

neznalost mohla být pro zraněného fatální. Naopak velmi dobrých výsledků dosáhli 

respondenti ve vědomostech z oblasti krvácení. Hlavní cíl byl splněn.

       Dílčím cílem č. 1 jsem zjišťovala teoretické znalosti řidičů v poskytování první pomoci 

v oblasti ohrožení vitálních funkcí (vědomí, dýchání, krevní oběh). V této oblasti měli 

respondenti největší nedostatky v postupu, kdy si zachránce není jist zda zraněný dýchá a je 

v bezvědomí. A dále pak nadpoloviční většina respondentů neznala správný poměr komprese 

hrudníku a vdechů při resuscitaci. Dílčí cíl č. 1 byl splněn.

       Dílčím cílem č. 2 jsem zjišťovala teoretické znalosti poskytování první pomoci u řidičů 

z oblasti šoku, poranění hrudníku a břicha. V této oblasti měli respondenti největší problém 

s ošetřením otevřeného poranění hrudníku. Naopak velmi dobré znalosti prokázali u poranění 

břicha. Dílčí cíl č. 2 byl splněn.

       Dílčím cílem č. 3 jsem zjišťovala teoretické znalosti poskytování první pomoci u řidičů 

z oblasti krvácení. Tato oblast byla jednou z nejlépe zodpovězených. Dle mých zjištění by 

naprostá většina respondentů uměla poskytnou adekvátní první pomoc u těchto stavů. Dílčí cíl 

č. 3 byl splněn.

       Dílčím cílem č. 4 jsem zjišťovala teoretické znalosti poskytování první pomoci u řidičů 

z oblasti závažných úrazů. V této oblasti respondenti nejvíce chybovali v postupu, který se 

týká ošetření zraněného při podezření na úraz páteře. Nejlépe pak odpovídali na otázku 

týkající se ošetření rány ve které je cizí předmět. Dílčí cíl byl splněn.

       Dílčím cílem č. 5 jsem zjišťovala, zda jsou řidiči ochotni poskytnout první pomoc 

při dopravní nehodě, a co jim v poskytnutí této pomoci brání. Z výzkumu jsem zjistila, 
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že řidiči jsou ochotni pomoc poskytnout, pouze 2 uvedli, že by pomoc určitě neposkytli. 

Nejčastěji uvedli jako překážku v poskytnutí pomoci strach z ublížení zraněnému, nejistotě 

při postupu a nedostatek znalostí. Dílčí cíl č. 5 byl splněn.  

       Myslím si, že je nutné lidi motivovat, aby se sami chtěli vzdělávat v poskytování první 

pomoci. V dnešní společnosti by záchrana lidského života měla stát na nejvyšším 

hodnotovém žebříčku a mělo by být morální povinností každého umět poskytnout adekvátní 

první pomoc.
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Příloha A

                                                     DOTAZNÍK 

Vážená paní, vážený pane,

jmenuji se Šárka Cukrová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia, oboru 

Všeobecná sestra na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. Zpracovávám 

bakalářskou práci na téma Úroveň znalostí první pomoci u řidičů.

Tímto Vás prosím o pečlivé vyplnění předloženého dotazníku, který je anonymní a bude 

sloužit jako podklad pro mou závěrečnou bakalářskou práci.

Děkuji za spolupráci. 

Šárka Cukrová

Pokyny pro vyplnění:

U každé otázky označte odpověď, o které si myslíte, že je správná. Je zde možná jen 

jedna správná odpověď. Správné odpovědi prosím zakroužkujte.

1. Jaké je Vaše pohlaví?

a) žena

b) muž

2. Jak dlouho vlastníte řidičský průkaz?

a) 5 a méně let

b) 6 – 15 let

c) 16 – 25 let

d) 26 a více let

3. Jaké je telefonní číslo na zdravotnickou záchrannou službu?

a) 150

b) 155

c) 158

d) 112
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4. Zkoušeli jste si někdy první pomoc prakticky (např. na figuríně, modelové situace)

      a)   ano

      b)   ne

5. Potřeba poskytnout první pomoc zraněnému ve Vás vyvolá(možno více odpovědí):

a) nevolnost, pocit na omdlení

b) bezradnost

c) úzkost a strach

d) nevím, nedokážu vyjádřit

e) žádné emoce

f) chuť pomoci

g) potřebu přítomnosti další pomáhající osoby

jiné ..............

6. Myslíte si, že byste dokázali poskytnout první pomoc při dopravní nehodě?

    a) ano, již jsem první pomoc aktivně poskytoval/a

    b)  asi ano

    c)  asi ano, ale spíš bych pouze přivolal/a zdravotnickou záchrannou službu

    d)  určitě ne

    e) nejsem si jist/a jak bych reagoval/a

7. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli za c), d) nebo e), napište prosím proč.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

8. Jak zjistíte, jestli je zraněný v bezvědomí?

a) oslovením, zatřesením, bolestivým podnětem (štípnutím do ušního lalůčku)

b) politím zraněného studenou vodou

c) pokusem o posazení
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9. Do jaké polohy uložíte zraněného v bezvědomí, který dýchá?

     a)   na záda s podloženou hlavou

     b)   na záda se zvednutými dolními končetinami

     c)   na bok – stabilizovaná (zotavovací) poloha

10. Co uděláte, pokud si nejste zcela jisti, zda ošetřovaný v bezvědomí dýchá?

     a)  sledujeme jeho barvu a pokud začne promodrávat, začneme postupovat jako by 

nedýchal

    b)  postupujeme jako by nedýchal (okamžitě zahájíme resuscitaci)

     c)  pokusíme se nahmatat pulz na krčních tepnách, a pokud ho nenahmatáme, zahájíme 

resuscitaci.

11. Jak uvolníme dýchací cesty u zraněného?

      a)  vytažení jazyka z dutiny ústní

      b)  záklon hlavy, vyčištění úst

      c)  předklon hlavy

12. Co je nejdůležitější pro kvalitně prováděnou zevní srdeční masáž?

      a) jen správná frekvence

      b) jen správná hloubka stlačení hrudní kosti

      c)  správná frekvence a správná hloubka stlačení hrudní kosti 

13. Kde provádíme stlačení hrudníku při nepřímé srdeční masáži?

      a)  na středu hrudníku

      b)  na levé straně hrudníku

      c)  na spodní části hrudní kosti

14. Jaký je správný poměr mezi vdechy a stlačením hrudníku při kardiopulmonální 

resuscitaci u dospělé osoby?

       a)   30 stlačení : 2 vdechy

       b)   15 stlačení : 1 vdech

       c)     5 stlačení : 2 vdechy
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15. Jaké jsou příznaky šoku?

      a)  bledá a studená kůže, studený a lepkavý pot, rychlý a špatně hmatný tep

      b)  červená a teplá kůže, zvýšené pocení, zpomalený a špatně hmatný tep

      c)  vlhký a zarudlý obličej, rychlý a dobře hmatný tep

16. Jak ošetříte otevřenou ránu na hrudníku?

      a)   přiložím tlakový obvaz

      b)   ránu překryji sterilním obvazem

      c)   ránu kryji obvazem ze dvou vrstev (spodní krycí, horní neprodyšná)

17. Co podáte zraněnému při poranění břicha?

a) podáme sladké jídlo

b) podáme hodně vody k pití

c) nic

18. Co ohrožuje zraněného při tupém poranění břicha?

      a)   vnitřní krvácení

      b)   zvracení

      c)   křeče

19. Co uděláte, pokud zraněný silně krvácí z rány na krku?

      a)   vrátíte se ke svému vozu pro lékárničku a vyhledáte v ní vhodný obvaz

      b)   nejdříve začneme zajišťovat životně důležité funkce (umělé dýchání, zevní masáž 

srdce)

       c)   neprodleně krvácející ránu stlačím prsty, dlaní nebo složeným kusem oděvu

20. Jak poznáte tepenné krvácení?

a) jasně červená krev z rány vystřikuje 

b) tmavá krev z rány volně vytéká 

c) tmavá krev z rány vystřikuje 
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21. Jak zastavíte tepenné krvácení?

a) přiložením studeného obkladu 

b) ovázáním rány sterilním obvazem

c) stlačením tepny přímo v ráně

22. Proč je použití zaškrcovala při krvácení nebezpečné?

      a)  zcela zastaví průtok krve zaškrcenou částí

      b)  usnadní vniknutí infekce do rány 

      c)   zvýšením krevního tlaku v celém organismu

23. Co uděláme se zraněným, u kterého máme podezření na úraz páteře?

       a)   s poraněným v žádném případě nehýbeme

       b)   s poraněným manipulujeme co nejméně, pouze v souvislosti se zajištěním životních 

funkcí

       c) s poraněným smíme manipulovat bez omezení

24. Čím je zraněný při úrazu hlavy s drobnějším viditelným krvácením nejvíce ohrožen?

      a)   zlomeninami lebečních kostí

      b)   viditelným krvácením

      c)   následným bezvědomím

25. Jak ošetříme otevřenou zlomeninu?

      a)   přiložíme pouze dlahu

      b)   narovnáme vyčnívající kosti a sterilně překryjeme

      c)   ránu obložíme a sterilně překryjeme

26. Pokud je v ráně nějaký předmět:

a) rychle ho vytáhneme z rány a pak ovážeme

b) opatrně vytáhneme, dáme sterilní obvaz

c) nevytahujeme, pouze sterilně překryjeme

                                                                                                           Děkuji za vyplnění
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Příloha B                        
                                 
                            Stabilizovaná (zotavovací) poloha

Poloha na boku zajišťuje průchodnost dýchacích cest, protože hlava je v mírném záklonu a 
nedovolí případnému zapadnutí jazyka. Používá se u postižených v bezvědomí. 
http://ppp.zshk.cz/vyuka/polohovani-ranenych.aspx
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Příloha C              Algoritmus základní neodkladné resuscitace

http://www.resuscitace.cz/?page_id=42
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Příloha D                  Algoritmus neodkladné resuscitace dětí 

http://www.resuscitace.cz/?page_id=42
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Příloha E

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí
do závěrečné práce absolventa studijního programu

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 
do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou 
být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 
závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 
pravidla uvedené v předchozím odstavci.

Příjmení, 
jméno 

(hůlkovým 
písmem)

Číslo dokladu 
totožnosti 

vypůjčitele 
(např. OP, 

cestovní pas)

Signatura 
závěrečné 

práce

Datum Podpis
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