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Úvod 

     Téma své práce „Připravenost vedoucích pro poskytování první pomoci dětem při 

zájmových činnostech“ jsem si vybrala na základě osobních zkušeností s rozdílným 

přístupem organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, ke 

zmíněné problematice. Zajištění bezpečného prostředí a péče o zdraví našich dětí by, 

podle mého názoru, mělo být jednou z priorit naší společnosti. Proto jsem se rozhodla 

podrobněji zmapovat tuto oblast ze strany konkrétních organizací a také ze strany 

právních předpisů. 

     V teoretické části uvedu různé typy úrazů, které mohou nastat při rozmanitých 

dětských činnostech, zmíním jak v takových případech postupovat a vysvětlím pojem 

první pomoc.  

     Zároveň se budu zabývat právními předpisy. Věnuji se několika oblastem této 

problematiky. Jaké zákony je třeba prostudovat před organizováním zájmových 

činností pro děti a jakým způsobem se má provádět školení vedoucích, aby byli schopni 

v co největší míře předcházet situacím, které by mohly děti ohrozit a zároveň byli i 

schopni takové situace řešit. Také zde zmapuji právní úpravu týkající se poskytování 

respektive neposkytnutí první pomoci, stejně tak jako předpisy pro povinné vybavení 

lékárniček.  

     V praktické části se zaměřím na Dům dětí a mládeže v Písku. Je to organizace 

zabývající se činností pro děti již dlouhá léta a záběr kroužků a aktivit pro zájemce je 

velmi široký. Na jeho příkladu ukážu, jakým způsobem je možné práci s dětmi 

organizovat po stránce bezpečnosti práce a připravenosti zasáhnout a poskytnout 

první pomoc. Pro svůj výzkum využívám kombinaci rozhovoru a dotazníku. S pomocí 

těchto metod mohu přiblížit způsob proškolování zodpovědných pracovníků a míru 

jejich znalostí týkajících se této problematiky.  

     Ve své práci tedy zmapuji skutečný stav, zjistím, zda školení vedoucích 

volnočasových aktivit probíhají podle platných požadavků, a zda splňují svůj účel.  Také 

popíšu typy úrazů, ke kterým poslední době v Domě dětí a mládeže v Písku došlo a jak 
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byly řešeny, a zda rozmístění a vybavení lékárniček v objektu odpovídá skutečným 

potřebám. Závěry vyplývající z mého výzkumu znázorním v grafech.  
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1 CÍLE PRÁCE 

    1.1 Hlavní cíl  

 Zmapovat způsob získávání znalostí o poskytování první pomoci u 

pracovníků  zařízení pro volnočasové aktivity dětí a zjistit, jaké druhy úrazů 

se zde vyskytují nejčastěji. 

    1.2 Dílčí cíle  

 Shromáždit údaje o dostupnosti a vybavení lékárniček v těchto zařízeních. 

 Navrhnout doplnění vybavení a školení na základě reálných potřeb.    
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 NEJČASTĚJŠÍ TYPY ÚRAZŮ DĚTÍ A ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI JEJICH  

       ŘEŠENÍ 

     Úraz je každé menší či větší poškození organismu vzniklé v důsledku působení 

vnějších vlivů. Vnějšími vlivy rozumíme teplotu, elektrickou energii, záření, chemikálie, 

plyny a okolní předměty, které působí mechanickou cestou. Úrazem rozumíme 

poranění od drobných odřenin až po zcela devastující polytraumata. [KURUCOVÁ, 

2008] 

     Rozsah poškození a tím i závažnost úrazu závisí na době, množství a místě působení 

vnějších vlivů. Příkladem může být popálení prstu při zhasínání svíčky a popálení velké 

plochy celého těla při pádu do ohniště, stejně jako mdloba v uzavřené místnosti plné 

lidí a bezvědomí při vdechnutí sousta. Nejen z těchto příkladů je zřejmé, že každý úraz 

má svou příčinu. Rizikové situace, které úrazům předchází lze na základě nabytých 

zkušeností rozpoznat a tím je možné případnému poškození předejít.   

     Zvláště při práci s dětmi je třeba neustále dbát na preventivní opatření. Děti jsou při 

zájmových činnostech velmi živé a z vlastních zkušeností nejsou většinou schopné 

rozpoznat rizikové situace. Proto velká míra odpovědnosti leží především na dospělých, 

kteří musí včas odhalit a vyloučit možné příčiny úrazů. Ne vždy se podaří úrazům 

předejít. V takových případech je nutné učinit opatření k nápravě vzniklé situace a 

zabránit dalšímu poškození.  

     Soubor opatření a péče, která je postiženému poskytnuta před příjezdem 

odborníka, tedy zdravotnické záchranné služby nebo lékaře a před dopravením na 

pracoviště, kde může dojít k dalšímu ošetření a tím k nápravě poškození a ke zmírnění 

případně odstranění možných následků nazýváme první pomocí. Cílem první pomoci je 

zachránit život a zabránit zhoršení stavu, ve kterém se postižené dítě nebo dospělý 

nachází. To znamená, že je nezbytné vytvořit takové podmínky, které jsou potřeba pro 

ošetření a následnou nápravu. V první řadě je důležité zamezit působení vlivů, které 

zapříčinily poškození a zajistit základní životní funkce. [BYDŽOVSKÝ, 2011] 
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     K záchraně a pomoci je třeba přistupovat vždy zodpovědně a s rozmyslem. Je 

důležité zvážit případná rizika zvláště při pomoci technické a je bezpodmínečně nutné 

dodržovat pravidlo „neohrozit sám sebe“. [HANUŠOVÁ, 2007]   

2.1.1 První pomoc a linky tísňového volání  

     Vlastní předlékařské první pomoci předchází první pomoc technická, která právě 

působení vnějších vlivů zamezuje. [KURUCOVÁ, 2008] Patří sem taková opatření jako 

zajištění havarovaného dopravního prostředku a užití výstražného trojúhelníku při 

autonehodě. Zastavení plynu a vyvětrání uzavřeného prostoru při podezření na únik 

plynu, pokus o uhašení ohně, nebo vynesení postiženého při požáru. Vynesení 

postiženého z vody pokud se topí, či vypnutí pojistek případně zajištění vypnutí 

elektrického proudu u energetických rozvodných závodů v případě úrazu elektrickým 

proudem.  

     První pomocí u úplného laika je již pouhé přivolání záchranné služby. Také z tohoto 

důvodu je důležité neustále při každé vhodné příležitosti připomínat a zdůrazňovat 

telefonní čísla na linky tísňového volání: 

150 -  Hasičský záchranný sbor ČR – (nula na konci připomíná rybník) – číslo pro případ 

požáru, úniku plynu, zatopení prostor, pádu do studny, zaklínění ve vozidle, popadání 

stromů nebo sloupů vysokého napětí a podobné.  Dispečer přijímající hovor koordinuje 

následný postup posádky hasičů. Ti po příjezdu na místo provádí například 

vyprošťovací práce, zabezpečují prostor a zajišťují pomoc po technické stránce. 

155 -  Zdravotnická záchranná služba – (pětka na konci připomíná vozíček pro 

postižené) – číslo pro případy úrazu, tonutí, náhlého zhoršení zdravotního stavu, 

nehody a dalších. Kvalifikovaní operátoři na zdravotnickém operačním středisku 

přijímají hovory 24 hodin denně a na základě oznámených skutečností vyhodnocují 

situaci a následně vydávají pokyny sloužícím posádkám záchranářů a lékařů. S tímto 

číslem souvisí i TANR (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace) a TAPP 

(telefonicky asistovaná první pomoc) což znamená telefonickou asistenci a vedení 

zachránce na místě k provádění neodkladné resuscitace či první pomoci dispečerem 

záchranné služby. [www.zachrannasluzba.cz, 26] 
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158 -  Policie ČR – (osmička na konci připomíná policejní želízka) - číslo pro případ 

nebezpečí, ohrožení nebo při nehodách. Posádky vyslané na místo zajišťují bezpečí 

ohrožených i bezpečí členů ostatních složek záchranného systému.  

     Při zavolání na jakoukoli z těchto linek kontaktují oslovení dispečeři v případě 

potřeby na základě poskytnutých informací okamžitě i operátory ostatních středisek 

záchranného systému. 

112 – linka tísňového volání – jednotné evropské číslo tísňového volání pro všechny 

státy Evropské unie, které funguje také v některých státech mimo EU, například ve 

Švýcarsku a Jižní Africe, je zabezpečováno Hasičským záchranným sborem. Hasič 

operátor dle poskytnutých informací dále přepojuje hovor na operační středisko 

záchranné služby, nebo policie. [www.ochranaobyvatel.cz, 28] 

     První pomoc poskytovaná osobami, které byly v tomto směru proškoleny, zahrnuje i 

aktivní zásah. Tedy fyzickou účast při pomoci postižené osobě a to i v případě, že 

nemají při ruce vybavenou lékárničku. V takové situaci je nutné použít provizorní 

pomůcky, které jsou zrovna dostupné. 

     První pomoc poskytovaná profesionálem závisí na možnostech a vybavení, které má 

v danou chvíli k dispozici. V každém případě postupuje podle svých schopností a 

znalostí vždy s ohledem na stav postiženého.   

2.1.2 Krvácení 

     I při zcela běžných hrách například při sportování na drsném povrchu, při pohybu 

v přírodě a jiných zájmových činnostech se děti mohou odřít či poškrábat, nebo si 

způsobit různé tržné rány. Mohou se zranit na rukách při výrobě nebo opracování 

předmětů. Mohou se uhodit míčem do obličeje při vybíjené nebo fotbale. V takových a 

mnoha jiných situacích může pak dojít ke krvácení.  

     Krvácením rozumíme únik krve mimo cévní systém. Podle toho z jaké cévy krev 

uniká, dělíme krvácení na tepenné, žilní, kapilární nebo smíšené. Při tepenném 

krvácení, tedy při poranění tepny vedoucí okysličenou krev z levé srdeční komory do 

celého těla, vystřikuje z rány krev jasně červená. Krev uniká velice rychle a je vysoké 
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riziko vykrvácení ve velmi krátkém čase v řádu minut. Při žilním krvácení, tedy při 

poranění žíly vedoucí odkysličenou krev z těla zpět k srdci, krev z rány volně vytéká a je 

tmavě červená. Při kapilárním krvácení, tedy při poranění drobných vlásečnic například 

u odřenin, krev z rány prosakuje a je středně tmavá. Při smíšeném krvácení jsou 

poraněné tepny i žíly zároveň. [BYDŽOVSKÝ, 2011; DORKOVÁ, 2007] 

     Tepenné i žilné krvácení dělíme podle rozsahu na malé a velké, podle toho, zda 

došlo ke ztrátě malého nebo velkého množství krve. Pokud se jedná o silné krvácení, je 

třeba je považovat vždy za velmi naléhavou situaci. Důsledkem velkého krvácení může 

být až šokový stav nebo i smrt. K ohrožení šokem dochází při ztrátě zhruba 40% 

objemu krve, to znamená přibližně 2 až 2,5 l krve podle tělesné konstituce daného 

člověka (přičemž podíl krve na celkové tělesné hmotnosti je 7%) z krevního řečiště. 

[BYDŽOVSKÝ, 2011] 

     Podle místa odkud krev vytéká, dělíme krvácení na vnější, vnitřní a z přirozených 

tělních otvorů. Vnější krvácení, stejně jako krvácení z přirozených tělních otvorů je 

snadno rozpoznatelné, protože je patrné již při pohledu na postiženého. Na vnitřní 

krvácení usuzujeme podle reakcí poraněného, bolestivosti, úlevové polohy a obecných 

příznaků jako jsou bledost, malátnost, únava, špatně hmatný pulz, povrchové a 

zrychlené dýchání, chladné akrální části těla nebo studený pot. Nebezpečí vykrvácení je 

velmi vysoké, protože závažnost poranění nemusí být na první pohled patrná.  

     Cílem předlékařské první pomoci je zastavit krvácení a tím omezit ztrátu krve na 

minimum.   

     Pokud se jedná o prudké krvácení, kdy krev vytéká z rány ve velkém množství, je 

nejrychlejší a velmi účinná, zvláště u tepenného krvácení, metoda tlaku prstů v ráně. 

Tato metoda je zároveň nejméně bezpečná pro zachránce, protože přichází do 

přímého styku s krví postiženého. Proto se, pokud je to možné, snaží použít gumové 

rukavice nebo igelit. V případě, že je postižený při vědomí, může si ránu stlačit sám. 

Prsty nebo palec vloží do rány a tu stlačí. Poraněnou část těla postiženého je třeba 

zdvihnout a přidržovat nad úrovní srdce. Zpomalí se tím průtok krve poraněnou částí a 

tak se omezí i krvácení.  Průtok krve se ještě více zpomalí, když postižený zůstane 

v klidu ležet. 
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     Další možností je přiložení tlakového obvazu. Tato univerzální a účinná metoda se 

využívá jak u tepenného, tak u žilního krvácení. Tlakový obvaz je v základním vybavení 

každé lékárničky. Při improvizovaném vytváření tlakového obvazu je třeba myslet na 

složení ze tří vrstev. První vrstva, krycí, se přiloží na ránu. Nejlépe sterilní čtverce, 

pokud nejsou k dispozici pak látka. Prodyšná, savá, co nejčistší. Nepřikládá se žádný 

materiál, který by se mohl na ránu nalepit nebo ji dráždit. Druhá vrstva, tlaková, se 

snadno vytvoří jiným smotaným obvazem nebo částí oblečení. Přiloží se na ránu na 

vrstvu krycí. Následně se krycí a tlaková vrstva důkladně připevní vrstvou třetí, fixační. 

Pokud přes přiložený obvaz krev stále prosakuje, je potřeba přiložit a zajistit další nový 

obvaz. Takto je možné aplikovat na sebe až tři obvazy, přičemž se nikdy neodstraňuje 

původní. 

     V nezbytných případech, kdy nebyly úspěšné výše uvedené metody a nadále dochází 

k unikání krve, je možné použít škrtidlo. K tomuto řešení přistupujeme hlavně při 

rozdrcení končetin nebo jejich amputacích a pouze v nezbytně nutných případech, 

neboť samotné zaškrcení je spojené s velkou bolestí a pro postiženého velmi stresující. 

Přiložené škrtidlo musí být široké minimálně 5 centimetrů. Přikládá se vždy přes oděv 

postiženého mezi ránu a srdce v místě jedné kosti, co nejblíže k ráně. Nikdy se 

nepovoluje. Zaškrcená část se zvedá výše a při déletrvajícím zaškrcení je možné ji 

chladit. Zároveň je nutné zaznamenat čas zaškrcení. Správně zaškrcená končetina je 

bledá a není na ní cítit periferní pulz. Při improvizaci je možné vyrobit škrtidlo z pruhu 

látky, který se po přiložení upevní  zkroucením a zajištěním pomocí roubíku. Případný 

amputát se zabalí do látky a chladí. Také se označí časem a jménem postiženého. 

[STELZER, 2007; HANUŠOVÁ, 2007] 

     Při ošetření ran, to znamená v případech kdy je narušena celistvost kůže, je postup 

předlékařské první pomoci stejný, i když mechanismus vzniku ran je různý. Postižený se 

položí nebo posadí s tím, že cílem je zamezit krvácení z rány a zároveň zabránit 

zanesení infekce do postiženého místa. Pokud je to možné, je dobré ránu a její okolí 

omýt tekoucí vodou, při poleptání je doporučeno omývat ránu minimálně 10 minut, a 

drobná tělíska opatrně vyjmout, nejlépe čtvercem nebo látkou. Odřeniny vyčistit 

kartáčkem a tím je zbavit drobných kaménků a nečistot. Jako ochranu proti infekci je 

dobré použít k očištění rány 3 % peroxid vodíku, případně Septonex sprej, ajatinovou 
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tinkturu nebo betainový roztok. Po očištění se rána překryje nejlépe sterilním čtvercem 

fixovaným obvazem či náplastí s polštářkem podle rozsahu poranění. V případě, že 

předmět pronikne a zaklíní se v oku, uchu, nose, ústech či jakékoli jiné části těla, se 

tento nevyjímá, ponechává se v ráně a zabezpečí se proti pohybu. Předmět odstraní až 

lékař na specializovaném pracovišti. [STELZER, 2007; ŠTĚPÁNEK, 2009]  

      Při vnitřním krvácení do dutiny břišní postižený často zvrací. V takovém případě ho 

položíme na bok s pokrčenými dolními končetinami. Pokud to situace dovolí, je dobré 

zvolit polohu vleže na zádech a dolní končetiny podložit. Jestli-že má postižený výrazně 

omezené dýchací pohyby a je dušný při krvácení do dutiny hrudní, je vhodné zvolit 

polohu vpolosedě. V případě podezření na krvácení do dutiny lebeční se doporučuje 

poloha vleže na zádech s mírně podloženou hlavou. Vnitřní krvácení není pouze 

otázkou tělních dutin. Postižený může skrytě krvácet i do měkkých tkání. Velmi výrazné 

ztráty krve jsou při zlomenině pánve, kde může dojít ke ztrátě až 5 l krve (což je velmi 

alarmující, vezmeme-li v úvahu, že celkové množství krve u dospělého člověka je 

zhruba 4,5 – 6l krve), nebo stehenní kosti, kde se může jednat až o 2 l krve. Ale i ztráta 

až 1 l krve při zlomenině bérce, nebo až 0,8 l krve při zlomenině paže je velmi výrazná a 

pro postiženého nebezpečná. Proto jsou vždy nutná protišoková opatření a kontrola 

životních funkcí, tedy vědomí, dýchání a srdeční činnosti. [DORKOVÁ, 2007]  

     Časté je krvácení z nosu. Může být způsobeno nárazem na nos, nebo jen silným 

smrkáním či kýchnutím. Postižený se posadí, předkloní a zmáčkne měkké části nosu. 

Nos je třeba držet 5 až 10 minut a dýchat přitom ústy. Při krvácení z nosu je třeba vše 

z úst vyplivovat. Předejde se tím pocitu na zvracení, který může vyvolávat spolknutá 

krev. Volně vytékající krev postižený zachytává do čtverce nebo jiné savé látky, do 

nosních dírek se nic nevkládá. Pokud se krvácení nezastaví do 10 až 15 minut, je třeba 

zajistit lékařskou pomoc.  

     I při krvácení z úst se postižený posadí s předkloněnou hlavou a vytékající krev 

vyplivuje do čtverce nebo nádoby. Prsty je třeba zkontrolovat, zda nedošlo k poškození 

zubů. Zuby vyražené i s kořeny se zabalí do čtverce či látky napuštěné slinami 

postiženého, nebo vodou. Do dutiny ústní je možné vložit čtverec či jiný savý materiál. 
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Pokud je k dispozici, může se do úst vložit gelaspon. Odbornou pomoc v takovýchto 

případech zajistí stomatolog.    

     Krvácení z ucha je závažný stav, který vždy vyžaduje odbornou pomoc. Postižený se 

položí na bok, na kterém je zranění a krev se nechá volně vytékat do čtverce nebo jiné 

savé látky, do ucha se nic nevkládá. Při velmi vážných poraněních hlavy může z ucha 

vytékat i mozkomíšní mok v podobě nažloutlé tekutiny. Zachránce vždy musí až do 

předání postiženého lékaři sledovat životní funkce, tedy stav vědomí, dýchání a srdeční 

činnost.  

     Při krvácení z močových cest, genitálií a konečníku se postižený položí do 

gynekologické polohy, tedy na záda s pokrčenými koleny a mírně podloženou pánví. Na 

místo krvácení se přiloží savá látka a zachránce sleduje stav vědomí, dýchání a srdeční 

činnost (základní životní funkce) až do předání postiženého lékaři. [BYDŽOVSKÝ, 2011] 

2.1.3 Základní životní funkce 

      Děti, které si hrají, nebo se věnují zajímavé činnosti na kroužku, jsou plně zaujaty a 

nesledují co se děje kolem nich, nebo s nimi. Při delším pobytu ve vydýchané místnosti 

nebo při nedodržování pitného režimu reaguje dětský organismus a dítě může být 

unavené, malátné a vyčerpané. Proto je na vedoucím, aby předcházel takovým 

situacím a dbal na pravidelné větrání a doplňování tekutin, případně udělal přestávku 

na svačinu. Také musí neustále sledovat reakce dětí a naučit se rozpoznávat případné 

příznaky ve změnách jejich chování.          

     Pokud je stav vědomí v normě, je člověk vigilní a lucidní, tedy bdělý a orientovaný 

osobou, místem a časem. Jakékoli odchylky od této normy považujeme za poruchu 

vědomí. Při poruše kvalitativní zůstává postižený bdělý, může se ale jevit jako zmatený 

a dezorientovaný. Také dochází například k poruchám chování či k výpadkům paměti.  

Při kvantitativní poruše dochází různě dlouhou dobu k výpadkům vědomí. U 

krátkodobého bezvědomí hovoříme o synkopě, tedy mdlobě, k níž dochází při snížení 

průtoku krve mozkem a jejím příznakem bývá zatmění před očima, závrať, bledost a 

studený pot, u dlouhodobého se jedná o somnolenci, kdy je postižený spavý, sopor, 
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kdy reaguje jen na bolestivý podnět nebo koma, kdy jsou zachovány pouze reflexní 

reakce. [DORKOVÁ, 2007; KURUCOVÁ, 2008] 

     U změny vědomí je třeba zjistit příčinu. Zda se nejedná například o důsledek 

závažného poranění. Po oslovení se tedy provede celková kontrola pohledem, 

pohmatem a poslechem a sleduje se krvácení, poloha jednotlivých částí těla, 

bolestivost. Vodítkem může být případný zápach z úst, zjištění poruchy dechu či 

srdeční činnosti. Je třeba zjistit, zda a do jaké míry je postižený schopen reagovat. Také 

s jakými onemocněními se léčí a jaké léky užívá a zda je užívá pravidelně. Co naposledy 

jedl a kdy a zda netrpí alergiemi. Při rozhovoru s postiženým je důležité sledovat 

komunikaci, chování, orientaci a reakci postiženého na naše počínání. Vše je dobré 

zaznamenat a předat zdravotnické záchranné službě nebo lékaři spolu s postiženým, 

stejně jako případné zbytky jídla, obsah žaludku, nalezené léky či nápoje.  

Při mdlobě, tedy krátkodobém kolapsovém stavu, je třeba postiženého položit, uvolnit 

mu oděv a zajistit dostatek vzduchu.  Je dobré zdvihnout mu nohy nad úroveň 

hrudníku. Mdloba do 1 minuty odeznívá. [BYDŽOVSKÝ, 2011]  

    Děti předškolního a mladšího školního věku neustále mluví, pokřikují, zpívají, 

poskakují, pobíhají a živě gestikulují a to i tehdy, když mají v klidu sedět a jíst. Snadno 

se tedy může stát, že jim zaskočí sousto, nebo tekutina. Také mohou při sportování 

spadnout z nářadí, venku ze stromu, nebo se mohou srazit při běhu a vyrazí si dech. 

Vedoucí musí být připraven na podobné a jiné situace, při nichž dojde k poruše 

dýchání. 

     Dýcháním si organismus zajišťuje přísun kyslíku. Běžná frekvence, tedy počet dechů 

u dospělého člověka je 14-18 za minutu, u dítěte přibližně 20 dechů za minutu, u 

kojence kolem 30-40 dechů za minutu a u novorozence 35-60 dechů za minutu. Pokud 

je frekvence dýchání rychlejší než uvedené hodnoty, jedná se o tachypnoi, při 

pomalejším dýchání jde o bradypnoi. Také sledujeme pravidelnost, zda nedochází 

v dýchání k pauzám a charakter, jestli je mělké - hypoventilace či hluboké a rychlé - 

hyperventilace. Na nedostatek kyslíku je nejcitlivější mozek, kde dochází již po 5 

minutách po přerušení zásobení kyslíkem k nevratným změnám. [KURUCOVÁ, 2008] 
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     Při poruchách dýchání se v první řadě přistoupením k postiženému, sledováním 

jeho hrudníku a přiložením hřbetu ruky k nosu a ústům zjišťuje, zda jsou patrné dýchací 

pohyby hrudníku nebo závan vzduchu vycházející z dýchacích cest. Velmi častou 

příčinou poruch dýchání je neprůchodnost dýchacích cest. Provede se kontrola a 

vyčištění dutiny ústní. Je nutné otočit hlavu postiženého na stranu a prsty obalenými 

kapesníkem ústa vytřít a všechna cizí tělesa vyjmout. V případě zapadnutí jazyka se 

provede záklon hlavy a předsunutí dolní čelisti.  Pokud je cizí těleso jako například 

potrava, zvratky, korálky, zuby a jiné na místě, kam nelze dosáhnout provádí se údery 

mezi lopatky při předklonu postiženého, případně je možný Heimlichův manévr. V tom 

případě stojí zachránce za postiženým, obejme ho tak, že ruku sevřenou v pěst položí 

ohroženému pod hrudní kost, druhou rukou ji sevře a pak obě ruce stlačí prudce k sobě 

a vzhůru. Tento postup lze několikrát opakovat. Vždy je třeba brát v potaz tělesnou 

konstituci postiženého a tělesnou konstituci zachránce. [BYDŽOVSKÝ, 2011]     

     Jestli-že postižený dále nedýchá, je nutno zahájit umělé dýchání, přičemž se 

dodržuje běžná dechová frekvence. Postižený leží na rovné pevné podložce, zachránce 

provede vyčištění dýchacích cest a záklon hlavy, palcem a ukazovákem stlačuje nosní 

dírky postiženého. Nadechne se a přiloží rty kolem úst postiženého. Po oddálení úst 

pozoruje hrudník postiženého, zda při výdechu klesá. U menších dětí a kojenců přiloží 

zachránce rty kolem úst i nosu postiženého dítěte. Pokud má u sebe resuscitační 

roušku, položí ji před započetím dýchání na ústa postiženého.  Při poskytování laické 

předlékařské první pomoci v současné době již není stanoveno provádění umělého 

dýchání. V takových případech se ihned po zavolání na tísňovou linku 155 zahajuje 

nepřímá srdeční masáž. [ŠTĚPÁNEK, 2009; HANUŠOVÁ, 2007]  

     U dětí školního věku nepředpokládáme většinou poruchy krevního oběhu spojené 

se srdečním onemocněním, nebo překážkou v krevním řečišti. Usuzujeme spíše na 

následek poranění, zástavy dechu a bezvědomí, nebo vyčerpání.   

     V krevním řečišti, tedy v artériích - tepnách, vénách - žílách a kapilárách – 

vlásečnicích, koluje u dospělého člověka zhruba 4,5-6 l krve (7% tělesné hmotnosti). 

[BYDŽOVSKÝ, 2011] Tuto cirkulaci zajišťuje svou činností srdce. Vždy po srdečním stahu 

lze na arteriích, které jsou uložené blízko povrchu těla nahmatat tep. Za normálních 
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okolností je tep pravidelný a silný, tedy dobře hmatný. U dospělého člověka je v klidu 

běžnou normou 60-90 pulsů za minutu, u dítěte zhruba 100 pulsů za minutu a u 

novorozence kolem 120 pulsů za minutu. Kontrolu tepu je nejlépe provést na krku na 

arterii carotis, nebo na periferii na arterii radialis na palcové straně zápěstí ruky.  

Sledujeme frekvenci, pravidelnost a plnění. Při frekvenci vyšší než 90 tepů za minutu se 

jedná o tachykardii, při nižší než 60 tepů za minutu jde o bradykardii. Při 

nepravidelném pulsu hmatáme arytmii. Pokud je puls zesílený, jedná se o hypertenzi. 

V tomto případě je krevní tlak dotyčného vyšší než 140/90. Pokud je krevní tlak nižší 

než 100/60, jedná se o hypotenzi a puls se jeví jako slabý až nitkovitý. [KURUCOVÁ, 

2008; TURKOVÁ, 2010] 

     Při poskytování předlékařské první pomoci může laik na základě toho, že postižený 

je zhroucený a nereaguje na vnější podněty jako například na hlasité oslovení a 

zatřesení, usuzovat na poruchy krevního oběhu. Také se může stát, že dotyčný z 

počátku reaguje a lapavě se nadechuje. V takových případech laik ihned volá 

záchrannou službu, aniž by se snažil sledovat puls postiženého. Přivolaný zdravotník 

může, nejlépe palpací na krkavici vysledovat, jaká je srdeční činnost postiženého. 

Bříšky tří prstů se hmatá puls na krku v prohlubni vedle štítné chrupavky. Nikdy ne 

palcem. Mohlo by dojít k zaznamenání tepu zachránce. U postiženého při vědomí se 

tepová frekvence zjišťuje na zápěstí na radiální tepně. Také je třeba sledovat jaké je 

prokrvení aker - nosu, uší, končetin. Tomuto sledování se zachránce věnuje pouze pár 

sekund. [www.resuscitace.cz, 31] 

     Pokud je postižený v bezvědomí je nutné bezodkladně zahájit nepřímou srdeční 

masáž. Postiženého položíme na záda na rovnou pevnou podložku. Provede se záklon 

hlavy, čímž se předejde zapadnutí jazyka a uvolní se dýchací cesty. Zachránce klečí u 

hrudníku postiženého a zápěstí jedné ruky položí na střed hrudní kosti na spojnici 

prsních bradavek. Potom přiloží zápěstí druhé ruky. Ruce má zachránce přes sebe, 

napnuté v loktech, prsty se nedotýkají hrudníku. Hrudník je nutné stlačovat minimálně 

o 3-5 cm s frekvencí 100 stlačení za minutu, přičemž mezi jednotlivými stlačeními je 

třeba nechat hrudník uvolnit. Pokud je zachránců více mohou provádět nepřímou 

srdeční masáž spolu s umělým dýcháním, a sice v poměru 30 stlačení – 2 vdechy. 

Resuscitace dětí, tedy postižených mladších osmi let, se zahajuje 5 vdechy a stlačení 
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hrudníku se řídí konstitucí postiženého dítěte v poměru 30:2, přičemž resuscitace má 

přednost před tísňovým voláním. Tísňová linka se volá až po zhruba jedné minutě 

provádění resuscitačního postupu a následně se pokračuje až do příjezdu záchranné 

zdravotnické služby. [BYDŽOVSKÝ, 2011; ppp.zshk.cz, 29] 

     Při všech činnostech s dětmi musí vedoucí zajistit dětem včasné obnovení a 

doplnění zásob spotřebované energie. S tím souvisí již zmiňovaný pitný režim, vhodné 

a vyvážené svačiny, větrání a přestávky. Je také nutné mít na paměti, že potřeby dětí 

jsou jiné než potřeby dospělého člověka a tomu taky přizpůsobit rytmus a organizaci 

jednotlivých činností. Tím vším lze předejít vyčerpání organismu dětí. 

     V okamžiku, kdy nastane nedostatek pokrytí potřeb organismu, reaguje tento 

šokem. Dochází k selhání krevního oběhu a k poklesu krevního tlaku, tedy selhává 

zásobování tkání kyslíkem. Šok nevzniká úrazem, ale může být jeho následkem 

vedoucím k smrti postiženého. Druhy šoku rozlišujeme podle příčin vzniku. Mezi 

příznaky nastupujícího šoku patří bledá chladná kůže, studený pot, rychlý a slabě 

hmatný puls, rychlé povrchové dýchání, neklid, případná nevolnost, ztráta vědomí. 

[BYDŽOVSKÝ, 2011; KURUCOVÁ, 2008]  

     V takových případech se provádí protišoková opatření. V předlékařské první pomoci 

platí pravidlo dříve 5 T – ticho, teplo, tlumení bolesti, tekutiny, transport; dnes 4 T, 

protože podávání tekutin již není při protišokových opatřeních doporučeno. V první 

řadě je třeba se snažit přerušit působení děje, který vede ke vzniku šoku. Zastavit 

krvácení, zamezit styku s alergenem, teplem, chladem apod. Podle stavu a možností 

uložit postiženého do pohodlné, popřípadě stabilizované polohy. Ohroženého uklidnit, 

zabalit do deky nebo termofolie, čímž se zajistí tepelný komfort, co nejméně s ním 

hýbat a snažit se zajistit tiché klidné okolí. Bolest se tlumí ošetřením poranění, 

chlazením popálení nebo zastavením krvácení. Nikdy se nepodávají žádné léky, tak jako 

se nepodávají žádné tekutiny. Pouze je možné zvlhčovat rty a obličej vlhkým čtvercem 

nebo kapesníkem. Následný transport a další opatření zajistí přivolaná zdravotnická 

záchranná služba. [STELZER, 2007; HANUŠOVÁ, 2007]  
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2.1.4 Poranění hlavy a páteře 

     Mnoho sportovních aktivit v sobě skrývá možnost poranění hlavy a páteře. Je proto 

potřeba již malé děti učit, že používání ochranných pomůcek je samozřejmostí, která 

k prováděné činnosti patří. Když si dítě navykne používat helmu při jízdě na kole, helmu 

a chrániče končetin při jízdě na bruslích a při jiných podobných sportech, předejde tím 

mnoha zbytečným úrazům. Každý vedoucí proto musí dbát na dodržování používání 

ochranných pomůcek a nedovolit nedostatečně chráněnému dítěti, aby se daných 

aktivit zúčastnilo. Jedině tak docílí u dětí správných návyků a bezpečného jednání. Také 

při kroužcích pro kutily je třeba naučit děti používat ochranné brýle nebo štíty. Banální 

poranění oka může někdy znamenat i ztrátu zraku.   

     Hlavu je nutné při různých, nejen sportovních činnostech chránit. Poranění hlavy 

bývají často spojena s poraněním mozku. Komoce - otřes mozku je postižení pouze 

funkční, vyvolané mechanickým úrazem (pádem, nárazem). Bývá provázeno bolestí 

hlavy, nevolností nebo zvracením. Postižený může na nějakou dobu ztratit vědomí, 

může být i zmatený, nebo trpět retrográdní amnézií, tedy si nepamatuje, co se dělo 

před úrazem. V ostatních případech, při kontuzi - zhmoždění, při laceraci mozku – 

roztržení tkáně, při krvácení do různých prostorů hlavy a při edému - otoku mozku 

dochází k poškození mozkové tkáně a následným neurologickým postižením. 

[www.poranenimozku.cz, 30] Poranění hlavy bývají spojena s různými stupni poruch 

vědomí. Dalším z příznaků je nestejná reakce zornic při nitrolebním krvácení nebo 

poranění oka, krvácení či výtok z nosu nebo uší, případně vytváření se brýlového 

hematomu kolem očí při zlomenině baze lební. [KURUCOVÁ, 2008; DORKOVÁ, 2007]  

     V případě poranění hlavy, zvláště při podezření na nitrolební krvácení je nutné 

dotyčného 24 hodin sledovat na lůžkovém oddělení nemocnice, protože v lucidním 

intervalu, což je časový úsek mezi poškozením a nástupem jeho projevů, se postižený 

může projevovat jako bez poranění. Zároveň je důležité zaznamenat, jak k úrazu došlo 

a také časový průběh, protože u postiženého může dojít k amnézii.  

     Dalšími častými poraněními jsou úrazy oka. Mezi poranění oka patří vniknutí cizího 

tělesa a podráždění kouřem, UV zářením nebo chemikáliemi. Při poranění oka se u 

tupých poranění, tedy při zasažení předmětem, postižené místo překryje a je možné ho 
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chladit. Při vniknutí cizího tělíska či jiné látky do oka se postižené oko vyplachuje 

Ophtalem nebo zvolna tekoucí vodou a překryje se čtvercem. Při pronikajícím poranění 

se předmět nikdy nevyndává. Oko se pouze zakryje. Poranění očí musí být vždy v co 

nejkratším možném čase řešena na příslušném odborném pracovišti. [HANUŠOVÁ, 

2007] 

     První pomoc se vždy odvíjí od stavu vědomí postiženého, případně od dalších 

možných poranění. Při úrazu nosu a úst a následném krvácení je třeba postupovat 

způsobem uvedeným v odstavci o krvácení.  

     Nejen sportovní úrazy, ale i různé pády a přímé nárazy znamenají riziko poranění 

páteře. Páteř je tvořena obratli, které obklopují a chrání míchu. Může tedy dojít nejen 

k poranění obratlů samotných, ale i k poranění míchy. Při jejím poškození hrozí ztráta 

schopnosti pohybu a čití v odpovídající oblasti těla. Čím výše dojde k poranění míchy, 

tím větší část těla je postižena. [KURUCOVÁ, 2008] 

     Při poranění páteře je v případě zachování základních životních funkcí 

nejbezpečnější s postiženým nehýbat, ihned volat zdravotnickou záchrannou službu a 

pouze sledovat stav a snažit se o zklidnění komunikací s postiženým. Poranění páteře je 

však často spojeno s jinými úrazy například hrudníku nebo hlavy, při kterých může dojít 

ke krvácení a selhávání základních životních funkcí. V takových případech je třeba 

zastavit výše popsanými způsoby krvácení a zajistit průchodnost dýchacích cest. 

S postiženým je třeba manipulovat vždy velmi opatrně a vyvarovat se 

nekontrolovaným pohybům hlavy. [STELZER, 2007; ŠTĚPÁNEK, 2009] 

2.1.5 Poranění kostí a kloubů 

     K poranění kostí nebo kloubů může při zájmových činnostech dětí dojít poměrně 

snadno. Děti školního věku jsou velmi čilé a při hrách ve větším kolektivu i méně 

pozorné. Při strkanicích a tahanicích může lehce dojít k pádu a přisednutí nebo 

přišlápnutí některé končetiny. Také nesprávné došlápnutí nebo rotace v určitém 

postavení končetiny může mít za následek poškození. Zvlášť obezřetný musí tedy 

vedoucí být hlavně při skupinových a kontaktních sportech, ale i při ostatních 

aktivitách.  
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     Kosti, které tvoří oporu těla, se mohou při silném nárazu nebo ohnutí nalomit nebo 

zlomit. Zlomeniny rozlišujeme na uzavřené a otevřené podle porušení kožního krytu. 

S tím souvisí také vnitřní nebo vnější krvácení. Na zlomeninu ukazuje silná bolest 

v místě poškození, změna tvaru, omezení pohyblivosti a otok. Při uzavřených 

zlomeninách velkých kostí, nebo při mnohočetných frakturách hrozí nebezpečí 

rozvinutí šoku a vykrvácení.  

     Při poranění kloubů dochází většinou k poranění kloubního pouzdra a přilehlých 

vazů, ale může dojít i k poranění kloubní hlavice. Nejčastější je distorze – podvrtnutí 

kloubu, kdy hlavice opustí jamku a navrací se zpátky. Postižené místo je bolestivé, 

objeví se otok, hematom a je omezena hybnost kloubu. Při luxaci – vykloubení kloubní 

hlavice jamku opustí a zůstane v poloze mimo. Při tomto poranění dochází k přetrhání 

vazů a roztržení kloubního pouzdra. V tomto případě nastane prudká bolest při pokusu 

o pohyb, objeví se deformace kloubu, vytočení postižené končetiny, otok a krevní 

výron. Při otevřené luxaci dochází k porušení kožního krytu a krvácení, což může mít za 

následek značné krevní ztráty a rozvoj šoku. [BYDŽOVSKÝ, 2011; KURUCOVÁ, 2008]  

     V rámci předlékařské první pomoci se postižený ošetřuje při podezření na 

zlomeninu vsedě nebo vleže, vždy podle místa úrazu a podle stavu postiženého. 

Zlomená kost se nikdy nevrací na původní místo. U otevřené zlomeniny se poranění 

překryje čtvercem nebo jinou savou látkou a zamezí se krvácení. Postižená končetina 

se znehybní pomocí dlahy a obinadla či šátku, nebo se fixuje k tělu či druhé 

neporaněné končetině. Při podezření na zlomeninu žeber se nejlépe elastickým 

obinadlem provede zpevnění hrudníku při výdechu postiženého. Přivolá se 

zdravotnická záchranná služba, nebo se postižený transportuje k lékaři v poloze, která 

postiženému nejvíce ulevuje od bolesti. Vždy je třeba provést protišoková opatření a 

sledovat základní životní funkce. Při zlomenině pánve je časté podezření i na další 

poranění spojená s vnitřním krvácením. Je nutné bezodkladně přivolat lékařskou 

pomoc. Pokud je to možné, při podezření na poranění páteře se s postiženým 

nemanipuluje, v jiném případě se postižený ošetří vleže na zádech, dolní končetiny se 

od kolen ke kotníkům lehce podloží, mezi kolena se vloží smotané obinadlo nebo kus 

oděvu a pánev se do příjezdu zdravotníků fixuje velkým kusem plátna.  
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     Při distorzi se postižené místo chladí a podloží měkkou podložkou. Končetiny je 

možné v případě potřeby stejně jako u zlomenin fixovat k tělu nebo k neporaněné 

končetině. Po použití obinadla je třeba sledovat případné známky špatného prokrvení. 

Při luxaci se kloub fixuje obinadlem nebo plátnem, přičemž je nutné zachovat 

změněnou polohu kloubu. Provádí se protišoková opatření a transport v úlevové 

poloze. [ŠTĚPÁNEK, 2009] 

2.1.6 Poškození vysokými teplotami 

     Při volnočasových aktivitách zvlášť v teplejším slunečném období je třeba dohlížet 

na to, aby děti při pohybu venku měly pokrývky hlavy. Při hrách a sportování děti rády 

kšiltovky a šátky odkládají, což může vést ve spojení s dlouhodobým pobytem na 

přímém slunci a nedostatkem tekutin k dehydrataci a celkovému poškození.   

     V prostředí, kde je vysoká teplota a kdy se tělo nestačí ochlazovat pocením, dochází 

k celkovému přehřátí organismu, tedy k úpalu. Ke vzniku úpalu může vést například i 

kombinace horkého prostředí a nadměrné námahy nebo vydýchaného vzduchu 

v místnosti. Na nadměrné teplo a nedostatek tekutin a minerálů reaguje tělo bolestí 

hlavy, nevolností, malátností. Dech a tep je zrychlený, kůže zarudlá, teplota se zvyšuje. 

Postižený má pocit žízně, zatmívá se mu před očima, má návaly a hučí mu v uších. 

     Úžeh vzniká přímým působením slunečního záření na hlavu a jiné nezakryté části 

těla a jeho projevy, které mohou nastat i s několikahodinovým zpožděním jsou 

podobně jako u úpalu bolesti hlavy, nevolnost, zrychlený dech a puls, zvýšení tělesné 

teploty až ke 40°C, horká zarudlá kůže, celková slabost, závratě. Může dojít i 

k dezorientaci, poruchám chování, zimnici, zmatenosti či bezvědomí. [KURUCOVÁ, 

2008]  

     Předlékařská první pomoc při úpalu a úžehu znamená především zamezení dalšího 

působení tepla a postupné zchlazování postiženého. Je možné zvlhčování kůže, 

případně vlažná sprcha, nebo zábal a chladné obklady na hlavu. Podáváním chladných 

nápojů se zajistí náhrada ztráty tekutin a minerálů. Laickou kontrolou dostatečného 

množství tekutin v organismu je dostatečné množství moči světlé barvy. Pokud se 

příznaky úžehu projeví u dítěte, je vždy nutná prohlídka lékařem. [HANUŠOVÁ, 2007] 
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     Při mnoha zájmových činnostech manipulují děti i s otevřeným ohněm. Ať už při 

táboření, kde se učí připravit ohniště a rozdělat oheň, nebo při besedách u svíčky či 

petrolejové lampy. Sirky a zapalovače tedy nejsou dětem cizí, stejně tak jako letovací a 

tavné pistole, které děti používají při výrobě různých dárků a modelů.  

     Popáleniny jsou bolestivé úrazy způsobené teplem, ke kterým dochází například při 

manipulaci s otevřeným ohněm nebo pyrotechnikou. Popáleniny se dle hloubky dělí na 

povrchové – stupně I – IIa a hluboké – stupně IIb – IV. Při I.  a II.a stupni je místo 

postižení bolestivé, zarudlé, případně se tvoří puchýř s čirou tekutinou, po zhojení bez 

následků. Při II.b stupni je místo bolestivé, zarudlé, tvoří se krvavé puchýře, po 

dlouhodobějším hojení zůstávají kosmetické následky. Při III. stupni je postižené místo 

bledé, nebolí, po dlouhodobém hojení často za použití kožních štěpů zůstávají trvalé 

následky. Při IV. stupni je rána zuhelnatělá, suchá, zasaženy jsou svaly i kosti, po 

zdlouhavém hojení jsou vážné následky trvalé. Zároveň s hloubkou je třeba zjistit a 

určit rozsah popálení. Při popálení větší části těla vzniká v důsledku ztráty tekutin, 

které se nahromadí v místě poranění, nebezpečí rozvoje šoku. Orientačně lze rozsah 

určit podle pravidla devíti – hlava a krk 9%, hrudník 9%, břicho 9%, horní část zad 9%, 

dolní část zad 9%, horní končetina 9%, stehno 9%, bérec a noha 9%, oblast genitálií 1%, 

nebo odhadem, při kterém plocha dlaně představuje přibližně 1% povrchu těla. 

[BYDŽOVSKÝ, 2011; KURUCOVÁ, 2008]  

     Velmi nebezpečné mohou být popáleniny dýchacích cest, ke kterým může dojít 

například při pobytu v hořícím uzavřeném prostoru nebo po vdechnutí horké páry. 

Projevují se kašlem, sípáním, spastickým dýcháním, vykašláváním znečištěného hlenu.  

     Opařeniny mají stejné příznaky a dělení jako popáleniny. Také se jedná o poranění 

teplem, v tomto případě však teplem vlhkým. Tedy horkou tekutinou nebo párou.  

     Při popáleninách a opařeninách je třeba v rámci předlékařské první pomoci 

postižené místo začít ihned chladit. Pokud nejsou na postiženém místě již stržené 

puchýře, je nejlepší je chladit studenou tekoucí vodou (ne proudem!) nebo studeným 

obkladem, čímž se předejde prohlubování popáleniny. Při opaření je třeba svléknout co 

nejrychleji postiženému mokrý oděv. Také je vhodné odstranit šperky či těsný oděv 

dříve než začne postižené místo otékat. Neodstraňuje se nic, co ulpí pevně na 
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popálenině. Zasaženou plochu překryjeme čtvercem, obvazem nebo jinou čistou 

látkou, puchýře se nepropichují. Podle rozsahu a stupně popálenin, nebo při popálení 

malého dítěte kontaktovat záchrannou zdravotnickou službu a snažit se předejít rozvoji 

šoku. [ŠTĚPÁNEK, 2009] 

2.1.7 Úrazy elektrickým proudem 

     Je mnoho situací, při kterých děti přijdou do styku s elektrickým proudem. Nejen při 

zájmových činnostech, ale i v běžném životě používají denně běžně elektrické 

spotřebiče. Je jen velmi málo míst, kde by děti neměly k dispozici lampu, varnou 

konvici nebo rádio. Na kroužcích například pracují s tavnými pistolemi, letují elektrické 

obvody pro modely nebo pracují na počítačích. Děti musí být vedoucími vždy před 

zahájením činnosti poučeny o bezpečnosti.  

     Mezi úrazy elektrickým proudem patří poškození nízkým nebo vysokým napětím a 

poranění bleskem. Poranění závisí na různých faktorech jako třeba na napětí a 

frekvenci elektrického proudu, na směru průchodu, na odporu těla.  Při průchodu 

tělem postiženého může elektrický proud způsobit popáleniny na místě vstupu a 

výstupu. Často dochází k hlubokým popáleninám. Dalšími projevy mohou být poruchy 

vědomí, poruchy srdečního rytmu, svalové křeče a mechanická poranění způsobená 

následným pádem postiženého nebo silnými křečemi. [BYDŽOVSKÝ, 2011]  

     V rámci předlékařské první pomoci je bezpodmínečně nutné nejdříve zajistit vypnutí 

elektrického proudu. Teprve po zajištění technické první pomoci je možné odsunout 

postiženého z dosahu vodiče. Je třeba zjistit stav životně důležitých funkcí a případně 

zahájit nepřímou srdeční masáž. V okamžiku, kdy jsou základní funkce zajištěny, ošetří 

se popáleniny a ostatní případná poranění. Pokud to ostatní poranění umožňují, 

položíme postiženého do úlevové polohy a provádíme protišoková opatření až do 

příjezdu zdravotnické záchranné služby. [BYDŽOVSKÝ, 2011; ŠTĚPÁNEK, 2009]  

2.1.8 Poškození nízkými teplotami 

     Při práci s dětmi musí vedoucí sledovat i to, v jakém prostředí se děti svým aktivitám 

věnují. Mezi jeho úkoly patří i kontrola dostatečné ochrany proti nízkým teplotám. Při 

pobytu venku je vedoucí zodpovědný za dostatečné oblečení a obutí dětí, čímž může 
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předejít případným nežádoucím situacím. Pokud nejsou děti dostatečně zabezpečeny, 

nebo trvá li činnost příliš dlouho, je důležité, aby byla přerušena a účastníci měli 

možnost a prostor se prohřát a zotavit.   

     K podchlazení dochází při poklesu tělesné teploty pod 35°C. Jedná se tedy o celkový 

účinek chladu na organismus. K velkým ztrátám tělesného tepla dochází také při 

plavání v chladné vodě, což je nutné mít na paměti při koupání zvláště u dětí. Mezi 

příznaky patří pocit chladu a mrazení, svalový třes, únava a ospalost. Postižený je 

netečný, mohou se u něho objevit halucinace. Kůže je bledá a chladná, dýchání a 

srdeční činnost se zpomalují, puls je slabý, na periferii špatně hmatný. Celkový útlum 

přechází do bezvědomí.  

     Předlékařská první pomoc při podchlazení znamená, že je třeba zamezit dalším 

teplotním ztrátám zabalením do deky nebo oděvu a přenést či odvést postiženého do 

úkrytu. Teprve tam se podchlazenému svlékne mokrý oděv a postižený se zabalí do 

suché deky nebo termofolie. Zároveň lze ohroženého zahřívat vlastním tělem. Další 

možností může být koupel ve vodě teplé okolo 38°C.  Pokud u poškozeného není jiné 

poranění, je možné podat teplé slazené nápoje, čímž se zajistí přísun energie. Nikdy 

nesmí být podán alkohol, který sice navozuje pocit tepla, ale rozšířením cév zvyšuje 

tepelné ztráty postiženého. [KURUCOVÁ, 2008]   

     Omrzliny vznikají lokálním působením chladu na kůži. Účinek chladu podporují i 

další vlivy jako např. vlhko, vítr nebo těsná obuv. K postižení může při větru dojít již při 

teplotě 0°C. Nejčastěji jsou ohroženy z důvodu stažení cév méně prokrvené akrální 

části těla, jako nos, uši nebo prsty. Omrzliny se podle postižení rozdělují do tří stupňů, 

přičemž z počátku se mohou jevit všechny stejně. Teprve v řádu hodin i dnů dochází 

k vývoji jednotlivých stupňů. Při I. stupni je kůže zarudlá a málo citlivá. Při II. stupni je 

kůže nažloutlá či našedlá a necitlivá a s časovým odstupem se vytváří puchýřky. Při III. 

stupni je kůže voskově bílá s necitlivými tvrdými ložisky. Dochází až k odumření tkáně a 

zmrzlé části se mohou odlomit.  

     Také při omrzlinách je v první řadě nutné zabránit dalším teplotním ztrátám a 

zajistit vhodný úkryt. Postižené části těla je možné vkládat do tělních záhybů a tím je 

zahřívat vlastním teplem. Nos a uši zakrýt teplými dlaněmi. Dobré je snažit se aktivně 
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hýbat postiženými končetinami a tím podpořit jejich prokrvení. Omrzliny je třeba 

zahřívat pozvolna, postiženou kůži netřít, puchýře nepropichovat. Poškozené místo 

zakrýt čtvercem nebo látkou, podat teplé slazené nápoje, snažit se předejít 

případnému šoku a zajistit postiženému lékařské ošetření. [ŠTĚPÁNEK, 2009]  

2.1.9 Alergická reakce 

     V dnešní době trpí stále více dětí i dospělých alergiemi. Proto je nutné, aby byl každý 

vedoucí informován rodiči dětí o zdravotním stavu dítěte i o látkách, které mohou být 

pro něj dráždivé a nebezpečné. Takovým alergenům se děti musí vyhýbat ať už při 

aktivitách v přírodě, při jídle, nebo při různých tvůrčích činnostech.  

     Alergická reakce se objevuje po kontaktu s alergenem, tedy s látkou, která vyvolá 

přehnanou reakci imunitního systému vnímavého jedince.  Alergenem mohou být 

například pyly, roztoči, prach, potraviny, léky nebo hmyzí jedy. Reakce imunitního 

systému může být od mírné až po velmi bouřlivou. K jejím příznakům patří zarudnutí 

v místě styku s alergenem, otok, kýchání, slzení, pálení očí, skvrny na kůži. Následovat 

může zvýšená tělesná teplota, nevolnost, zvracení, dušnost. Velmi závažné a život 

ohrožující jsou poruchy srdečního rytmu, pokles krevního tlaku, poruchy vědomí až 

anafylaktický šok.  

     Při předlékařské první pomoci při alergické reakci se postižený uloží nejlépe do 

polosedu z dosahu látky vyvolávající alergickou reakci. Při bodnutí hmyzem se odstraní 

případné žihadlo a na postižené místo se při lokálních projevech přiloží studený obklad. 

Při celkových obtížích je možné dát postiženému pod jazyk tabletu antihistaminika 

(nejlépe Dithiaden). Alergikům, kteří jsou vybaveni adrenalinovým perem, se tento 

aplikuje do stehenního svalu. V případě nutnosti provádíme až do příjezdu 

zdravotnické záchranné služby protišoková opatření. [BYDŽOVSKÝ, 2011; 

STELZER,2007]  

2.1.10 Horečka 

     Horečka není úraz, přesto je to stav poměrně běžný, se kterým se u dětí může setkat 

vedoucí nejen v průběhu zotavovacích akcí, ale i při celoročně probíhající zájmové 

činnosti. Dítě s horečkou, tedy febrilií (teplotou nad 38° C), nebo zvýšenou teplotou, 
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tedy subfebrilií (teplotou mezi 37,0° C až 37,9° C), by se skupinových zájmových aktivit 

účastnit nemělo. Může se však stát, že teplota dítěti stoupne během dne, nebo během 

probíhající činnosti.  

     Horečka se objevuje u různých druhů infekcí, nejčastěji při chřipce, nebo může být 

reakcí například na dlouhodobý přímý pobyt na slunci či v horkém prostředí.  Horečka 

může ale také být provázena například bolestmi hlavy, nebo v krku, bolestmi břicha a 

nevolností nebo zvracením, ztíženým dýcháním, ztuhlým krkem nebo malátností. 

Těmto a dalším příznakům je třeba věnovat pozornost, aby se včas odlišily závažné 

stavy od běžného nachlazení. Rychlý nárůst teploty může u dětí předškolního věku 

(zhruba do sedmi let věku) vést ke vzniku febrilních křečí, kdy má dítě zatnuté pěsti, 

celé tělo ztuhne a zmítá se. V takovém případě je třeba dítě ochladit například 

studenými obklady a po odeznění záchvatu podat antipyretika (nejlépe ve formě čípků 

nebo sirupu). Při závažných stavech je třeba dopravit dítě k lékaři nebo zavolat 

záchrannou službu.  

     Při méně závažných stavech je třeba dbát na dostatečný příjem tekutin a klidový 

režim a podávat léky na snížení horečky (například Paralen, Ibuprofen) ve formě sirupů 

nebo tablet.  

 

2.2 SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY  

     Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově, vzdělávání a zájmové činnosti dětí 

v mimoškolských zařízeních má výkon dohledu nad činností dětí mimořádný význam. 

Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i 

úkoly dohledu nad dětmi stanoví obecně závazné právní předpisy.    

2.2.1 Právní úprava zabývající se organizováním volnočasových aktivit 

           dětí 

     V zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví jsou přesně stanoveny 

hygienické požadavky, dále je zde specifikován pojem zotavovací akce nebo kdo je 

osoba způsobilá pro zajištění základní péče o zdraví účastníků, jako i povinnost vedení 
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zdravotnického deníku. Tyto a další požadavky jsou upravovány prováděcím právním 

předpisem. Zákon byl v průběhu let několikrát novelizován, naposledy zákonem č. 

267/2015 Sb., který nabyl účinnosti koncem roku 2015. [portal.gov.cz, 1; www.mzcr.cz, 

2]  

     Hygienické požadavky na prostory upravuje zároveň i Školský zákon konkrétně 

zákon č. 561/2004 Sb. I k tomuto zákonu bylo vydáno několik novel (mezi posledními 

zákon č. 472/2011 Sb.), proto je tedy vždy potřeba brát do úvahy znění pozdějších 

předpisů. [www.msmt.cz, 3; www.msmt.cz, 4]  

     Organizace, které se věnují vzdělávání a zájmové činnosti, tedy i organizace 

zabývající se mimoškolními aktivitami dětí, postupují podle směrnic a nařízení 

týkajících se bezpečnosti, nebo vypracovávají vlastní traumatologický plán. Součástí 

tohoto plánu jsou důležitá telefonní čísla, obecná ustanovení, umístění a vybavení 

lékárniček a hlavní zásady první pomoci. Při sestavování tohoto plánu může určité 

vodítko poskytnout zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách, se kterým souvisí i 

vyhláška č. 101/2012 Sb. o podrobnostech obsahu traumatologického plánu 

poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a 

projednání účinná od 1. dubna 2012. Informace lze čerpat i v zákoně č. 239/2000 Sb. o 

integrovaném záchranném systému ve znění aktuální novely č. 64/2014 Sb. nebo 

v související vyhlášce Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému. [www.zakonyprolidi.cz, 5; 

www.zakonyprolidi.cz, 6; www.zakonyprolidi.cz, 7; www.zakonyprolidi.cz, 8; 

www.esipa.cz, 9]  

     V případě úrazu je tento evidován v knize úrazů. Jaké údaje mají být v knize 

zaznamenány je přesně stanoveno v nařízení vlády vydaném ve Sbírce zákonů č. 

201/2010, částka 67 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

které nahrazuje nařízení vlády č. 494/2001, respektive v jeho novele č. 170/2014 Sb. 

účinné od 1. ledna 2015. A také ve vyhlášce č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a 

studentů včetně poslední změny provedené vyhláškou č. 57/2010 Sb. 

[www.zakonyprolidi.cz, 10; www.zakonyprolidi.cz, 11; www.zakonyprolidi.cz, 12; 

www.msmt.cz, 13; www.sagit.cz, 14]  

http://www.mzcr.cz/
http://www.esipa.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.sagit.cz/
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     Při organizování zájmových činností dětí je také třeba brát v úvahu související 

zákony jako například Zákoník práce, Zákon o péči o zdraví lidu, ze kterého vychází 

Zákon o zdravotních službách, Zákon o požární ochraně a dále pak Metodické pokyny 

Ministerstva školství, vyhlášky a nařízení vlády vztahující se k danému tématu vždy ve 

znění pozdějších předpisů, tedy vždy v jejich aktuální podobě. [zakony.centrum.cz, 25; 

www.zakonyprolidi.cz, 5; www.zakonyprolidi.cz, 21; www.msmt.cz, 23; www.msmt.cz, 

24; www.sagit.cz, 14]  

2.2.2 Právní úprava zabývající se poskytováním první pomoci 

     Poskytnutí první pomoci má samozřejmě zejména etický rozměr, ale není na škodu 

mít povědomí i o platné legislativě, která se k této problematice vztahuje. Právo přitom 

upravuje nejen to, kdy je povinností pomoc poskytnout, ale i řadu dalších aspektů, 

které s tématem souvisí. V současnosti je platná následující právní úprava:  

     Trestný čin Neposkytnutí pomoci podle §150 trestního zákoníku (trestní sazba až 2 

léta) spáchá ten, „kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví vážné známky 

poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak 

může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného“. [www.zakonyprolidi.cz, 15] 

     V „běžném životě“ tedy není povinností poskytnout první pomoc absolutní – ze 

zákona je dána povinnost poskytnout pomoc jen při přímém ohrožení na životě, nebo 

při vážné nemoci nebo úrazu. V daném případě ovšem nesmí poskytnutí pomoci 

vystavit zachránce nebo někoho jiného blíže nedefinovanému „nebezpečí". V praxi se 

vychází z "přiměřenosti" nebezpečí - určitého rizika se při poskytování první pomoci 

nelze vyvarovat nikdy, musí však být přiměřené okolnostem události, schopnostem a 

postavení zachránce atd.  

     U úplných laiků se zpravidla považuje za dostatečné poskytnutí pomoci již pouhé 

přivolání záchranné služby. U osob, které prokazatelně absolvovaly odborné školení v 

poskytnutí první pomoci (vyškolení zdravotníci, řidiči, sportovní instruktoři apod.) bývá 

očekáván i aktivní zásah. V případě sporu však vždy závisí na konkrétních okolnostech 

dané události a jednoznačný výklad neexistuje. Pokud by se dokonce prokázalo, že 

právě vlivem neposkytnutí pomoci došlo ke škodám na zdraví, mohlo by jít o některý z 

http://www.zakonyprolidi.cz/
http://www.zakonyprolidi.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.sagit.cz/
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nedbalostních trestných činů ublížení na zdraví či dokonce usmrcení (§ 143, 147 či 148 

tr. z.). [www.zakonyprolidi.cz, 15]  

     Obava z „právních problémů“ po poskytnutí první pomoci není – při dodržení zásady 

„rozumné přiměřenosti“ – v žádném případě na místě. Zákon sice na jednu stranu 

přirozeně nevyjmenovává (nezakazuje) všechny druhy rizikového jednání, ale na druhé 

straně Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) stanoví tzv. obecnou prevenční a 

zakročovací povinnost. [www.zakonyprolidi.cz, 16]  

     Obecná prevenční povinnost (§2900 o. z.) znamená počínat si tak, aby nedošlo k 

nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví (to znamená, že každý je 

povinen zachovávat takový stupeň bedlivosti, který lze po něm vzhledem ke konkrétní 

časové a místní situaci rozumně požadovat a který – objektivně posuzováno – je 

způsobilý zabránit či alespoň co nejvíce omezit riziko vzniku škod). 

[www.zakonyprolidi.cz, 16]  

     Zakročovací povinnost (§2901 o. z.) stanoví, že povinnost zakročit na ochranu 

jiného má každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo má nad ní kontrolu, a také ten, 

kdo má možnosti a schopnosti odvrátit újmu, o níž ví, že hrozí, a jejíž závažnost zjevně 

převyšuje to, co je třeba k zákroku vynaložit. Tímto ustanovením je – kromě povinnosti 

odvrátit hrozící nebezpečí, pokud jej záchrance způsobil, nebo pokud je v jeho silách je 

odvrátit – dáno také to, že by měl i při první pomoci postupovat s rozmyslem a s 

přiměřenou aktivitou tak, aby svým počínáním nezpůsobil „víc škody, než užitku“, 

vyvaroval se zbrklých „hrdinských“ činů apod. [www.zakonyprolidi.cz, 16]  

     Při poskytování první pomoci se zachránce může dostat do situace, kdy je nutné 

postupovat ne zcela v souladu se zákony či předpisy, případně může při poskytnutí 

pomoci vzniknout škoda na majetku. Zákon na tyto situace pamatuje institutem tzv. 

„krajní nouze“ (§28 tr. z., § 2906 a § 2907 o. z.). V zásadě platí, že pokud někdo odvrací 

hrozící nebezpečí a způsobí při tom škodu (případně poruší zákony či jiné předpisy) v 

míře, která není nepřiměřená možnému ohrožení, trestní ani jiná odpovědnost 

nevzniká. Ba naopak – zachránce má dokonce nárok na náhradu škody, která při 

poskytování pomoci vznikla jemu samotnému. Pokud např. pro transport postiženého 

do nemocnice použije vlastní automobil, protože záchranná služba není z jakéhokoliv 
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důvodu k dispozici nebo je vytížená jinými pacienty nebo je místo události pro 

záchranku nedostupné, má právo i na náhradu nákladů, které takto vzniknou (provozní 

náklady, vyčištění auta apod.). [www.zakonyprolidi.cz, 15; www.zakonyprolidi.cz, 16]  

2.2.3 Právní úprava zabývající se povinnou výbavou lékárniček 

     Dne 1. ledna 2014 vstoupila v platnost novela Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o 

hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti č. 106/2001 Sb. a její pozdější 

změny č. 148/2004 Sb. a 320/2010 Sb. Změny v této novele číslo 422/2013 Sb. se týkají 

příloh výše uvedené vyhlášky. Konkrétně v příloze č. 4, ve které je stanoven rozsah 

vybavení lékárničky, došlo ke změně některých pojmů. Došlo k zobecnění 

charakteristiky některých léčiv a jiné konkrétní označení bylo nahrazeno pojmem 

neutrálním. Tedy například místo původního spojení „tablety nebo čípky proti 

bolestem hlavy, zubů (analgetika) a tablety nebo čípky ke snížení zvýšené teploty 

(antipyretika)“ je použito slovní spojení „přípravky proti teplotě a bolestem 

(antipyretika, analgetika)“. U jiné položky, konkrétně u „obinadlo škrtící pryžové“, byly 

naopak upřesněny rozměry. Několik položek, jako například „lopatky lékařské 

dřevěné“, bylo bez náhrady či změny vyškrtnuto. [www.zakonyprolidi.cz, 17; 

www.zakonyprolidi.cz, 18; www.zakonyprolidi.cz, 19; www.zakonyprolidi.cz, 20] 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/
http://www.zakonyprolidi.cz/
http://www.zakonyprolidi.cz/
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3 VÝZKUM 

3.1 VYTIPOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ S VOLNOČASOVÝMI AKTIVITAMI 

     Mám děti ve věku, kdy objevují a zkouší různé nové aktivity. Je pro mě důležité, aby 

svůj volný čas trávily v prostředí, kde se budou nejen rozvíjet, ale kde o ně bude i dobře 

postaráno. Proto se již delší dobu zajímám o zařízení ve svém okolí, která nabízí 

volnočasové aktivity dětem s různým zaměřením. Bydlíme v Písku, tak jsem se zaměřila 

na zdejší nabídku. V našem okolí je široká nabídka sportovních aktivit, činností pro 

umělecky založené děti, tanečních kurzů, přírodovědných kroužků, turistických oddílů a 

jiných. Nejen úroveň nabízených aktivit, ale i péče o bezpečnost a zdraví dětí je různá.  

3.1.1 Dům dětí a mládeže Písek 

     Svou nabídkou, zázemím, přístupem k dětem a celkovým uspořádáním mě velmi 

oslovil Dům dětí a mládeže Písek (dále jen DDM). Proto jsem se rozhodla zjistit více o 

způsobu zajištění bezpečnosti právě v tomto zařízení.   

     Zřizovatelem DDM je Jihočeský kraj. Za dobu svého působení dokázalo vedení DDM 

vybudovat stabilní a širokou základnu, o kterou opírají veškeré projekty a akce 

pořádané nejen pro děti, ale i širokou veřejnost.  

     K dispozici má DDM čtyři objekty. Dva v Písku, jedno odloučené pracoviště 

v Milevsku a letní základnu u Staré Vráže.  Tato základna je využívána pro pořádání 

letních táborů a akcí. Neustále zde dochází k úpravám a budování, takže se pomalu, ale 

průběžně zlepšuje stav této základny a tím se zkvalitňuje i nabídka pro zájemce o 

trávení volného času v příjemném obohacujícím prostředí. Odloučené pracoviště 

v Milevsku je rozsahem o poznání menší než v Písku. Je to dáno jednak prostorami, 

které poskytl zřizovatel činnosti DDM, ale i počtem zájemců o kroužky. 

     V Písku využívá DDM standardně dva objekty. V případě konání mimořádných akcí 

využívá po dohodě i objekty jiné, například školní tělocvičny. V jedné z budov je 

umístěno Centrum bojových umění a sportů, Centrum environmentální výchovy a 

osvěty nazývané Zvířátkov a hudební zkušebna. Ve druhé budově jsou prostory pro 

všechny ostatní zájmové činnosti jako například dílny pro modeláře, počítačová 
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klubovna, keramická dílna s pecí, taneční sálek, ale také prostory pro zázemí tedy 

sborovna, kancelář ekonomky, úklidová místnost, místnost pro rodiče, šatna dětí a jiné.  

     Zájmové aktivity dětí jsou zastřešovány pěti odděleními, z nichž každé je vedeno 

interním pracovníkem – pedagogem. Dříve byla tato oddělení nazvána podle aktivit, 

které spadaly do kompetencí vedoucího oddělení. Tedy oddělení estetiky, přírodovědy, 

sportu, techniky a oddělení příležitostných a spontánních akcí. V současné době, kdy se 

aktivity jednotlivých oddělení prolínají, zvolilo vedení DDM názvy neutrální. Je zde 

oddělení zelené, žluté, červené, oranžové a modré. Toto označení se setkalo s kladným 

ohlasem zvláště u dětí mladšího školního věku. 

     Volnočasové aktivity dětí v DDM jsou úzce spjaty s městskými akcemi. Například 

s městskými slavnostmi v Písku, Milevsku a Protivíně, nebo s celopíseckou akcí 

Cipískoviště, kde se zájemci aktivně podílejí na tvůrčích dílnách, které DDM zastřešuje.  

     Volný čas v DDM tráví v průběhu školního roku průměrně 1100 dětí nebo studentů a 

téměř 280 ostatních zájemců. Vybírají si z nabídky zhruba 150 kroužků. Záběr aktivit a 

s ním spojené nároky na bezpečnost jsou opravdu široké. Kvalita vedení kroužků 

s různým zaměřením je dána osobními kvalitami a vzděláním jednotlivých vedoucích. 

Někteří z pracovníků si své pedagogické vzdělání průběžně během roku doplňují. Mě 

ale zajímalo, jakým způsobem a do jaké míry jsou tito vedoucí připraveni poskytnout 

v případě nutnosti první pomoc dětem, které jsou jim svěřeny. Proto jsem oslovila 

ředitele, abych zjistila, jak je zajištěno proškolení těchto pracovníků a jaká je kvalita 

tohoto školení. Zároveň jsem chtěla zjistit, jaké je zázemí a vybavení pro poskytnutí 

první pomoci. Metodami výzkumu, které jsem ve své práci zvolila, jsou rozhovor a 

dotazník.   

3.2 ROZHOVOR 

     K rozhovoru, o který jsem ředitele požádala, jsem si připravila tyto otázky: „Kolik 

vedoucích zájmových činností pracuje ve vaší organizaci?; Kolik dětí navštěvuje 

zájmové kroužky?; Jaké jsou oblasti zájmových činností, kolik kroužků DDM nabízí?; 

Kolik objektů má DDM k dispozici, kde aktivity probíhají?; Kdo odpovídá za školení 

BOZP (Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), PO (Požární ochrany) a první pomoci?; 
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Jakým způsobem školení probíhá, jak často a kdo ho provádí?; Jakých školení se 

jednotliví vedoucí účastní?; Kolik lékárniček je v objektech DDM, kde jsou umístěny, 

kdo zodpovídá za jejich kontrolu a stav?; Mohu lékárničky vidět?; Mohu vidět knihu 

úrazů a poznamenat si jednotlivé úrazy? [příloha č. 2]  

     Při rozhovoru s ředitelem DDM jsem zjistila, že je to člověk vstřícný a svou práci dělá 

rád. Má přehled o všech aspektech činnosti, kterou vykonává. Ochotně mi poskytl 

k prostudování nejen Vnitřní řád a Školní vzdělávací program DDM Písek, které jsou 

k dispozici i na internetových stránkách DDM, ale také Inspekční zprávu české školní 

inspekce. [příloha č. 4] Pro potřeby své práce jsem mohla nahlédnout i do evidence 

úrazů. Také mě seznámil se způsobem provádění školení a ostatními souvisejícími 

postupy. Z rozhovoru s ředitelem DDM jsem zjistila skutečnosti, které uvádím 

v následujících podkapitolách.  

3.2.1 Vedoucí zájmových činností 

     V současné době pracuje v DDM na pracovištích v Písku a Milevsku celkem 12 

interních pracovníků. Do tohoto počtu spadají i ekonomka, školník a 2 uklízečky, kteří 

s tématem mé práce nesouvisí. Ostatní, tedy 8 internistů, zde působí jako vedoucí 

jednotlivých oddělení. Jsou to osoby s pedagogickým vzděláním, které jsou oprávněny 

pracovat s dětmi i při volnočasových aktivitách. Pod vedoucí oddělení spadají ostatní 

externí pracovníci, kterých je v této době 64. Tento počet se v jednotlivých letech 

mění, k čemuž přispívá i nízké platové ohodnocení.  

     Jeden z vedoucích oddělení vykonává zároveň i funkci zástupce ředitele. Do jeho 

kompetencí spadá v případě nepřítomnosti ředitele i organizace školení BOZP 

(Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), PO (Požární ochrany) a první pomoci stejně 

tak, jako vedení knihy úrazů.    

3.2.2 Školení vedoucích  

     Školení BOZP absolvuje každý nově příchozí vedoucí před zahájením své činnosti 

zároveň se seznámením s vnitřními směrnicemi a řádem, což stvrzuje svým podpisem. 

Školení je prováděno externí píseckou firmou, která zajišťuje školení BOZP a PO a vždy 

jednou ročně se opakuje.  



- 35 - 
 

     Dále jsem při rozhovoru s ředitelem zjistila, že všichni vedoucí oddělení musí mít 

osvědčení Zdravotníka zotavovacích akcí. Toto osvědčení má neomezenou platnost a 

zaručuje, že dotyčný ovládá poskytování první pomoci. Rozsah tohoto kurzu je 

stanoven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. a v této chvíli její 

poslední novelou č.  422/2013 Sb., konkrétně přílohou č. 2. [www.zakonyprolidi.cz, 17; 

www.zakonyprolidi.cz, 20] 

3.2.3 Lékárničky 

     Počet lékárniček v jednotlivých objektech DDM se odvíjí od velikosti objektu a 

provozovaných aktivit. Na pracovišti v Milevsku je lékárniček pět, na letní základně 

Kobyla u Staré Vráže vždy počet odpovídající probíhající akci. V píseckých objektech je 

to dohromady jedenáct lékárniček. V budově v Putimské ulici jsou dvě ve Zvířátkově a 

jedna v prostoru pro bojová umění a sport, přičemž tyto tři lékárničky jsou přístupné i 

pro uživatele hudební zkušebny. V budově v Putimské ulici, kde se nachází většina dílen 

a kluboven je lékárniček osm. Jedna je umístěna ve vrátnici u vstupu do budovy, druhá 

v pracovně školníka a ostatní jsou rozmístěny mezi jednotlivými dílnami s tím, že 

v případě potřeby jsou přístupné vždy minimálně dvě z nich. Jedna v dílně, kde probíhá 

kroužek a jedna ve vrátnici.   

     Vybavení lékárniček odpovídá Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o 

hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti a její novele 422/2013 Sb., 

konkrétně příloze č. 4, která stanoví minimální rozsah vybavení. V každé lékárničce se 

tedy nachází:  

I. Léčivé přípravky (pouze ty, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis):  

- přípravky proti teplotě a bolestem (antipyretika, analgetika), 

- tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiemetika), 

- přípravky k užití při průjmu, 

- přípravky proti kašli (antitusika, expektorancia), 

- kloktadlo pro desinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika), 

- oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí 
(oftalmologika), 

http://www.zakonyprolidi.cz/
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- mast nebo gel při poštípání hmyzem (lokální antihistaminika), 

- tablety při systémové alergické reakci (celková antihistaminika), 

- přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran, 

- inertní mast nebo vazelína. 

II. Obvazový a jiný zdravotnický materiál: 

- gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry, 

- náplast na cívce, různé rozměry, 

- rychloobvaz na rány, různé rozměry, 

- obinadlo elastické, různé rozměry, 

- obvaz sterilní, různé rozměry, 

- obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm), 

- šátek trojcípý, 

- vata obvazová a buničitá, 

- teploměr lékařský, 

- rouška resuscitační, 

- pinzeta anatomická, 

- pinzeta chirurgická rovná, 

- lékařské rukavice pryžové, 

- rouška PVC 45 x 55 cm. 

III. Různé: 

- nůžky, 

- zavírací špendlíky, různé velikosti, 

- záznamník s tužkou, 

- svítilna/baterka včetně zdroje. [www.zakonyprolidi.cz, 17; www.zakonyprolidi.cz, 20] 

     Za stav a vybavení lékárniček odpovídají vedoucí jednotlivých oddělení. Ti je tedy ve 

stanovených intervalech kontrolují, doplňují a podle exspirace jednotlivých položek i 

vyměňují. V případě použití jakékoli položky z lékárničky je tato doplněna buď 

vedoucím kroužku, který materiál použil, nebo vedoucím oddělení, kterému je tato 

skutečnost neprodleně sdělena.  

http://www.zakonyprolidi.cz/
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3.2.4 Přehled úrazů a jejich řešení 

     Při našem rozhovoru mě ředitel DDM seznámil i se skutečností, že od 28. května 

2014 používají novou knihu úrazů, která má pozměněné zpracování kolonek pro 

zaznamenávání jednotlivých údajů. Staré knihy úrazů jsou uzavřené v archivu, a proto 

jsem neměla možnost do nich nahlédnout.  

     V každé budově využívané DDM Písek je vedena kniha úrazů. To znamená, jedna 

v Milevsku a dvě v Písku. Na letní základně je vždy veden zdravotnický deník a sešit 

úrazů.  

     V říjnu 2015 jsem měla k dispozici k nahlédnutí knihy týkající se píseckých pracovišť. 

V knize úrazů zaměstnanců nebyl proveden žádný zápis. V knize úrazů, týkající se 

účastníků volnočasových aktivit bylo zápisů osm. Z nich jsem se dozvěděla, že dvě 

zranění, a sice drobná rána na hlavě a malé pořezání na ruce byly ošetřeny na místě a 

poté byly děti vedoucím osobně předány po skončení kroužku rodičům s upozorněním 

na ošeření. V ostatních případech bylo třeba zajistit lékařské ošetření. V jednom 

případě nevolnosti byla volána RZP (rychlá zdravotnická pomoc) a postižené dítě bylo 

odvezeno k ošetření do písecké nemocnice. Ve dvou případech poranění kolene a 

jednom případě zlomeniny ruky byly děti vedoucím odvezeny na ošetření na ortopedii 

a ve dvou případech, kdy se jednalo o řeznou ránu na ruce na chirurgii do nemocnice 

v Písku. Ve všech případech byli kontaktováni zároveň rodiče a děti byly po ošetření 

předány do jejich péče. [tabulka č. 1]  

Tabulka č.1 - Druhy zranění a způsob řešení (zápisy z knihy úrazů) 
 

zranění 
ošetření na 
místě lékařské ošetření kontaktování rodičů 

nevolnost  -  RZP - nemocnice Písek ano 

pořezání na ruce desinfekce + krytí  -  ano 

řezná rána na ruce krytí chirurgie nemocnice Písek ano 

vyskočení čéšky  -  ortopedie nemocnice Písek ano 

poranění čéšky  - ortopedie nemocnice Písek ano 

drobná rána na hlavě desinfekce + krytí  - ano 

zlomená ruka  - ortopedie nemocnice Písek ano 

řezná rána na ruce krytí chirurgie nemocnice Písek ano 

Vlastní zdroj 
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3.3 DOTAZNÍK 

     Jako druhou metodu výzkumu jsem zvolila dotazník. Jeho plné znění je v příloze této 

práce. [příloha č. 1] Zaměřila jsem se na několik oblastí. Zajímalo mě, jakým způsobem 

a jak často jsou vedoucí proškolováni. Dále s jak početnou skupinou pracuje vždy jeden 

dospělý, jaké používají pomůcky a nástroje a jak se při svých činnostech chrání.  A 

v neposlední řadě mě zajímalo, k jakým úrazům dochází a jak jsou tyto situace řešeny.  

     V DDM pracuje s dětmi 72 interních a externích pracovníků. S některými z nich jsem 

hovořila osobně, některé jsem o vyplnění dotazníků požádala prostřednictvím 

vedoucích jednotlivých oddělení nebo ředitele DDM. Z celkového počtu 72 kusů 

dotazníků, které jsem nechala k dispozici k vyplnění se mi zcela vyplněných, a tudíž 

vhodných k dalšímu zpracování vrátilo 42. Ne zcela vyplněné dotazníky jsem dále 

nepoužila. Návratnost vyplněných dotazníků byla 58%, což je více než polovina, a proto 

považuji tento počet pro účely mé práce za dostačující.   

3.3.1 Vyhodnocení  

     V úvodu jsem zjišťovala, jak dlouho respondenti s dětmi pracují. Otázka zněla „Jak 

dlouho působíte jako vedoucí?“. Na základě údajů, které uvedli, jsem je rozdělila do tří 

základních skupin. První skupina – 54,8% se prací s dětmi zabývá od jednoho do čtyř 

let.  Druhá skupina – 30,9% se této práci věnuje od pěti do devíti let. Poslední, třetí 

skupina – 14,3% pracuje s dětmi od deseti do dvaceti let, přičemž dvacet let jsou to dva 

vedoucí ze šesti dotázaných. V průměru se tedy tito lidé věnují dětem zhruba pět a půl 

roku. [graf č. 1; graf č. 2] 

Jak dlouho působíte jako vedoucí?  -  Graf č. 1 

 
Vlastní zdroj 
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5 - 9 let 

10 a více 
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Jak dlouho působíte jako vedoucí?  -  Graf č. 2  

 

 

Vlastní zdroj 

 

 

     V další otázce „Kolik dětí máte najednou na starosti minimálně, průměrně, 

maximálně?“ jsem se zaměřila na to, kolik dětí se svým činnostem věnuje v jedné 

skupině, tedy najednou. Zjistila jsem, že průměrný minimální počet dětí ve skupině je 

6,8 dítěte s tím, že nejmenší uvedený počet v dotazníku byl 3. Průměrný maximální 

počet dětí je 13,2 dítěte, přičemž nejvyšší uvedený počet byl 25. V jedné odpovědi byl 

uveden maximální počet 12-45. S přihlédnutím k rozmanitosti aktivit DDM jsem 

usoudila, že se jedná o počet dětí při běžném kroužku a při mimořádné akci. Průměrný 

počet dětí přítomných na jednotlivých zájmových kroužcích pak z odpovědí vyplynul na 

9 – 10 dětí, přesně 9,5 dítěte. [graf č. 3; graf č. 4; graf č. 5]  
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Kolik dětí máte najednou na starosti? 

 

Graf č.3 – minimální počet dětí v kroužku 

 
Vlastní zdroj 

Graf č.4 - průměrný počet dětí v kroužku 

 

Vlastní zdroj 

Graf č.5 – maximální počet dětí v kroužku 

      Vlastní zdroj 
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     Ve třetí, čtvrté a páté otázce ve znění „Používají děti pod Vaším vedením pracovní 

nástroje?; Používají děti pod Vaším vedením ochranné pomůcky? a Používají děti pod 

Vaším vedením pomůcky nebo rekvizity?“ jsem se snažila zjistit jaké pracovní 

nástroje, pomůcky a rekvizity děti při svých činnostech používají a zda se při své práci a 

zábavě k tomu určenými pomůckami také chrání.  Z odpovědí vyplynulo, že děti 

používají poměrně širokou škálu nástrojů, někdy i nebezpečně vyhlížejících, ne vždy 

však při jejich užití pracují s ochrannými pomůckami. Na druhou stranu je patrné, že 

bez ochranných pomůcek pracují děti s nůžkami, nožíky nebo kleštěmi. Při tréninku 

s luky, puškami, meči nebo kušemi ochranné pomůcky vždy využívají, což bylo 

z odpovědí jasně patrné.  Mezi nástroje, které mají děti k dispozici, patří ponejvíce 

nože, nůžky, dláta, pilky, rydla, jehly tavné pistole, vykrajovátka a vypichovátka na 

keramiku, pilníky, lopatky, dráty, lepidla, barvy a již zmíněné luky a šípy, pušky, 

vzduchovky, meče a kuše. Mezi pomůckami byly v odpovědích uvedeny například 

žíněnky, podložky, sportovní náčiní, kytary, výtvarné potřeby, pruty, šátky a jiné. Mezi 

ochrannými pomůckami, kterými DDM disponuje, byly v odpovědích uvedeny 

ponejvíce brýle, rukavice, štíty a obleky, dále chrániče předloktí a prstů, chrániče těla, 

nártů, holení, hlavy, zubů a rukou. [graf č. 6; graf č. 7; graf č. 8] 

Používají děti pod Vaším vedením pracovní nástroje? 

Graf č.6 

    

Vlastní zdroj 
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Používají děti pod Vaším vedením ochranné pomůcky? 

Graf č.7 

 

Vlastní zdroj 

Používají děti pod Vaším vedením pomůcky nebo rekvizity? 

Graf č.8                                                                       

 

Vlastní zdroj 

 

 

     Dále následovaly otázky týkající se proškolení vedoucích. Na otázku „Byl(a) jste při 

nástupu do této pozice proškolen(a) pro poskytnutí PP? s možnostmi odpovědí 

…školení s výkladem a ukázkami, …prostudování směrnice pro poskytování PP, 

…seznámení s BOZP (Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) včetně PP (první pomoci) 

a …nebyl(a)“ pouze jeden z celého počtu dotázaných uvedl, že při nástupu proškolen 
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nebyl. Zároveň však tento respondent uvádí, že absolvoval kurs ZDrSEM (Výuka první 

pomoci zážitkem) a je zdravotníkem zotavovacích akcí. Z dotazníku bohužel nelze 

zjistit, zda v DDM pracoval již před těmito kurzy. Ostatní respondenti, tedy celkem 41, 

uvádějí, že prošli školením BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) včetně 

poskytování první pomoci. Z tohoto počtu 9 označilo zároveň i odpověď „školení 

s výkladem a ukázkami“ a 5 zaškrtlo i odpověď „prostudování směrnice pro 

poskytování první pomoci“. Z těchto odpovědí je patrné, že téměř 100% dotázaných 

bylo při svém nástupu na pozici, kterou v současné době zastávají proškoleno. [graf č. 

9]  

Byl(a) jste při nástupu do této pozice proškolen(a) pro poskytnutí PP? 

Graf č.9                                                          

 

Vlastní zdroj 

 

     Další otázka „Opakují se tato školení? s možnostmi odpovědí …ano, …ne, …pokud 

ano v jakých intervalech“ se týkala opakování výše uvedeného školení. 33 

z dotázaných označilo, že školení se opakují, přičemž 27 z nich uvedlo, že školení 

probíhá vždy jednou ročně a 6 neuvedlo interval žádný. Stejně tak žádný interval 

neuvedlo ani zbylých 9 dotázaných, kteří zároveň napsali, že školení se neopakují. [graf 

č. 10; graf č. 11] 
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Opakují se tato školení? 

Graf č.10          

 
Vlastní zdroj 

V jakých intervalech ? 

Graf č.11                           

 
Vlastní zdroj 

                               

  V následující otázce „Účastnil(a) jste se ve svém volném čase z vlastního rozhodnutí 

školení, kurzu nebo semináře PP? Jakého, kdy…“ mě zajímalo, zda se vedoucí účastní i 

jiných školení, kurzů nebo seminářů a to ve svém volném čase a z vlastního rozhodnutí. 

Z odpovědí vyplynulo, že více než dvě třetiny dotázaných se žádné takové aktivity 

nezúčastnily. „Ne“ v tomto bodě označilo 29 respondentů. 13 odpovídajících uvedlo 

účast na akci zaměřené tímto směrem. Z toho tři uvedli školení pro Zdravotníky 

zotavovacích akcí (jeden z nich i ZDrSEM), jeden uvedl, že je osoba oprávněná v BOZP, 

čtyři z dotázaných napsali kurz první pomoci nebo kurz při studiu, čtyři odpovědi byly 

neurčité (různě, průběžně, nepamatuje si) a jedna odpověď nebyla upřesněna vůbec. 

[graf č. 12] 
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Účastnil(a) jste se ve svém volném čase z vlastního rozhodnutí školení, 

kurzu nebo semináře PP? 

Graf č. 12 

 
Vlastní zdroj 

 

     Devátá a desátá otázka ve znění „K jakému poranění dětí došlo při Vaší činnosti? a 

K poranění dětí dochází : jak často…, kde…, na jaké části těla…“ se týkala poranění 

dětí. Zajímal mě druh poranění a četnost, dále pak kde nejčastěji k nim dochází a jaká 

část těla bývá postižena.  Z odpovědí uvedených v dotazníku jsem zjistila, že 

nejčastějším poraněním bývá odřenina (9), potom řezné rány (5), pohmoždění (3), rány 

bodné (2), jedna zlomenina, jedno popálení a jeden úraz hlavy při pádu na topení. 

Přičemž nejvíce bývá postižena dolní končetina (10), následuje dlaň (6), horní 

končetina (5), hlava (2) a jednou břicho, záda a chodidlo. Z otázky kde k poranění 

dochází vyplynulo, že nejčastěji se děti zranily v dílně a tělocvičně. Z celkového 

uvedeného počtu zranění (30) a počtu proběhlých schůzek (613) jsem vyvodila, že 

jedno zranění připadne na každou dvacátou až dvacátou první schůzku, tedy, že na 

každé setkání vychází 0,05 zranění. Vezmeme-li tedy v úvahu, že zájmové kroužky se 

naplno rozbíhají vzhledem k zápisům a organizaci celého roku od poloviny září a 

většina z nich končí v druhém červnovém týdnu, pak zhruba každý čtvrtý týden 

proběhne bez jakéhokoli zranění. [graf č. 13; tabulka č. 2; graf č. 14; graf č. 15] 
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K jakému poranění dětí došlo při Vaší činnosti? 

Graf č. 13 (počet poranění) 

Vlastní zdroj 
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Kde k poranění dětí nejčastěji dochází? 

Graf č. 14 

Vlastní zdroj 

Na jaké části těla k poranění dětí dochází? 

Graf č. 15 

Vlastní zdroj 
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     Skupinou dalších otázek „Víte, kde jsou uloženy lékárničky? s možnostmi odpovědí  

…vím o všech, …vím o některých, …vím pouze o jedné, …nevím; Máte při všech 

Vašich činnostech s dětmi lékárničku vždy v dosahu? …ano, …ne; Je lékárnička, 

kterou máte k dispozici, vždy dostatečně vybavena? …ano, …ne; Kdo kontroluje a 

doplňuje vybavení lékárniček? …každý vedoucí sám, …osoba k tomu určená, 

…nevím“ jsem se snažila zjistit informace o lékárničkách. Konkrétně zda vedoucí vědí, 

kde jsou uloženy, zda je vždy mají v dosahu, jestli jsou dostatečně vybaveny a kdo za 

jejich vybavení zodpovídá. Dozvěděla jsem se, že celých 66,7% dotazovaných (tedy 28) 

je obeznámeno s místem uložení všech lékárniček v objektech DDM. Zhruba 30% 

odpovídajících (tedy 13) ví o některých a jenom 2,4% (tedy 1) ví pouze o jedné 

lékárničce. Žádný z respondentů neuvedl, že by nevěděl o žádné lékárničce. Na otázky 

zda mají vedoucí lékárničky vždy v dosahu, a zda jsou náležitě vybaveny, byly odpovědi 

naprosto jednoznačné. V obou případech 100% dotazovaných odpovědělo ano. Na 

otázku kdo vybavení lékárniček kontroluje a doplňuje, označilo 40 odpovídajících 

možnost „osoba k tomu určená“, přičemž někteří z nich označili zároveň i možnost 

„každý vedoucí sám“ – celkem 5 a pouze jeden zvolil možnost „nevím“. [graf č. 16; graf 

č. 17] 

Víte, kde jsou uloženy lékárničky? 

Graf č. 16 

Vlastní zdroj 
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Kdo kontroluje a doplňuje vybavení lékárniček? 

Graf č. 17 

 

Vlastní zdroj 

 

 

      V poslední sadě otázek „Je ve Vaší organizaci osoba určená k poskytování PP (první 

pomoci) a vedení knihy úrazů? …ano, …ne, …nevím, …více osob, …každý vedoucí 

osobně; V případě úrazu kontaktujete …vedoucího organizace, …osobu pověřenou, 

…lékaře, …rodiče, …nikoho, …jiné; Kdo rozhoduje o případném přivolání lékaře 

(návštěvě zdravotnického zařízení)? …vedoucí osobně, …jiná osoba k tomu určená, 

…rodiče, …nevím; Pořizujete záznam o poranění dítěte? …pokud je nutný zásah 

lékaře, …pokud nastalo bezvědomí, …na žádost rodičů, …pokud rána déle krvácí, 

…při každém i drobném poranění, …ne“ jsem se snažila zjistit, zda vedoucí vědí, jak 

postupovat v případě úrazu z hlediska záznamu dané skutečnosti. 38 dotazovaných 

uvedlo, že v organizaci je osoba určená k poskytování první pomoci a k vedení knihy 

úrazů, přičemž 3 odpovídající zvolili možnost „každý vedoucí osobně“ a 2 odpověděli, 
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možností. Ve 29 případech uvedli, že by kontaktovali vedoucího organizace, ve 12 

případech osobu pověřenou, ve 12 případech by zároveň kontaktovali rodiče a ve 2 

případech lékaře. Jeden odpovídající označil i možnost jiné a uvedl, že by podle 

vážnosti úrazu kontaktoval ZZS (zdravotnickou záchrannou službu). Více možností 

zvolili dotazovaní i u otázky kdo rozhoduje o přivolání lékaře. 40 respondentů označilo 

možnost „vedoucí osobně“, 11 zvolilo odpověď „rodiče“, 2 zaškrtli „jiná osoba k tomu 

určená“ a jeden označil také možnost „nevím“. Poslední otázkou jsem zjišťovala 

v jakém případě je podle zúčastněných dotazovaných poranění dětí zaznamenáváno. I 

u této otázky bylo v některých dotaznících označeno více možností. Nejčastěji, a sice ve 

37 případech bylo uvedeno „při každém i drobném poranění“. Možnost „pokud je 

nutný zásah lékaře“ byla označena 7 krát, a pokaždé 4 krát byly zaškrtnuty možnosti 

„pokud nastalo bezvědomí“, „na žádost rodičů“ a „pokud rána déle krvácí“. V jednom 

případě byla jako další označena možnost ne. Na tomto dotazníku zároveň nebylo 

uvedeno žádné dosavadní poranění. [graf č. 18; graf č. 19; graf č. 20; graf č. 21] 

 

Je ve Vaší organizaci osoba určená k poskytování PP a vedení knihy 
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V případě úrazu kontaktujete 

Graf č.19 

Vlastní zdroj 

 

Kdo rozhoduje o případném přivolání lékaře? 

Graf č. 20 

Vlastní zdroj 
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Pořizujete záznam o poranění dítěte? 

Graf č. 21 

Vlastní zdroj 
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4 DISKUSE 

     Téma absolventské práce, které jsem si zvolila, mě zajímá již řadu let. Je pro mě 

důležité, aby děti trávily svůj čas nejen v příjemném a přátelském, ale také 

v bezpečném prostředí. Ráda bych měla jistotu, že vedoucí volnočasových aktivit, kteří 

se dětem věnují a pracují s nimi, jsou schopni v případě potřeby správně zasáhnout a 

mají dostatečné znalosti o poskytování první pomoci. Domnívám se, že podobné otázky 

jako já řeší i mnoho jiných rodičů, nejen v mém okolí. Proto jsem se rozhodla prostudovat 

v širší míře legislativu spojenou se zájmovými činnostmi dětí a jejich vedením z hlediska 

zabezpečení ochrany zdraví. 

     Značnou část své práce jsem záměrně věnovala úrazům a předlékařské první pomoci i přes 

to, že na toto téma bylo vypracováno již bezpočet publikací, příruček, prací a informačních 

brožur. V praxi jsem se totiž setkala s mnoha případy, kdy lidé byli zaskočeni i naprosto 

banálními situacemi. Snažila jsem se o vypracování přehledu nejčastějších poškození a jejich 

řešení z pohledu a pro potřeby laiků. Jsem přesvědčena, že rčení „Opakování je matka 

moudrosti“ je v tomto případě více než pravdivé, což se mi potvrdilo při studování knih a 

publikací, které jsem užila jako podklady pro tuto část mé práce. I pravidla, která jsou jasná a 

srozumitelná bývají po čase, když nejsou opakována a procvičována, zapomenuta. Proto se 

domnívám, že připomenutí jednoduchých postupů je vždy přínosem.  

     Časově velmi náročné bylo dohledání zákonů, směrnic a vyhlášek platných v současné době. 

Velmi často jsem narazila na odkazy týkající se právních úprav, které byly již mnohokrát 

novelizovány, změněny, nebo dokonce zrušeny a přesto jsou i nadále zmiňovány v předlohách 

nabízených a dostupných na internetu. Poté, co jsem podrobněji procházela tyto různé zdroje, 

se mi potvrdilo, že je velmi důležité používat různé návody a předlohy z mediálních sítí pouze 

jako orientační a vždy si informace v nich uvedené ověřit přímo v závazných právních 

předpisech. 

     Myslím, že mnoho zodpovědných pracovníků bezmyšlenkovitě a bez ověření přejme 

předlohy, které jsou jim nabízeny, i když je tento postup mnohdy v rozporu se snahou docílit 

vhodného, bezpečného a motivujícího prostředí pro děti. Časová náročnost tohoto úkolu je 

veliká, a proto by každý, komu přináleží tato oblast v organizaci pro děti a mládež měl mít 

podle mého názoru maximální podporu.   

     Jak se v mé práci ukázalo, organizace, které se předpisy o bezpečnosti a ochraně práce a 

souvisejícími nařízeními řídí a dodržují je, tím mohou předejít mnoha komplikacím. Jestli-že 
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předepsaná školení skutečně v pravidelných intervalech opakují, pak i přes to, že individuálně 

se vedoucí ve svém volném čase dále v tomto směru nevzdělávají, jsou schopni zasáhnout a o 

svěřené děti se řádně postarat, což potvrzují i výsledky mého dotazníkového šetření.   

     Z části, ve které jsem se zabývala právní úpravou související s poskytováním první pomoci, 

vyplývá, že není třeba obávat se případných neblahých následků při poskytování předlékařské 

laické pomoci. Vždy je ale nutné zvážit situaci, co nejlépe ji vyhodnotit a poté zasáhnout. I 

v případě, že si člověk není jistý právními předpisy, je třeba řídit se morálními pravidly.  Každý 

si musí uvědomit, že věta „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“, není v situacích ohrožujících jiné 

pravdivá. Vždy je možné minimálně oznámit tuto situaci na příslušné lince a zajistit tak pomoc. 

     V rámci svého výzkumu jsem při rozhovoru s ředitelem Domu dětí a mládeže v Písku zjistila, 

že se v této organizaci řídí platnými zákony, ať už například pokyny Ministerstva školství, 

Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva vnitra. V každém případě zde postupují tak, aby 

v maximální možné míře zajistili dětem a ostatním zájemcům prostředí vyhovující jak 

hygienickým normám a bezpečnostním předpisům, tak i nárokům na fyzický i duševní vývoj při 

provozování zájmové činnosti. Při nástupu na pozici vedoucího jakéhokoli kroužku je dotyčný 

proškolen a seznámen s bezpečnostními předpisy, s pravidly pro poskytování první pomoci, 

s vnitřním řádem, se svými právy a povinnostmi apod. Zároveň je každému k dispozici plán 

budov s vyznačenými únikovými cestami a každý je také seznámen s místy uložení hasicích 

přístrojů a lékárniček.  

     Všechny lékárničky, které jsem měla možnost vidět (jednalo se o lékárničky v píseckých 

objektech DDM) byly doplněné podle uvedené normy a žádná část vybavení neměla prošlé 

datum expirace. Toto zjištění mě velmi příjemně překvapilo, protože jsem počítala spíše 

s nedostatečným nebo prošlým vybavením.  

     Jednou ročně také probíhá opakované školení všech vedoucích zájmových aktivit externí 

firmou. Podle mého názoru je dobré vyslechnout informace a názory nezaujatého školitele, 

který nemá s organizací, pro kterou školení připravuje, nic společného.   

     Z dotazníkového šetření, které jsem zde prováděla, navíc vyplývá, že pokud děti pracují 

s neobvyklými nebo nebezpečnými nástroji a předměty, jsou vybaveny ochrannými 

pomůckami. Není tomu tak vždy při práci s běžnými nástroji jako jsou nože a nůžky, ale i přes 

to nedochází ke zraněním ve větší míře. V odpovědích dotazníkového šetření byl uveden vyšší 

počet zranění než v knize úrazů i přes to, že většina respondentů uvedla, že zaznamenává 

všechna i drobná poranění. Z tohoto usuzuji, že odření nebo naražení bez jiných komplikací 
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vedoucí nezapisují. I přes to myslím, že osm zranění zapsaných v knize (respektive 30 

uvedených v dotaznících) za třináct měsíců (což je doba, po kterou jsou vedeny aktuální knihy 

úrazů, vezmu-li v úvahu dva měsíce prázdnin ve školním roce) při počtu zhruba 1380 

zúčastněných je velmi dobrý výsledek. Ostatní odpovědi respondentů na otázky v dotazníku 

navíc ukazují, že většina z nich má vcelku dobré povědomí o zkoumané oblasti.  

    Myslím, že jako zainteresovaný rodič bych ocenila, kdyby se větší počet vedoucích účastnil 

školení nebo seminářů i nad rámec svých povinností a rozšiřoval tak záběr svých znalostí. 

V tomto směru považuji za velmi obohacující zážitkové kurzy.    
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ZÁVĚR  

     V první polovině teoretické části práce jsem se věnovala nejčastějším typům úrazů 

dětí a základními postupy při jejich řešení v době před lékařským ošetřením. 

     Zdraví a zájmové činnosti dětí jsou aktuálním tématem neustále. Stejně jako 

neustále dochází ke změnám předpisů a směrnic, kterými je třeba se při organizování 

volnočasových aktivit dětí řídit. Snažila jsem se tedy prostudovat právní předpisy 

platné v současné době a jejich přehled jsem nastínila ve druhé polovině teoretické 

části práce.  

     Pro svůj výzkum jsem zvolila organizaci, která je ve více či méně stejném uspořádání 

v téměř každém městě. V dotazníkovém šetření jsem získala informace od jednotlivých 

vedoucích, které jsem dále zpracovala v praktické části práce. Část informací jsem 

získala také při rozhovoru s ředitelem této organizace. Jak se po zpracování všech 

podkladů ukázalo, v Domově dětí a mládeže v Písku jsou dodržována pravidelně se 

opakující školení. Dbají zde o bezpečnost dětí například zajištěním a používáním 

ochranných pomůcek, nebo dodržováním vnitřního řádu. Také vybavení, kontrola a 

dostupnost lékárniček je zde na velmi dobré úrovni.  

     Výsledky svého výzkumu jsem znázornila v grafech a tabulkách, které přehledně 

ukazují zjištěné skutečnosti. V textu jsem pak zpracovala odpovědi a poznámky, které 

jsem získala během rozhovoru a studování zapůjčených materiálů. V praktické části 

práce jsem popsala, jakým způsobem a při jakých školeních získávají vedoucí dětských 

kroužků své znalosti, a k jakým úrazům v poslední době v organizaci došlo i jak byly 

dále řešeny, což bylo hlavním cílem mé práce. Také jsem zde uvedla v rámci dílčího cíle, 

jakým způsobem jsou kontrolovány lékárničky a jejich vybavení.    

     Část své práce, ve které se věnuji jednotlivým úrazům a následné předlékařské první 

pomoci, bych do budoucna ráda použila jako podklad pro brožuru pro vedoucí 

volnočasových aktivit dětí. Takováto kapesní příručka by, podle mého názoru, mohla 

být vodítkem pro vedoucí, kteří prochází pouze předepsanými školeními a nevzdělávají 

se dále ve svém volném čase.  
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ZUSAMMENFASSUNG   

Abschlussarbeit: Bereitschaft den Freizeitaktivitätenführer für die Erste Hilfe für 

Kinder  

In meiner Arbeit konzentrierte ich mich auf die Bereitschaft von den 

Freizeitaktivitätenführen wie sie für die Erste-Hilfe für die Kinder vorbereitet sind.  

Dieses Thema habe ich mir ausgewählt aus Persönlichen Erfahrungen. Es hat mich ein 

verschiedene Ansatz, von diesen Organisationen, zum diesem Thema gefangen. 

Bereitstellung einer sicheren Umgebung und die Sorge um die Gesundheit unserer 

Kinder, meiner Meinung nach, sollte eine Priorität für unser Gesellschaft sein, und 

deshalb würde Ich diesen Bereich nähe auswerten.  

In dem theoretischen Teil,  habe ich einige Unfäle genant, die können eintrete bei 

verschiedenen Kinderaktivitäten, und wie in diesen Fällen verfahren. Ich versuchte 

auch, den Begriff – Erste Hilfe zu nähern.  Ich befasste mich mit den Richtlinien, 

Vorschriften und Gesetzen, die mit der Kinderaktivetät zusammenhängen. Die 

Vorschriften die für die Ausstattung  von Verbandkasten sorgen und Gesetze die die 

Erste-Hilfe betreffen beziehungsweise die nicht geleistete Erste – Hilfe.  

In dem Praktischen Teil,  habe ich mich auf das Haus für Kinder und Jugend (DDM) in 

Písek gezielt. Es ist eine Organisation die sich schon sehr lange mit den Kinder- 

Freizeitaktivitäten befasst. Und der Bereich der Aktivitäten ist sehr breit. Ich 

beschreibte, wie hier die Schulung von Leitern durchgeführt wird, was auch das 

Haupthema meine Arbeit war.  Weiter wie die Leiter vorgehen bei eine Erste-Hilfe 

leistung, wie ist die Erreichbarkeit vom Verbandkasten und wie die Ausstattung von 

denen, was auch ein Ziel von meine Arbeit war. Ich nannte Unfälle, zu denen in der 

letzen Zeit gekommen ist und wie die gelöst worden. Ich beschreibte die Verteilung 

der Verbandkasten, die Ausstattung und wie alles geprüft wird.  

Für meine Umfrage habe ich die Unterhaltung und ein Fragebogen verwendet. Mit 

hilfe diesen Methoden, habe ich den wirklichen stand was die Schulungen und 

Verbandkasten und Unfällen  angeht,  ausgewertet. Der Stand ist in dem Haus für 

Kinder und Jugend (DDM) in Písek auf sehr hohen Niveau und erfüllt die Bedürfnise. 

Die Abschlüsse die aus meine Umfrage sich ergegeben haben, veranschaulichte ich in 

den Grafen.  

Schlüsselworte: Kinderunfälle, Verbandkasten, Vorschriften, Sicherheit,  Schulung, 

Freizeitaktivitäten.  
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Příloha č. 1    Dotazník k absolventské práci 

Dobrý den,  

jmenuji se Jana Černá a v Čelákovicích studuji na VOŠ obor Zdravotnický záchranář.  

Chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, který držíte v ruce. Tento 

dotazník použiji pro svou absolventskou práci. V této práci se snažím zjistit, zda jsou 

vedoucí volnočasových aktivit dětí dostatečně proškoleni a připraveni v případě 

nutnosti poskytnout dětem první pomoc a základní ošetření. Dotazník je anonymní a 

bude použit výhradně pro potřeby mé práce.  

Na následující otázky odpovězte prosím slovně, nebo zatržením příslušné možnosti, 

přičemž je možné zatrhnout u jedné otázky i několik možností. 

Děkuji Vám předem za čas, který mi tímto věnujete.     

 

 
Dotazník k absolventské práci  

 

Téma :  Připravenost vedoucích pro poskytování první pomoci (PP) dětem při zájmových 

činnostech 

Jak dlouho působíte jako vedoucí?     ..……………………………………………………………………… 

Kolik dětí máte najednou na starosti?              min …....     průměrně ………      max …… 

Používají děti pod Vaším vedením pracovní nástroje?                  ano                         ne   

Jaké ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Používají děti pod Vaším vedením ochranné pomůcky?                   ano                         ne                 

Jaké ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Používají děti pod Vaším vedením pomůcky nebo rekvizity?                   ano                       ne         

Jaké ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Byl(a) jste při nástupu do této pozice proškolen(a) pro poskytnutí PP? 

          školení s výkladem a ukázkami                     prostudování směrnice pro poskytování PP 

          seznámení s BOZP včetně PP                         nebyl(a)  

(BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 

 

Opakují se tato školení?                           ano                             ne 

Pokud ano, v jakých intervalech? ………………………………………………………………………………. 
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Příloha č. 1    Dotazník k absolventské práci - pokračování 

 

Účastnil(a) jste se ve svém volném čase z vlastního rozhodnutí školení, kurzu nebo semináře 

PP?  

Jakého, kdy …………………………………………………………………………………………………………………… 

K jakému poraněním dětí došlo při Vaší činnosti? 

          řezné            bodné        o  odřenina           pohmoždění            vykloubení            zlomenina                 

          popálení             ztráta vědomí                jiné (jaké) ………………………………………………..    

 

K poranění dětí dochází :  

Jak často (kolik je zranění za rok / jaký je počet schůzek za rok) ……………/………………….. 

Kde (venku, v dílně, na schodech…) …………………………………………………………………………….. 

Na jaké části těla            hlava                    krk                   hrudník                   břicho                 záda     

                                            horní končetina               dlaň              dolní končetina               chodidlo 

 

Víte, kde jsou uloženy lékárničky?  

          vím o všech               vím o některých                   vím pouze o jedné                     nevím 

Máte při všech Vašich činnostech s dětmi lékárničku vždy v dosahu?               ano               ne 

Je lékárnička, kterou máte k dispozici, vždy dostatečně vybavena?               ano                ne 

Kdo kontroluje a doplňuje vybavení lékárniček? 

          každý vedoucí sám                      osoba k tomu určená                      nevím 

Je ve Vaší organizaci osoba určená k poskytování PP a vedení knihy úrazů? 

          ano             ne              nevím                více osob                každý vedoucí osobně  

V případě úrazu kontaktujete  

          vedoucího organizace             sobu pověřenou              lékaře             rodiče              nikoho 

          jiné …………………………………………………………………………………………………. 

Kdo rozhoduje o případném přivolání lékaře (návštěvě zdravotnického zařízení)?  

          vedoucí osobně                 jiná osoba k tomu určená                  rodiče                      nevím 

Pořizujete záznam o poranění dítěte? 

          pokud je nutný zásah lékaře                             pokud rána déle krvácí 

          pokud nastalo bezvědomí                                 při každém i drobném poranění                      

          na žádost rodičů                                                 ne      
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Příloha č. 2   Otázky k rozhovoru s ředitelem DDM Písek 

 

Kolik vedoucích zájmových činností pracuje ve vaší organizaci? 

Kolik dětí navštěvuje zájmové kroužky? 

Jaké jsou oblasti zájmových činností, kolik kroužků DDM nabízí? 

Kolik objektů má DDM k dispozici, kde aktivity probíhají? 

Kdo odpovídá za školení BOZP (Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), PO (Požární 

ochrany) a první pomoci? 

Jakým způsobem školení probíhá, jak často a kdo ho provádí?  

Jakých školení se jednotliví vedoucí účastní?        

Kolik lékárniček je v objektech DDM, kde jsou umístěny, kdo zodpovídá za jejich 

kontrolu a stav? 

Mohu lékárničky vidět? 

Mohu vidět knihu úrazů a poznamenat si jednotlivé úrazy?  
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Příloha č. 3   Souhlas ředitele DDM Písek s prováděním výzkumu 

 

 

 

 

 

Souhlasím s prováděním výzkumu formou rozhovoru a dotazníku 

v Domově dětí a mládeže Písek pro účely absolventské práce Jany Černé 

na téma Připravenost vedoucích pro poskytování první pomoci dětem při 

zájmových činnostech.  

 

 

 

 

 

 

V Písku                                                        Mgr. Milan Malík, ředitel DDM Písek    
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Příloha č. 4  - Vnitřní řád DDM Písek 

 

 


