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Úvod 

Absolventská práce se zabývá didaktikou obvazové techniky v laické první 

pomoci. Téma bylo zvoleno za účelem přiblížení problematiky výuky této techniky, 

jelikož zvládnutí samotné obvazové techniky patří k nedílným praktickým dovednostem 

potřebným k ošetření řady poranění při poskytování laické i profesionální první 

pomoci. V jistých směrech jsou v tomto ohledu rozdíly mezi laickou a profesionální 

první pomocí zcela minimální. Zdravotničtí záchranáři mají v popisu práce velmi často i 

školení první pomoci, ve kterém je zahrnuta obvazová technika, a proto je jedním z cílů 

této práce i příručka, která by jim při školení této problematiky měla sloužit jako 

pomůcka. 

Vzhledem k vývoji jednotlivých typů obvazových materiálu a zároveň i nových 

didaktických metod bylo toto téma zvoleno také za účelem zmapování didaktiky 

obvazové techniky a práce s obvazovým materiálem jak z pohledu historického, tak 

současného. Historický pohled by měl zejména poukázat na případné změny v 

postupech při práci s obvazovým materiálem a pomoci zdůvodnit postupy novodobé. 

Jelikož se vzdělávání první pomoci řídí z části legislativou jak českou, tak 

zahraniční, je nedílnou součástí také diferenciace a rozsah výuky dle pořádaných kurzů 

první pomoci pro laickou veřejnost jak z řady kurzů akreditovaných MŠMT, tak v rámci 

profesní přípravy či přípravy budoucích řidičů v autoškolách. V návaznosti na toto 

rozdělení jsou uvedeny i další aspekty spojené s výukou, například zohlednění věku 

posluchačů nebo časových a materiálních možností. 

Zvláštní část je věnována normám, které určují povinný obsah 

standardizovaných lékárniček určených jak pro dopravu, tak pro dětské tábory či 

pracoviště. S tím je spojen také přehled běžně dostupného obvazového materiálu, 

který se nejčastěji vyskytuje v jednotlivých typech lékárniček, včetně jeho rozdělení do 

skupin podle užití.  

Praktická část bude zpracována v podobě didaktické příručky se zaměřením na 

obvazovou techniku. Mimo vysvětlení základních pojmů budou uvedeny konkrétní 

příklady, jak je možné organizovat výuku dané problematiky tak, aby bylo dosaženo co 
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největší efektivity v různorodých podmínkách. Příručka bude strukturována do několika 

částí, které budou rozděleny podle jednotlivých typů obvazových materiálů a jejich 

využití při poskytování první pomoci. S ohledem na fakt, že bývá první pomoc 

poskytována i v situacích bez adekvátního vybavení, bude zahrnuta také obvazová 

technika improvizovaná, tedy bez použití standardního zdravotnického materiálu. 

Příručka by měla pomoci všem, kteří se zabývají výukou první pomoci. 
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1 Cíle práce 

1.1 Hlavní cíle 

Zpracovat didaktickou příručku se zaměřením na výuku obvazové techniky 

Zmapovat podklady nutné pro výuku obvazové techniky 

 

1.2 Dílčí cíle 

Zmapovat změny postupů při užívání obvazové techniky 

Seznámit s rozsahem požadovaných znalostí 

Seznámit s jednotlivými typy obvazových materiálů 
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2 Teoretická část 

2.1 Obvazová technika 

Obvazová technika je jednou ze základních dovedností při poskytování první 

pomoci jak z odborného tak laického pohledu, ale také součástí následné péče a 

rehabilitace.  

Obvazem je možné nazvat prakticky jakýkoliv prostředek, který za účelem léčby 

ovineme kolem části těla. Vzhledem k velkému rozvoji právě obvazových materiálů se 

nemusí jednat pouze o tkaninu, nýbrž i o různé formy kombinací jiných materiálů jako 

například sádry, pryže, ale také plasty.  Obvazy jsou přikládány dle potřeby na různě 

dlouho dobu, během této doby by měly plnit svojí funkci a pacienta v rámci možností 

neobtěžovat.[PÁRAL, 2008] 

Většina zdrojů se shoduje, že každý obvaz má svůj účel užití a měl by splňovat 

několik základních kritérií potřebných pro jeho správné přiložení.  

Jako příklad je možné uvést tzv. pravidlo „3 Ú“, které říká, že každý obvaz by měl 

být: účelný, úsporný, úhledný. Z hlediska účelu obvazu můžeme uvést sterilní krytí 

rány, zástavu krvácení, vzduchotěsné či polo-prodyšné uzavření rány, odsátí krve 

z rány, znehybnění části těla či upevnění dlahy. [ŠTAJER, 2002]     

Právě nutnost zacházet správně s obvazovým materiálem vyžaduje u každého 

posluchače dostatečně dlouhou dobu potřebnou pro výcvik teoretických i praktických 

dovedností. 
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2.1.1 Historický vývoj obvazové techniky 

Potřeba ošetřovat rány, zlomeniny či zastavovat krvácení je společná pro 

všechny kultury žijící na této planetě. Přirozeně se míra sofistikovanosti mezi 

jednotlivými technikami i vývojem nepatrně liší.  

Některé kosterní pozůstatky, staré i více než 20 000 let mají zhojené zlomeniny, 

což značí, že byly s velkou pravděpodobností také ošetřovány. O něco později je možné 

najít i odkazy na kultury jako byli například staří Egypťané či Indové. Jak je známo, tak 

Egypťané využívali tkaniny i k mumifikaci mrtvých.  

Jedním z prvních, kdo detailně popsal léčbu zlomenin užitím dlah, byl 

Hippokrates z Kósu (460-377 př. n. l.). Dalšími byli například Říman Aulus Cornelius 

Celsus (asi 25 př. n. l. - 50 n. l.) či řecký lékař Claudius Galénos (asi 129-200 n. l.). 

Následně v dobách středověkého křesťanství došlo hlavně v Evropě k úpadku 

lékařství a s tím spojených věd. Až v 16. století se objevuje alchymista Paracelsus, který 

ve svém díle popsal využití obvazů jako ochrany proti infekci. K největšímu rozmachu 

jak lékařských věd, tak s tím spojených ošetřovatelských postupů, včetně obvazové 

techniky, dochází v 18. a 19. století, kdy se na vývoji jednotlivých metod podíleli během 

válek chirurgové, kteří potřebovali ošetřit velké množství poraněných. [PÁRAL, 2008] 

Typickými zástupci tohoto období bylo několik lékařů. Dominique Jean Larrey 

(1766-1842), který po amputaci ramene, kterou provedl u jednoho z důstojníků během 

Napoleonských válek, po převozu pacienta z Ruska do Francie zjistil, že se rána zcela 

zhojila. Jeho závěrem bylo, že zhotovené obvazy, které není potřeba příliš často 

převazovat, nesou menší riziko infekce. Louis Joseph Seutin (1793-1862), který používal 

škrob pro zpevňování tkaniny u přikládaných dlah a používal ovčí vlnu jako podklad pod 

dlahy, vylepšoval hojení zlomenin v bitevním poli. Tím byl de facto zakladatelem 

moderního sádrování. Jeho následovník Alfred Armand Velpeau (1795-1867) použil 

místo škrobu dextrin, čímž zkrátil dobu zasychání. Vojenský lékař Anthonius Mathijsen 

(1805-1878) vyvinul metodu použití sádrových obvazů společně s jejich přípravou tak, 

jak jí známe nyní. Jedním z rozdílů ovšem bylo, že v této době si lékař vyráběl obvazy 
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sám pomocí sypání sádrového prášku na obvaz. Ruský chirurg Nikolaj Ivanovič Pirogov 

(1810-1881) vytvořil vlastní sádrovací metodu, kdy namáčel obvaz do tekuté sádry. 

První komerční výroba sádrových obvazů byla zavedena až v roce 1931 

v Německu pod názvem Cellona®. [PÁRAL, 2008] 

Největším přínosem pro rozvoj moderní obvazové techniky z pohledu 

traumatologie byly nejčastěji právě války. S objevem bakterií stouply také nároky na 

přípravu obvazového materiálu z hlediska sterility. V moderní době se nicméně 

obvazová technika stále vyvíjí. Je kladen důraz na rychlost a afektivnost jejího využití. 

Velkou roli hrají i velice mladé syntetické materiály, jakými jsou například mikrovlákna. 

 

2.1.2 Rozdělení obvazů 

 Obvazy je možné rozdělit do několika skupin podle jejich využití, materiálu, ale i 

funkce, ke které slouží. Obvazy se využívají v různých kombinacích, z tohoto důvodu 

existuje nepřeberné množství různých druhů obvazů i metod jak je možné je dělit. 

Z hlediska laické první pomoci se nicméně jedná jen o úzký okruh obvazů, který se 

využívá za účelem prvotního ošetření poranění různých částí těla. 

 

2.1.2.1 Rozdělení podle účelu použití 

Krycí obvazy mají za úkol ochranu rány před vnějšími vlivy, aby nedošlo 

k vniknutí infekce, či dalšímu poškození vlivem mechanických nebo fyzikálních vlivů. 

Tento typ obvazů se skládá z několika částí. Nejčastěji z krycí vrstvy, která bývá sterilní 

a má za úkol zabránit okolním vlivům v působení na ránu, a vrstvy fixační. Fixační vrstva 

slouží k přichycení vrstvy krycí. Krycí obvazy se vyrábějí již kompletní (např. Hotový 

obvaz číslo 2, 3, 4) nebo je možné je zhotovit kombinací různých jiných typů obvazů 

(šátkový obvaz + sterilní čtverec gázy). 

Tlakové obvazy mají za úkol vyvíjet tlak na ránu, čímž by měly pomoci v zástavě 

krvácení. Za tímto účelem jsou při poskytování první pomoci právě velice častou 
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využívány krycí obvazy v kombinaci s tlakovou vrstvou. Další využití mají při použití 

kompresních obinadel dolních končetin jako prevence povrchové žilní nedostatečnosti 

nebo žilní trombózy. 

Znehybňující obvazy mají za úkol znehybnit část, těla aby mohlo dojít k jejímu 

správnému hojení, nebo omezení bolestivosti. Lze je nadále rozdělit na pevné 

materiály, jakými je například sádra, nebo na elastické obvazy, které slouží jen 

k částečnému znehybnění například u kloubů. Sádrové obvazy bývají ovšem 

v současnosti velice často nahrazeny ortézami. 

Tahové, jinak také extenční obvazy, využívají jak tahu, tak částečné imobilizace 

končetiny. Mají za úkol většinou nápravu zlomenin či luxací. 

Korekční obvazy se využívají zejména u dětí. Podobně jako tahové obvazy, 

ovšem dlouhodobě, tahem a fixací slouží k nápravě různých deformit (u páteře 

například skolióz). 

Dalším skupinami jsou například obvazy podpůrné, které mají podpořit určité 

vlastnosti části těla, typicky například sádrový korzet, nebo fixační obvazy, které slouží 

k přichycení jak krycích vrstev, absorpčních vrstev, ale i dlah. [PÁRAL, 2008; ŠTAJER, 

2002; ZEMAN, 1994] 

 

2.1.2.2 Rozdělení podle materiálu    

Obvazové materiály lze rozdělit na obvazové tkaniny, obvazové vlákniny, 

impregnované obvazové materiály, materiály zpevňující obvazy, náplasťové obvazy a 

tekuté obvazy. 

Obvazové tkaniny, jak již sám název napovídá, jsou nejčastěji vyrobené pomocí 

tkaní z přírodních nebo syntetických materiálů. Dají se dále dělit také dle vazeb, do 

kterých byly utkány, na keprové nebo plátnové. Základ velice často činí hydrofilní gáza, 

což je řídká tkanina, která se navíjí do štočků. Nejčastěji je hydrofilní gáza využívána 

k tvorbě následujících obvazů: 



12 
 

a) Hydrofilní obinadla – nařezaná hydrofilní gáza, nesmí se třepit, dodávají se 

v různých šířkách, délkách, sterilní i nesterilní 

b) Elastická obinadla – vlákna utkaná společně s pryžovými nitěmi, mohou být i 

vícevrstvá, nesmí se třepit po stranách pro jejich snadné použití, dodávají se 

v šířkách od jednotek centimetrů dle potřeby užití v délce až 10 metrů, 

například obinadla Peha-crepp® 

c) Hydrofilní mulové čtverce – čtverce či obdélníky, ve sterilním provedení slouží 

jako krycí materiál, dodávány v balení po několika kusech, v nesterilním 

provedení dodávány po balíčcích s větším počtem kusů (tzv. nesterilní 

kompresy) 

d) Longety – dlouhé pruhy mulu, využívají se především při operacích 

e) Břišní roušky – několik vrstev hydrofilní gázy, netřepí se, sterilní, používají se ke 

krytí operovaných orgánů od okolí či tamponádě 

f) Tampony – různé velikosti, využívány k sušení, absorpci, nanášení dezinfekce 

g) Obinadla z pružné síťoviny (punčošková obinadla) – bavlněná příze společně 

s elastickými vlákny, tvar punčochy, dají se přizpůsobit, využívají se jako fixační 

obvazy (tzv. pruban) [PÁRAL, 2008; ZEMAN, 1994] 

Obvazové vlákniny se používají především jako podkladové vazby, na rozdíl od 

tkaných obvazů jsou tvořeny směsí vláken. Nejčastějšími materiály, ze kterých jsou 

vyrobeny, jsou bavlna a celulóza, popřípadě jejich syntetické náhrady. Stejně jako 

obvazové tkaniny se dají rozdělit do několika skupin: 

a) Obvazová vata – vyrobena z vláken bavlníkových keřů, neměla by přijít do styku 

s ranou, je vysoce hydrofilní, používá se jako podklad 

b) Buničitá vata – tvořena plátky materiálu z celulózy, její využití je velice podobné 

jako u obvazové vaty 

c) Viskózová střiž – vyrábí se opět z celulózy, levnější výroba, má prakticky shodné 

využití jako v předchozích dvou příkladech 
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Impregnované obvazové materiály jsou obvazy nejčastěji využívány za účelem 

znehybnění různých částí těla. Dělí se podle materiálů, které jsou používány jako 

znehybňující faktor v kombinaci s tkaninou na následující: 

a) Sádrové obinadlo – nejstarším typem, dodává se  již hotové, po kontaktu 

s vodou je možné jej přiložit a tvarovat, po vyschnutí vytváří tvrdou skořepinu 

b) Zinkoklihové obinadlo – tkanina je impregnována směsí (želatina, glycerin, oxid 

zinečnatý, chlorid sodný), v současnosti se využívá méně, nižší pevnost 

c) Pryskyřičné syntetické obinadlo – pryže pokrytá pryskyřicí, po kontaktu s vodou 

tuhne, oproti sádrovému obinadlu je výrazně lehčí, lepí se na kůži (nutné použít 

rukavice) 

d) Termoplastické obinadlo – tkanina impregnovaná termoplastickým materiálem, 

po kontaktu s teplem (přibližně 70 °C) je tvarovatelné, po vychladnutí 

zachovává tvar, je možné jej za opakovaného použití tepla znovu tvarovat 

Materiály zpevňující obvazy (výztuhy, dlahy) se používají jako podpůrná část 

obvazu. Dělí se podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, do čtyř skupin: 

a) Kovové drátěné dlahy (Kramerovy dlahy) – mají tvar žebříku, je možné je 

opakovaně tvarovat, mají široké využití v přednemocniční péči v kombinaci 

s fixačními obvazy, používají se spíše jako dočasné 

b) Hliníkové dlahy – vyrobeny z hliníkového plechu, dříve se používaly spíše na 

prsty, v moderní péči se ovšem objevují dlahy tohoto typu i na delší kosti 

(například SAMsplint®), jsou obaleny molitanem, je možné je opakovaně 

tvarovat 

c) Plastové dlahy – vyrobeny z termoplastů, při ohřátí je možné je tvarovat 

d) Dřevěné dlahy – využívají se minimálně, v některých případech jako dočasná 

fixace prstů   [PÁRAL, 2008; ZEMAN, 1994] 

Náplasťové obvazy se skládají z různě širokých pruhů nosných látek vyrobených 

nejčastěji z tkanin, ale i syntetických materiálů a na jedné straně jsou pokryty lepivou 
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hmotou, která je hypoalergenní. Používají se jak k fixaci materiálu, tak jako fixační 

pomůcky samotné (takzvaný taping). Tvary i velikosti se dělí podle účelu, ke kterému 

jsou určeny. 

Tekuté obvazy jsou vyráběny, jak již sám název napovídá, v tekutém stavu a slouží 

k ošetření spíše menších poranění. Je možné je nanášet jak postřikem, tak nátěrem. 

Jejich účelem je zejména ochránit ránu před vnějšími vlivy, jelikož po nanesení ztuhnou 

a vytvoří nepropustnou vrstvu. Typickým zástupcem je Solutio Novikov (takzvaná 

chirurgická zeleň), které se nanáší například na sutury u drobných ran. [PÁRAL, 2008; 

ZEMAN, 1994] 

 Dále je možné dělit obvazy na základě forem, ve kterých se vyskytují, a jak jsou 

nejčastěji používány. Toto rozdělení je typické právě pro výuku první pomoci, kde jsou 

nejčastěji zmiňovány obvazy šátkové, obinadlové, náplasťové a obvazy jiné (speciální). 

Z hlediska seznámení s obvazy je toto rozdělení mnohem jednodušší a lze jej 

generalizovat lépe než rozdělení například dle materiálů. Obvazy sádrové a pevné 

syntetické nebudou nadále rozvedeny, jelikož jejich využití patří zejména do pomoci 

následné a hlavně odborné, tedy ne pomoci první. 

 

2.1.2.3 Šátkové obvazy 

Šátkové obvazy patří svojí jednoduchostí k jedněm z nejčastěji využívaných 

v první pomoci. Dají se využít v různých kombinacích mezi sebou nejčastěji ke krytí ran, 

fixacím, podpůrným účelům, ale i ke kompresím. Mají tvar rovnoramenného 

trojúhelníku a vzhledem k tomu, že jsou vyráběny různými výrobci je možné je zakoupit 

hned v několika velikostech. Rozměry se nejčastěji pohybují v rozmezí 110-130 x 80-90 

x 80-90 cm. Liší se také materiálem, ze kterého jsou vyrobeny, nejčastěji se jedná o 

netkané textilie. 

Šátkový obvaz je možné přizpůsobit téměř jakékoliv části těla, proto je možné 

šátkové obvazy nadále dělit na obvazy hlavy, končetin, ale i trupu. Lze dohledat 

nepřeberné množství postupů a doporučení jak tento obvaz použít, proto budou 

uvedeny jen některé ukázky užití, které jsou nejvíc vhodné pro laickou první pomoc. 
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U obvazů hlavy je možné využít například pro zakrytí oka složení šátku do pruhu, 

(obrázek č. 1) kdy je přiložena středové část přes oko s překřížením vzadu a uvázáním 

na čele (obrázek č. 2). 

   

Složení šátku     Šátkový obvaz oka 

Obrázek č. 1 [Páral 2008, s. 29]   Obrázek č. 2, Obvaz oka, [Páral 2008, s. 29] 

 

 Složením šátkového obvazu do pruhu je možné vytvořit i improvizovaný krční 

límec. Do pruhu vložíme noviny složené v šířce krku postiženého a pak je do šátku 

zabalíme. Šátek zavážeme společně s vloženými novinami kolem krku postiženého a 

tím dojde k částečné fixaci krční páteře. 

 Další využití šátku složeného do pruhu je například i při fixaci dlah k tělu 

postiženého, či vytvoření stahujícího obvazu při fraktuře pánve hned z několika šátků 

najednou. 

Dále je možné využít šátkový obvaz i k přichycení krycích vrstev na 

problematických místech na hlavě, jakými jsou například temeno či oblast spánku. Užití 

šátkového obvazu je v takovémto případě daleko jednodušší než užití obinadlového 

obvazu. Obinadlový obvaz vyžaduje daleko více zručnosti a praxi. Principem je založení 

základny trojúhelníku tvořícího šátek, přiložením na týl nebo čelo a jeho zavázání na 

protilehlé straně. Volný vrchol trojúhelníku přetáhneme přes zbývající část hlavy tak 

aby se na druhé straně mohl spojit s uzlem, tím dojde k překrytí hlavy od čela až po týl 

(obrázek č. 3). [PÁRAL, 2008; ZEMAN, 1994] 



16 
 

     

Šátkový obvaz hlavy  Šátkový závěs horní končetiny „Pacička“ 

Obrázek č. 3 [Páral 2008, s. 33]  Obrázek č. 4 [Páral 2008, s. 41]  Obrázek č. 5 [Páral 2008, s. 41] 

 

Pravděpodobně nejznámějším je využití trojcípého šátku jako závěsu horní 

končetiny při její fixaci zejména při frakturách, kdy vrchol trojcípého šátku směřuje 

směrem k lokti (obrázek č. 4). 

Velmi často je využíván šátek pro přichycení materiálu na chodidle či dlani 

pomocí „pacičky“ (obrázek č. 5). V kombinaci s dalšími šátky lze dosáhnout i překrytí 

problematických míst ramen, hýždí a genitálií. V těchto případech je ovšem opět 

vyžadována bližší znalost postupu jejich zhotovení. [PÁRAL, 2008; ŠTAJER, 2002; 

ZEMAN, 1994; BYDŽOVSKÝ, 2008] 

 

2.1.2.4 Obinadlové obvazy 

Obinadlové obvazy patří k nejčastěji užívaným typům obvazů. Obinadlový obvaz 

má dvě části hlavu (svinutá část) a konec obinadla (volná část). Základem obinadlového 

obvazu je první otáčka („základna“), ve které přichytíme konec obinadla šikmo a 

vyčnívající roh ohneme (obrázek č. 6). Touto otáčkou vytvoříme první přichycení 

obvazu tak, aby se nerozvazoval. V ohledu výuky obinadlové techniky se jedná o první 

krok, který by si měl každý posluchač osvojit, než přistoupí k nacvičování jednotlivých 

způsobů obvazování různých částí těla. 
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První otáčka 

Obrázek č. 6 [Páral 2008, s. 55] 

 

Stejně jako u šátkových obvazů je možné využít tento typ obvazu na prakticky 

jakoukoliv část těla. Pro účely laické první pomoci se nejčastěji užívají jen některé typy 

obinadlových obvazů. Jsou jimi většinou: hydrofilní gáza, hotové obvazy různých 

velikostí (číslo 2, 3, 4) nebo obvazy elastické. 

Hydrofilní gáza slouží většinou k přichycení sterilního krytí nebo také k fixaci 

dlah či končetin. 

Obvazy hotové se rozdělují podle čísel. Hotový obvaz číslo 2 obsahuje gázové 

obinadlo s většinou nažehleným vatovým sterilním čtvercem a je z řady těchto obvazů 

nejmenší. Hotový obvaz číslo 3 obsahuje již dva sterilní čtverce, jeden nažehlený, jeden 

volný a dosahuje střední velikosti (cca 10 cm). Hotový obvaz číslo 4 je největší, stejně 

jako hotový obvaz číslo 3 má dva sterilní čtverce. Nejčastěji se využívají ke sterilnímu 

krytí ran, zástavě krvácení a zhotovení tlakového obvazu. 

Obinadlové elastické obvazy slouží většinou k fixaci kloubů, ale i dlah při 

různých poraněních pohybového aparátu. Jsou dodávány většinou jako nesterilní. 

Z hlediska metod přikládání těchto obvazů je možné hned po první otáčce 

rozlišit několik možností jak nadále obmotávat obvaz kolem končetiny či kloubu. 

Nejjednodušším je obvaz kruhový, který spočívá v kruhovém namotávání 

obvazu kolem končetiny kolmo na stejném místě a obvaz hoblinový, kdy namotáváme 

obvaz kolmo ke končetině tak, aby se otáčky překrývaly přibližně o jednu třetinu 

(obrázek č. 7). Dále obvaz klasový, který při obmotávání pokaždé stočíme jiným 
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směrem šikmo ke končetině. Po jeho dokončení vytvářejí otáčky dojem klasu (obrázek 

č. 8). Obvaz osmičkový se využívá zejména k fixaci kloubů (obrázek č. 9), ale je možné 

jej využít i například k fixaci předmětů v ráně a při fixaci zlomeniny klíční kosti. Jak již 

sám název napovídá, jedná se o vytváření osmiček tak, že se kříží v jednom bodě. 

Otáčky by měly z části překrývat předchozí otáčky, čímž dojde k celkovému zpevnění. 

[PÁRAL, 2008; ŠTAJER, 2002; ZEMAN, 1994; BYDŽOVSKÝ, 2008] 

Dalšími typy obvazování jsou překládaný obvaz, želvový obvaz či stříškový 

obvaz.  Ty se ovšem používají zejména při odborném ošetření.  

   

Hoblinový obvaz   Klasový obvaz   Osmičkový obvaz 

Obrázek č. 7 [Páral 2008, s. 57] Obrázek č. 8 [Páral 2008, s. 59] Obrázek č. 9 [Páral 2008, s. 59] 

 

 Jedním z nejproblematičtějších míst k obvazování pomocí obinadlových obvazů 

je hlava. Proto, pokud je to možné, je vhodnější použít z hlediska laické první pomoci 

spíše šátek. Většina obvazů v horní polovině hlavy by měla začít základní otáčkou 

kolem hlavy vedoucí přes čelo na týl a zpět. Po vytvoření základní otáčky je možné 

pokračovat k očím, uším, či temenu hlavy (Obrázek č. 10). Kombinací více obvazů 

najednou lze například vytvořit Hippokratovu čepici, která slouží k pokrytí hlavy od čela 

přes temeno až po týl (obrázek č. 11). Při použití v laické první pomoci je tento obvaz 

ovšem celkem náročný a vyžaduje zručnost a náležitou praxi s jeho vytvořením a i 

z tohoto důvodu se jeví právě využití trojcípých šátků jako vhodnější. 

 Pro obličejovou část, zejména kolem nosu a brady, se osvědčil takzvaný 

„prakový obvaz“. Využívá se zejména při epistaxi nebo při frakturách nosu, na bradě 

kupříkladu při fraktuře mandibuly, kdy je nutné jí fixovat. Prakový obvaz je možné 

vytvořit za pomocí hydrofilního obinadla odmotáním délky potřebné k obvázání 
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obvodu hlavy, dále nastřižením konců a rozpáráním z obou stran, taky aby uprostřed 

vznikl celistvý pruh pouze v potřebné délce pro pokrytí nosu či brady. Na obou 

rozpacích vytvoříme jednoduchý uzel, který zabrání dalšímu párání obinadla. Do pruhu 

je možné vložit například savý materiál. Nakonec přiložíme pruh na požadované místo 

a vzniklé cípy vedeme nad a pod ušním boltcem tak, abychom je mohli na týlu hlavy 

zavázat (obrázek č. 12). 

  

Základní otáčka hlavy a poté uší Hippokratova čepice  „Prakový obvaz“ 

Obrázek č. 10 [Páral 2008, s. 63] Obrázek č. 11 [Páral 2008, s. 67] Obrázek č. 12 [Páral 2008, s. 65] 

 Obinadlové obvazy se nadále dají využít i k dlouhodobému ošetření. S rozvojem 

nových postupů, pomůcek i materiálů se ovšem od složitějšího využívání obvazů 

ustupuje.  

V neposlední řade je potřeba zmínit obvazy pryžové, které se využívají 

k omezení nebo zastavení oběhu v končetinách. Jejich širší využití je ovšem v laické 

první pomoci značně omezeno, velmi často totiž nebývají přikládány správně a na 

správná místa. I tento obvaz musí mít své charakteristiky, šířka obinadla by v tomto 

případě měla být minimálně 5 cm a měl by být přikládán v dostatečné vzdálenosti od 

kloubů směrem blíže k srdci nejlépe na paži nebo stehno. Snahou o minimalizaci 

využívání těchto obvazů je i určení pravidel pro jejich použití jen za určitých předem 

daných podmínek (amputace, otevřená zlomenina spojená s tepenným krvácením, 

CRUSH syndrom a další). [PÁRAL, 2008; ŠTAJER, 2002; ZEMAN, 1994; BYDŽOVSKÝ, 

2008] 
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2.1.2.5 Náplasťové obvazy 

Náplasťové obvazy lze v zásadě rozlišit na základní dva typy. Prvním z nich jsou 

náplasťové obvazy bez polštářku. Ty mají širokou škálu využití, nejčastěji se používají 

k uchycení sterilního i nesterilního materiálu, ale i k zhotovení fixací malých kostí, 

například nosu či prstů, a k fixaci cizích těles v ráně. U fixací končetin a kloubů 

hovoříme o takzvaném tapingu (odvozeno od anglického slova tape = páska), který se 

využívá zejména při odborné pomoci či jako prevence. Náplasťové obvazy se vyrábějí 

v různých velikostech a z různorodých materiálů. Je možné se setkat s prodyšnými, 

pružnými, hypoalergeními, tkanými, netkanými a vodě rozpustnými či vodě odolnými 

materiály. 

Kromě přichycení různých materiálů lze také vytvořit pomocí náplasťových 

obvazů provizorní stehy, „mašličky“. Za tímto účelem se většinou využívají náplasti 

užšího profilu, které můžeme vystřihnout do uprostřed zúženého tvaru a přelepit přes 

ránu tak, aby steh táhl okraje rány k sobě (obrázek č. 13). Alternativou vystřihování je 

jen nastřihnutí středové části kolmo z obou stran a přetočení tak aby lepivá část byla 

stejným směrem. V současnosti lze zakoupit již hotové náplasťové stehy, které se bez 

jakýchkoli úprav dávají přímo přes ránu.  

„Mašličky“  

Obrázek č. 13 [vlastní] 

Druhým typem jsou náplasťové obvazy s polštářkem. Stejně jako v předchozím 

případě se vyrábějí v různých velikostech a z různých materiálů. Slouží zejména ke krytí 

drobnějších poranění. Jejich výhodou je velmi jednoduchá manipulace a právě proto 

jsou hojně využívány zejména v laické první pomoci. [PÁRAL, 2008; ŠTAJER, 2002] 
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2.1.2.6 Obvazy speciální 

Mezi typické zástupce speciálních obvazů můžeme zařadit neprodyšný, nebo 

poloprodyšný obvaz využívaný při prvotním ošetření otevřeného pneumotoraxu. 

Základ obvazu tvoří sterilní vrstva kryjící ránu a neprodyšná vrstva (například kousek 

igelitu) přilepená ze tří stran. Čtvrtá strana obvazu zůstává volná, aby umožnila odchod 

vzduchu z pohrudniční dutiny. Pokud se nedostaví požadovaný efekt, vytváří se obvaz 

neprodyšný přelepením čtvrté strany. 

Jako další speciální je možné uvést i obvaz tlakový. Tlakový obvaz je tvořen 

sterilním krytím, přichyceným k ráně nejčastěji obvazem, a tlakovou vrstvou. Za tímto 

účelem se většinou používá hotový obvaz s jedním nebo dvěma polštářky (viz část 

Obinadlové obvazy) v různých rozměrech dle velikosti rány, který slouží jako sterilní 

krytí a savá vrstva. Poté je až na tento obvaz přidána vrstva tlaková v podobě pevného 

předmětu (například jiného smotaného obvazu či složeného hydrofilního čtverce) a 

zafixována tak, aby tlačila přímo na ránu.  [ŠTAJER, 2002; BYDŽOVSKÝ, 2008; POKORNÝ, 

2003] 

 

2.1.3 Obecné zásady práce s obvazy 

Stejně jako je tomu u ostatních pomůcek využívaných k léčbě, tak i práce 

s obvazy podléhá určitým pravidlům. Před přiložením jakéhokoliv obvazu je potřeba 

zvolit správný typ, materiál a postup, jakým budeme obvaz přikládat. 

Z hlediska typu obvazu je nutné vybírat dle účelu, ke kterému obvaz využijeme 

a dle toho následně volíme materiál i postup.  V prvé řadě by měl být pacient 

seznámen s postupem obvazování a s případnými požadavky, které na něj bude mít 

během obvazování. Dále je potřeba zmínit i různá omezení, která mohou díky obvazu 

nastat. Končetinu je nutné po dobu celého obvazování udržovat v cílovém postavení. 

Poloha pacienta by měla být v sedě nebo v leže a obvazující by měl být čelem 

k pacientovi z důvodu kontroly jeho stavu a reakcí. 
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Velikost obvazu by měla odpovídat anatomických poměrům a velikosti místa, 

které potřebujeme překrýt. U ran by měl být obvaz zhotoven tak, aby z každé strany 

plně překrýval poraněnou plochu a vždy splňoval zásady sterility. Obvazující by také 

neměl zapomenout na sejmutí ozdob, které by mohly v obvazování bránit. Přiložený 

obvaz by neměl za žádných okolností škrtit (s výjimkou obvazů k tomu určených) a 

následně tak způsobovat další poranění nebo horšit prokrvení končetiny. Na druhé 

straně musí být přichycen tak, aby držel na svém místě, neshrnoval se a dále 

nedeformoval. Typickým pravidlem je přikládání obvazu podle „3Ú“ což znamená, že 

obvaz musí být účelný, úhledný a úsporný.  

Z techniky obvazování je důležité zmínit, že hlavu obinadel držíme vždy 

v dominantní ruce tak, aby se nám obinadlo volně odmotávalo směrem do dlaně, čímž 

můžeme předejít případným vyklouznutí hlavy obinadla z ruky a zároveň zamezit 

dalšímu odtáčení, chceme-li obinadlo mírně přitáhnout. [PÁRAL, 2008; ŠTAJER, 2002; 

ZEMAN, 1994] 

 

2.1.4 Dostupný obvazový materiál ve standardizovaných 

lékárničkách 

Se standardizovanými lékárničkami určenými k poskytování laické první pomoci 

se můžeme nejčastěji setkat v dopravě, na pracovištích a na zotavovacích akcích. 

V dopravě se vybavení lékárniček řídí vyhláškou ministerstva dopravy a spojů 

341/2002 Sb. v aktuálním znění. V příloze číslo 14 této vyhlášky je možné nalézt 

kompletní seznam vybavení lékárničky, která je povinnou výbavou všech motorových 

vozidel. Z hlediska obvazové techniky dělíme množství určeného materiálu dle typu 

vozidla. 

Motocykly: 

Typ obvazu Množství v kusech 

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, 
savost nejméně 800 g/m2) 

1 
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Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, 
savost nejméně 800 g/m2) 

1 

Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran 
nejméně 960 x 1 360 x 960 mm) 

1 

Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm) 3 

Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1 250 mm)    1 

Tabulka č. 1 [Vyhláška 341/2002, Ministerstvo dopravy a spojů] 

Ostatní motorová vozidla: 

Typ obvazu Počet kusů a typ lékárničky 

 
I. II. III. 

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, 
savost nejméně 800 g/m2)                      

3 5 10 

Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, 
savost nejméně 800 g/m2)         

3 5 10 

Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran 
nejméně 960 x 1 360 x 960 mm)              

2 3 6 

Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, min. 
lepivost 7 N/25 mm) 

1 2 4 

Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, 
minimální lepivost 2,5 N/cm) 

6 12 18 

Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1 250 mm) 1 3 5 

Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) 1 2 4 

Tabulka č. 2 [Vyhláška 341/2002, Ministerstvo dopravy a spojů] 

 

Jak je patrné z uvedených tabulek, tak je stále kladen důraz na vybavenost 

vozidel z hlediska obvazové techniky. Otázkou ovšem zůstává, zda jsou řidiči řádně 

proškoleni tak, aby dovedli jednotlivé typy obvazů skutečně použít. 

Pro pořádání zotavovacích akcí je, stejně jako tomu je u motorových vozidel, 

nařízen minimální obsah lékárničky vyhláškou. V tomto případě se jedná o vyhlášku 

ministerstva zdravotnictví 106/2001 Sb. v jejím aktuálním znění. Seznam uvádí 

následující typy obvazového materiálu: 

a. gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry 

b. náplast na cívce, různé rozměry 
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c. rychloobvaz na rány, různé rozměry 

d. obinadlo elastické, různé rozměry 

e. obvaz sterilní, různé rozměry 

f. obinadlo škrtící pryžové 

g. šátek trojcípý 

h. vata obvazová a buničitá 

i. rouška PVC 45 x 55 cm 

j. dlahy pro fixaci, různé rozměry 

V případě zotavovacích akcí je adekvátní znalost používaní obvazové techniky 

vyžadována po osobě, která na této akci vykonává zdravotnický dozor. Stejná vyhláška 

totiž přesně definuje rozsah znalostí potřebných pro účast v roli zdravotníka na této 

akci, včetně praktického nácviku práce s obvazovou technikou. 

Poslední nejčastěji dostupnou standardizovanou lékárničkou je lékárnička 

určená pro pracoviště. Její obsah není přesně definován, povinností zaměstnavatelů 

bylo totiž v minulosti pouze zajistit adekvátní lékárničku v souvislosti s předmětem 

vykonávané činnosti na pracovišti. Velmi často byla tedy jako reference na doporučený 

obsah lékárničky používána již dříve uvedená vyhláška 106/2001 ministerstva 

zdravotnictví.  Ke změně došlo až v současnosti, podle vyhlášky 79/2013 Sb., která 

upravuje provedení některých ustanovení zákona číslo 373/2011 Sb. Z této vyhlášky 

vyplývá, že v rámci poradenství by měl obsah lékárniček doporučovat k jednotlivým 

pracovištím poskytovatel pracovně lékařských služeb, stejně jako zajistit adekvátní 

každoroční proškolení zaměstnanců v první pomoci. 
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2.2 Didaktika 

Mluvíme-li o didaktice, je možné ji uvést jako vědu zabývající se vzdělávacím 

procesem jako celkem. Můžeme do ní zahrnout například metody výuky, učivo a jeho 

výběr nebo organizační formy vyučování. [SKALKOVÁ, 2007] 

Z hlediska obvazové techniky v laické první pomoci je výběr učiva více méně 

daný. Na druhé straně je důležité mít na paměti jeho rozsah, může být totiž uzpůsoben 

jak časovým a prostorovým možnostem, tak i věkovým kategoriím posluchačů. 

Z tohoto důvodu je tedy důležité zaměřit se zejména na metody a organizační formy 

vyučování, které se dají využít při výuce této problematiky. 

 

2.2.1 Metody výuky 

Slovo metoda je ve světě didaktiky nejčastěji definováno jako způsob 

vyučování, který používáme, abychom dosáhli cílů výuky. 

Metody určené pro výuku obvazové techniky by měly být zvoleny tak, aby 

splnily cíl, tedy naučit posluchače efektivně a správně používat jednotlivé druhy obvazů 

při různých poraněních organismu. V tomto ohledu nejsou cílem jen znalosti praktické, 

ale i teoretické. Teoretickými znalostmi jsou zejména: rozeznávání jednotlivých typů 

obvazů, materiálů, ze kterých jsou vyrobeny, pravidla správného přikládání a možné 

komplikace spojené se špatným přiložením obvazu. Je velmi důležité mít na paměti, že 

teoretické znalosti o obvazech úzce navazují na znalosti o jednotlivých typech 

poranění. Při volbě metod by měl školitel myslet na osobnostní vyzrálost posluchačů 

(zejména jedná-li se o děti), pracovní zařazení, počet posluchačů a vyhrazený prostor, 

který bude mít k prezentaci dané problematiky. 

Jednotlivé metody se během výuky mohou a měly by se prolínat kvůli 

dynamičnosti výuky. Nejčastěji je možné využít metody slovní, názorně demonstrační a 

metody praktické. Je možné se ale setkat i s aktivizujícími metodami při řešení 

modelových situací. 
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Slovní metody, zejména monologické a dialogické, lze použít například při 

výkladu teorie spojené s obvazovou technikou. Výklad je velmi dobré doplnit o metody 

demonstrační, kdy v rámci předvádění můžeme prakticky vysvětlit i ukázat vykládané 

pojmy a tím podpořit teoretický výklad. Vzhledem ke stále lepší vybavenosti různých 

školících místností, středisek a jiných zařízení je možné podpořit výklad v rámci 

názornosti promítanou prezentací s obrázky, fotografiemi, nebo videem souvisejícím 

s probíraným tématem. 

V praktických metodách by mělo dojít k nácviku a aplikaci nabytých vědomostí. 

Pro tento účel je nutné mít odpovídající pomůcky a prostor, ve kterém může praktická 

výuka probíhat. Právě praktický nácvik způsobů jak zacházet s obvazy je nesmírně 

důležitý z hlediska aplikace správných postupů při poskytování první pomoci. Při 

nácviku dochází ke kontaktu s obvazovým materiálem, ale i s částí těla, na kterou je 

obvaz aplikován (jsou-li využívání figuranti). Posluchači se mohou blíže seznámit se 

složitostí jednotlivých postupů i s možnými komplikacemi, které mohou aplikaci obvazů 

doprovázet. Tato metoda může přímo navazovat na aktivizující metody, kdy je možné 

posluchače pomocí modelových situací nechat samostatně aplikovat jimi nabyté 

vědomosti. V tomto ohledu je nutné, aby následovala velice dobře připravené a 

strukturovaná zpětná vazba, která slouží k upozornění na možné chyby. [SKALKOVÁ, 

2007] 

 

2.2.2 Organizační formy vyučování 

Organizační formy úzce navazují na metody výuky. Jelikož je první pomoc jako 

celek vyučována v rámci různých rekvalifikačních kurzů, škol, pracovišť, autoškol nebo 

zájmových organizací, je možné se dostat do styku hned s několika typy organizačního 

vyučování. 

Mezi nejčastěji používané formy se řadí frontální vyučování. Jedná se o formu, 

kdy přednášející řídí činnost větší skupiny posluchačů. Většinou bývá určen i přesný 

časový harmonogram, základním kritériem je tedy důkladné plánování výuky. Limitem 

této formy je množství posluchačů a pedagogické zkušenosti přednášejícího. Se 
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stoupajícím počtem posluchačů klesá možnost uplatnění individuálního přístupu 

k posluchačům, tím klesá i kontrola přednášejícího nad případnými nedostatky 

v pochopení prezentované problematiky. Dalším limitem je i prostorové uzpůsobení, 

pro efektivnost této formy je nutný osobní kontakt s posluchači, kdy může přednášející 

navázat prakticky kdykoliv kontakt s kterýmkoliv z posluchačů. Formu je možné doplnit 

nadále o párové nebo skupinové vyučování, kdy posluchači pracují spolu dle instrukcí 

přednášejícího. 

Dalším typem je individuální vyučování. Jak již sám název napovídá, jedná se o 

výuku jednotlivců nebo velmi malých skupin. V tomto případě je výuka mnohem 

účinnější, jelikož má vyučující prostor věnovat se jednotlivým posluchačům delší dobu. 

Problémem této formy je, že lze aplikovat na malý počet posluchačů při relativně velké 

časové náročnosti. 

Oproti individuálnímu způsobu vyučování stojí vyučování skupinové a 

kooperativní. Posluchačům jsou dávány úkoly, které řeší ve skupinách. Výhodou této 

formy je, že se rozvíjí spolupráce většího množství posluchačů najednou, což je 

například při řešení postupů správného ošetření mnohačetných poranění velmi 

důležité. V tento moment se mohou také uplatnit méně smělí jedinci, kteří by se 

samostatně daleko méně angažovali na výuce. Stejně jako u frontální výuky je kladen 

důraz na uspořádání prostoru tak, aby mohly jednotlivé skupiny co nejlépe 

spolupracovat. U kooperativního vyučování je kladen důraz na spolupráci, kdy dochází 

k podpoře každého člena skupiny při dosahování společných cílů. [SKALKOVÁ, 2007] 

Při větších časových možnostech můžou zkušenější školitelé uplatnit i formu 

projektového vyučování. Smyslem projektového vyučování je aplikace již získaných 

znalosti na problém a na získání informací nových. Jedná se ovšem o formu 

aplikovatelnou spíše ve školním prostředí nebo při pořádání intenzivních kurzů první 

pomoci, kdy je možné neustále koordinovat činnosti žáků či posluchačů. 

Formy se dají také dělit i podle prostorové a časové organizace výuky. U časové 

organizace by měl mít přednášející na paměti i schopnost posluchačů vnímat a udržet 

pozornost. Ve školním prostředí je výuka většinou strukturována do vyučovacích hodin 

po 45 nebo 40 minutách. Tomuto časovému režimu je přizpůsobena i schopnost žáků 
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udržet pozornost, výuka by proto měla být strukturována tak, aby využila různých 

momentů soustředění žáků během hodiny. U rekvalifikačních kurzů je možné výuku 

obsáhnout i v delších celcích, celky by však neměly přesáhnout 90 minut. Dlouhé celky 

je možné využít u praktických nácviků, kdy nebývají kladeny tak velké nároky na 

pozornost posluchačů. V rámci školení na pracovištích či firmách bývá časový prostor 

jen velice krátký, z tohoto důvodu je možné zvolit celky spíše delší z účelem časových 

úspor. S ohledem na časové možnosti volíme i rozsah informací, které budou 

prezentovány. V případě omezeného času volíme jen ty nejdůležitější informace bez 

zbytečného zacházení do detailů.  

Z hlediska prostorové organizace výuky se můžeme setkat s různými druhy 

prostor. Ve školách bývají různé učebny přizpůsobeny na výuku praktických předmětů. 

Při výuce rekvalifikačních kurzů je možné se setkat i se specializovanými pracovišti. 

Největším úskalím bývají školení na pracovištích, která nemají vždy adekvátně 

vybavené školící místnosti, proto je nutné přizpůsobit těmto podmínkám i formu 

vyučování. [SKALKOVÁ, 2007] 

 

2.2.3 Rozsah výuky dle typu posluchačů 

S ohledem na vyzrálost posluchačů volíme i obsah sdělovaných informací. 

Zejména při výuce první pomoci se totiž můžeme setkat s různorodými typy 

posluchačů a volba rozsahu sdělovaných informací by měla uzpůsobena tak, aby byla 

dané skupině co nejlépe srozumitelná. 

Největší důraz je kladen na děti, zejména mladšího školního věku, kdy není 

možné používat složitější terminologii v příliš velkém rozsahu. Výuka by měla být 

formována spíše hrou a neměla by být traumatizující, je tedy nutné se vyvarovat i 

některých popisů poranění. Cílem výuky v tomto směru je spíše pochopení základních 

postupů při ošetřování běžných drobných zranění a při zajištění odborné pomoci. 

S přibývajícím věkem dětí je možné rozsah informací nadále rozšiřovat zejména dle 

osobnostní vyzrálosti žáků. 
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S ohledem na ostatní skupiny posluchačů by měly být všechny pojmy vždy 

náležitě vysvětleny tak, aby prezentované informace dávaly smysl, proto by na začátku 

výuky měla být prověřena úroveň znalostí dané problematiky formou jednoduchých 

otázek. [SKALKOVÁ, 2007; ČÁP, 2007] 

 

2.2.4 Volba pomůcek 

Pomůcky by měly být voleny s ohledem na schopnost vnímat prezentované 

informace. Jelikož největší množství informací jsme schopni vnímat zrakem a sluchem, 

měly by pomůcky být co nejvíce konkrétní. Ve výuce obvazové techniky je za tímto 

účelem možné využít řadu různých pomůcek. Typickým zástupcem jsou audiovizuální 

pomůcky, které je možné využít při prezentacích a ukázkách zejména teoretické části 

problematiky. Konkrétní pomůcky (obinadla, šátky, náplasti, dlahy a další) lze využít při 

nácviku a ukázkách jednotlivých metod práce s obvazy. Pomůcky by měl přednášející 

vždy přizpůsobit plánu a cíli vyučovaného celku. [SKALKOVÁ, 2007] 

U mladších posluchačů by měl být kladen důraz zejména na názornost a teorie 

by měla být spíš vytlačena. Zejména děti mladšího věku se ještě nemusí orientovat ve 

všech pojmech a jejich abstraktní myšlení nemusí být rozvinuté do té míry, aby 

pochopily obsáhlejší teoretický výklad. Správně vybrané pomůcky určené pro 

praktickou výuku v tomto případě tedy mohou být nejefektivnější volbou jak zvládnout 

výuku obvazové techniky i u malých dětí. 

 

2.2.5 Úloha motivace v didaktice obvazové techniky 

Úkolem výuky obvazové techniky, stejně tak jako u celkové laické první pomoci 

je přimět posluchače k tomu, aby se touto problematikou zaobírali i po skončení kurzu 

či školení a v případech nutnosti byli schopni tyto dovednosti s určitou mírou jistoty i 

použít. Úkolem lektora je tedy vzbudit zájem v posluchačích a zároveň podpořit jejich 

sebevědomí při aplikaci naučených postupů. 
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Jelikož je obvazová technika i celková laická první pomoc spíše věci praktickou, 

měla by být v ohledech obvazové techniky omezena teoretická příprava na jen 

nezbytně nutné informace. Hlavní pozornost je nutné věnovat praktickým cvičením, 

která spíše upevňují jistotu ve správnosti použití jednotlivých typů obvazů. V čistě 

teoretickém pojetí může první pomoc vypadat složitě a tím působit spíše demotivačně. 

Velký podíl na motivaci hraje i možnost vyzkoušet si nabyté vědomosti v praxi. 

V tomto ohledu se velmi vyplácí využití modelových situací, kdy jsou posluchači 

postaveni do situace velmi podobné realitě a pod dozorem lektora motivováni 

k aplikaci naučených postupů . [SKALKOVÁ, 2007; VALIŠOVÁ, 2011] 

 

2.2.6 Přehled kurzů první pomoci z hlediska výuky obvazové 

techniky 

Laická veřejnost má díky široké nabídce trhu možnost zúčastnit se celé řady 

školení v poskytování první pomoci. Řada kurzů se pořádá v rámci bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, při školení v autoškolách, některé v rámci různých 

dobrovolnických organizací a v rámci rozšiřování kvalifikace. 

 Mezi velmi často vyhledávané kurzy, které mají standardizovanou formu a 

minimální rozsah znalostí a dovedností v první pomoci, patří kurz Zdravotník 

zotavovacích akcí (ZZA), který opravňuje držitele působit jako zdravotní dozor na 

zotavovacích akcích zejména pro děti. Ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví 106/2001 

Sb. je uveden přesný rozsah jak hodinové dotace, tak znalostí. Minimální rozsah kurzu 

je 40 hodin. U obvazové techniky je vyžadována znalost práce s obvazovými materiály 

podle druhu a účelu materiálu jak v teoretické, tak praktické rovině. V rámci hodinové 

dotace tvoří praktická část minimálně 15 hodin, z čehož je odhadem polovina 

věnována nácviku práce s obvazovým materiálem. 

 Dalšími častými školeními jsou školení v rámci pracoviště, kde jsou 

zaměstnavatelé povinni dle zákoníku práce § 102 odstavce 6 zajistit podle druhu 

pracoviště dostatečné množství zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci. 
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Tato školení se velmi často dělají dle potřeb zaměstnavatele v rozsahu běžně od 3 do 8 

hodin. I zde je nutné probrat základy obvazové techniky, zejména dle vybavení 

lékárničky na pracovišti. 

 Obdobné délky dosahuje i školení v autoškolách, kdy by měl být kladen důraz 

na znalosti užití obvazové techniky zejména podle rozsahu lékárniček v jednotlivých 

kategoriích vozidel. 

 Jedním z nejdelších kurzů nabízených pro laickou veřejnost je kurz Instruktor 

první pomoci. Tento kurz opravňuje absolventa školit první pomoc v autoškolách, 

základních a středních školách a v podnicích v rámci BOZP. Běžná časová dotace 

dosahuje přibližně 80 hodin, v některých případech ale i 120. Praktická výuka se odvíjí 

od udělené akreditace, většinou dosahuje přibližně 50 hodin. V tomto rozsahu je 

praktický nácvik obvazové techniky rozdělen velice podobně jako u kurzu ZZA, ovšem 

s širší časovou dotací dosahující přibližně 20-30 hodin. Část je věnována i praktickému 

nácviku modelových situací, kde je rovněž procvičována obvazová technika. Navíc by 

v tomto kurzu měly být zmíněny i základy výuky laické první pomoci.  

 Tyto a jim velmi podobné kurzy jsou pořádány v rámci různých organizací, 

jakými jsou například Český červený kříž, který je pravděpodobně největší organizací 

v České republice školící první pomoc, nebo Vodní záchranná služba Českého 

červeného kříže, která se specializuje na záchranu tonoucích a úrazy spojené 

s pobytem kolem vodních ploch nebo toků. Běžně tyto kurzy nabízejí i střediska 

záchranných služeb, odborné zdravotnické školy a další specializované soukromé 

subjekty, které získaly náležitou akreditaci ministerstva školství. 
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3 Praktická část 

Praktická část je sepsána v podobě krátké didaktické příručky, jejímž úkolem je 

pomoci všem lektorům, kteří se zabývají výukou obvazové techniky v laické první 

pomoci. 

Příručka je rozdělena do několika částí. Nejprve seznamuje čtenáře se základními 

pojmy spojenými s obvazovou technikou, poté se dělí podle typů jednotlivých obvazů a 

na závěr se věnuje i alternativním obvazovým technikám. V každé části je uveden 

přehled potřebných pomůcek a různé možnosti jak realizovat výuku. 

 

3.1 Příručka 

Předmluva 

Ke správnému zvládnutí první pomoci je vždy potřeba kombinace dostatečných 

teoretických znalostí a velmi dobře nacvičených praktických dovedností. Otázkou je, 

jak kombinaci obojího přenést na studenty, žáky, a vůbec všechny, kteří se potřebují 

naučit první pomoc.  

Tato příručka slouží jak návod, jak co nejlépe zvládnout výuku obvazové techniky 

tak, aby splnila svůj účel. Má pomoci těm, kteří si lámou hlavu s problémem jak toto 

téma pojmout jak ze zdravotnického, tak didaktického hlediska. Nejedná se o příručku 

obvazové techniky samotné, ale její didaktiky, proto je důležité mít v tomto oboru již 

dosažené znalosti a praxi. 

Znalost obvazové techniky se nehodí jen u záchrany životů a ošetřování vážných 

poranění, ale i při následné péči o různé rány, zlomeniny a u drobných poranění, se 

kterými se setkáváme skoro každý den. 
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3.1.1 Rozdělení obvazového materiálu a základní pojmy 

Dříve než se pustíte do vysvětlování a názorných ukázek jednotlivých typů 

obvazů je nutné posluchače seznámit s tématem teoreticky. Tímto seznámením by měl 

být úvod (v tomto případě nazvaný jako Rozdělení obvazového materiálu), během 

kterého názorně demonstrujete dle časových možností základní charakteristiky 

jednotlivých obvazů včetně jejich krátké prezentace. 

Pro jednoduchost jsou nejčastěji obvazy rozdělovány do tří kategorií: 

a) Náplasťové obvazy 

b) Obinadlové obvazy 

c) Šátkové obvazy 

Navíc bývají ještě přidávány alternativní obvazové metody (improvizace). 

Samotná prezentace by měla trvat spíše kratší chvíli, jelikož se k jednotlivým 

typům obvazů dostanete následně při nácviku. Ukázka by měla být také doplněna 

možností si jednotlivé typy obvazů i prohlédnout. Dále by měla následovat ukázka a 

prezentace zásad správného přikládání obvazů. Závěrem bychom neměli zapomenout 

zmínit zásady vlastní ochrany při ošetřování zejména krvácejících poranění. Pro 

názornost je možné provádět prezentaci jednotlivých obvazů například již v latexových 

rukavicích. 

Volba prostor, je-li to možné, by měla být uzpůsobena spíše následující 

praktické výuce. Je tedy lepší dobře přehledný prostor pro menší počet posluchačů. 

Ideální je, když posluchači sedí tak, aby mohli snadno vytvořit dvojice nebo menší 

skupiny.   

Fakta důležitá pro zapamatování: 

Zásady správného přikládání obvazů (účelnost, úhlednost, úspornost), typy obvazů, 

účely obvazu 

Navrhované pomůcky: 
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Zobrazovací technika (fotografie, obrázky, prezentace PowerPoint a jiné) 

Vzorky jednotlivých typů obvazů (náplasťové, obinadlové, šátkové) 

Latexové rukavice 

Tabule/flip chart 

Nůžky 

Poznámka: Nejčastějším problémem bývá u výuky obvazové techniky opatření 

dostatečného množství vhodných pomůcek (zejména obvazů). Je-li to ve vašich 

možnostech, doporučuji požádat posluchače, aby doma zkontrolovali již prošlé 

lékárničky, ty bývají totiž často zdrojem velkého množství vhodného materiálu. 

 

3.1.2 Náplasťové obvazy 

Náplasťové obvazy patří pravděpodobně k nejčastěji využívaným typům obvazů 

v první pomoci. Jejich použití vyžaduje díky škále různých forem a velikostí relativně jen 

malou sadu dovedností. 

Cílem didaktiky náplasťových obvazů je zvládnutí základních forem jejich použití 

při ošetření nejběžnějších poranění. Prvním bodem by mělo být rozdělení náplastí na 

polštářkové a bezpolštářkové. Od tohoto se bude vyvíjet i další výuka. 

 

3.1.2.1 Příprava výuky 

Navrhované pomůcky: 

Náplast bez polštářku (cívka), 

šířka 2cm 

Nesterilní čtverce (ideálně 

5cmx5cm)  

Náplast s polštářkem (různé 

velikosti) 

Nůžky 

Zobrazovací technika 



35 
 

Ideálně by měly být tyto pomůcky k dispozici alespoň mezi dvěma posluchači. 

Pro lepší názornost, pokud je to možné, je ideální aby si posluchači zkoušeli aplikaci 

jednotlivých obvazů jeden na druhém. 

Zobrazovací techniku můžete využít jak k demonstraci jednotlivých postupů, tak 

k ukázkám poranění, při kterých je možné tento typ obvazů využít. 

Je velmi důležité ponechat dostatečný časový prostor pro zkoušku jednotlivých 

technik, aby měli posluchači čas si dostatečně a opakovaně vyzkoušet dané postupy 

pod dohledem lektora. 

 

3.1.2.2 Realizace výuky 

V laické první pomoci se zaměříme na nácvik a ukázku následujících dovedností 

dle typu náplasti: 

Bezpolštářkové náplasti: fixace krycího obvazového materiálu, vytvoření 

náplasťových stehů („mašliček“), vytvoření polo-prodyšného krytí 

Polštářkové náplasti: ošetření drobných krvácejících poranění. 

Každou z ukázek je důležité podrobně projít, včetně vysvětlení a názorné ukázky 

jednotlivých kroků a možných chyb při aplikaci.  U nácviku zhotovení krycích obvazů je 

nutné zmínit i zásady sepse a antisepse. 

K nácviku fixace krycího obvazového materiálu budeme potřebovat nesterilní 

čtverce a cívkovou náplast. Posluchači by si měli vyzkoušet přichytit čtverce na různé 

části těla tak, aby obvaz skutečně plnil krycí funkci (obrázek č. 14, 15). Je dobré 

zdůraznit i problematické partie (hlava, oči, uši, různé záhyby těla atd.). Účelem 

nácviku je osvojení si základní zručnosti při přikládání obvazu, proto je důležité nácvik 

opakovat krok za krokem. 
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Přichycení čtverce – podélné   Přichycení čtverce - křížové 

Obrázek č. 14 [vlastní]     Obrázek č. 15 [vlastní]  

 

Vytvoření náplasťových stehů patří k alternativám ošetření většinou ne příliš 

velkých ran s rovnými okraji před dopravením postiženého k lékaři. Na začátku bychom 

proto měli zmínit rozsah a typy ran, u kterých je tato metoda vhodná (například 

pomocí zobrazovací techniky). Pro praktický nácvik nám jako pomůcky postačí pouze 

cívková náplast a nůžky. Po názorné demonstraci by si měl každý posluchač vyzkoušet 

napřed opakovaně vystřihnout tvar „mašličky“ (obrázek č. 15). 

 

Tvorba „mašliček“ 

Obrázek č. 16 [vlastní]  

  Dovolují-li to časové možnosti, můžeme i samotnou aplikaci napřed vyzkoušet 

například na papíře, kdy mašličky lepíme za sebe přes nakreslenou čáru, která v tomto 

případě symbolizuje poranění. Následně by měla následovat i aplikace na předem 

určenou část těla. Mašličky by měly být přilepeny tak, aby stahovaly kůži směrem 

k sobě, stejně jako je tomu při jejich aplikaci u skutečného poranění, kdy se takto 

snažíme stáhnout okraje rány. 

 Nácvik poloprodyšného obvazu je nutné rozdělit do několika částí. Prvním 

krokem je vytvoření sterilního krytí rány (pro nácvik postačí nesterilní čtverec) 

následně přiložení neprodyšné vrstvy (například rozstřižená latexová rukavice) a na 

závěr přichycení obojího na tělo postiženého (v tomto případě figuranta).  Pro 

praktický nácvik se vzhledem k náročnosti hodí vytvořit skupiny o třech posluchačích 
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s tím, že jeden slouží jako figurant a další dva spolupracují při vytvoření 

poloprodyšného obvazu. Celková aplikace by měla být několikrát vyzkoušena, abychom 

se ujistili, že posluchači dobře zvládají jednotlivé kroky. Místa, kde je potřeba tento 

obvaz přiložit by se měla měnit, stejně jako velikost rány z důvodu nácviku různých 

variant ošetření dle umístění poranění. 

 Závěrem probereme nácvik aplikace náplastí s polštářkem a zaměříme se 

zejména na ošetření míst, jako jsou konečky prstů, které bývají vzhledem k lepení 

náplastí nejproblematičtější. Posluchači by si měli vyzkoušet správně odhadnout tvar a 

velikost náplasti podle velikosti rány a následně její přiložení. 

 U dětí jako posluchačů bychom se měli přizpůsobit dle jejich věku a psychické 

vyspělosti s tím, že postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu. Některé části jako je 

například výroba poloprodyšeného obvazu je možné i úplně vynechat. Výuku lze velmi 

dobře realizovat i pomocí různých her, kdy na jednotlivá fingovaná poranění například 

přikládají místo skutečného materiálu jen jeho obrázky. 

 

3.1.3 Obinadlové obvazy 

Na rozdíl od náplasťových obvazů mají obinadlové obvazy v laické první pomoci 

větší prostor pro využití, jsou ovšem bohužel vzhledem k větším nárokům na zručnost 

daleko méně využívány. Z tohoto důvodu je velice dobré věnovat výuce těchto typů 

obvazů zvýšenou pozornost, a pokud je to možné i více času. 

Cílem výuky je v tomto případě zvládnutí základního použití jednotlivých běžně 

dostupných obinadlových obvazů. 

 

3.1.3.1 Příprava výuky 

Navrhované pomůcky: 

Obvaz hotový číslo 3 Obinadlo hydrofilní 
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Obinadlo elastické (8cm x 5m) 

Nesterilní čtverce 

Zobrazovací technika 

nůžky 

Jako první bod by mělo být uvedeno teoretické seznámení s jednotlivými typy 

obinadel, která jsou běžně dostupná společně se zásadami správného přikládání 

obvazů. Připravte si tedy dostatek prostoru, pokud možno i s praktickými ukázkami a 

s referencemi na výskyt těchto obvazů v běžně dostupných lékárničkách. 

Pro praktický nácvik je dobré, aby byla připravena jedna sada pomůcek alespoň 

ve dvojici posluchačů, stejně jako tomu bylo u náplasťových obvazů. Posluchači by měli 

mít možnost si jak časově, tak i prostorově vyzkoušet aplikaci obinadel v takové míře, 

aby je byli schopni samostatně využít. Předem si také připravte seznam různých míst 

na těle, kde budete chtít, aby si posluchači nacvičovali jejich aplikaci. Tato místa by 

měla být vybrána podle skutečných anatomických kritérií, tedy ne na místech, kde by 

daný typ obvazu nebyl ve skutečnosti aplikován. 

 

3.1.3.2 Realizace výuky 

Teoretickou přípravu je velmi dobré rozdělit na dvě části. V první části na 

rozdělení obinadel na sterilní, nesterilní a dále na gázové, elastické a hotové. V části 

druhé bychom se měli zaměřit na správnou techniku přikládání obinadel a na 

komplikace spojené s jejich chybnou aplikací včetně způsobů nápravy. 

V praktické části výuky je možné rozdělit práci s obinadly na několik skupin, 

které jsou v laické první pomoci nejčastěji využívány: 

a) Fixace a obvazování poraněných kloubů pomocí elastických obinadel 

b) Fixace sterilního krytí, dlah a cizích předmětů v ráně na různých částech těla 

c) Zhotovení tlakového obvazu 
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3.1.3.2.1 Fixace poraněných kloubů pomocí elastických obinadel 

Jako jeden z prvních nácviků je vhodné zařadit fixaci a obvazování poraněných 

kloubů. Jedná se většinou o práci jen s jedním obinadlem, které je navíc jednodušší na 

manipulaci díky své elastičnosti. Pro začátek je nutné zařadit nácvik jednotlivých typů 

otáček (klasové, hoblinové, osmičkové) a jejich aplikace na těle společně s nácvikem 

správného držení obvazů, vytvoření první otáčky a zakončení obvazu. Dále bychom 

měli přejít na obvazování kloubů s postupem od nejmenších po největší (začínáme u 

kloubů prstů ruky, pokračujeme přes loket k rameni, na závěr volíme obvaz kolenního 

kloubu). Ve všech případech proveďte kontrolu správnosti přiložení, tedy zejména 

funkčnosti a úhlednosti. Obvaz by měl skutečně fixovat a co nejméně překážet, tedy 

nijak se nehrnout či padat. 

 

3.1.3.2.2 Fixace sterilního krytí, dlah a cizích předmětů v ráně 

Jako další je možné zařadit nácvik fixace sterilního krytí, dlah a cizích těles 

v ráně na různých částech těla. Velmi nám pomohou již v předchozí části nacvičované 

jednotlivé formy otáček. Jako pomůcky využijeme zejména hydrofilní obinadlo a 

nesterilní čtverce.  Neměli bychom také vynechat hotový obvaz, který může usnadnit 

práci a hlavně je celkem často kladen pouze do souvislosti s obvazem tlakovým. 

Posluchači by měli začít s přichycením krytí (čtverců) na různých místech na těle. 

Nejsložitější v tomto ohledu bývá hlava. První bychom se měli zaměřit na vytvoření 

základní otáčky kolem čela a různé odklony při obvazování čela, týlu, uší a očí. Temeno 

hlavy je možné vynechat, jelikož se lze tuto část hlavy obvázat daleko jednodušším 

způsobem pomocí šátku (další kapitola). Neměli bychom vynechat také prakový obvaz. 

Dovolují-li to podmínky, měli by si posluchači vyzkoušet i přiložení obvazu na hrudník či 

břicho. Nácvik by měl nadále pokračovat od upevnění materiálu na rukou a nohou 

v celé jejich délce. 

U fixace cizích těles začneme nácvikem a zopakováním osmičkového obvazu, 

dále způsobem vypodložení cizího tělesa až po směřování otáček kolem něj. Další 

nácvik by měl probíhat spíše ve trojících. Jeden z posluchačů poslouží jako figurant. 
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Úkolem dalších dvou je přichytit libovolný předmět (například propiska) tak, aby se 

zůstal na místě po dokončení fixace a držel.  

Jako poslední z této skupiny zbývá prakticky nacvičit fixaci dlah. Pro tento účel 

bychom neměli opomenout pravidla spojená s přikládáním dlah, možností využití 

dalších části těla (například svázání nohou k sobě) a způsoby přichycení dlah pomocí 

obinadla. Jelikož dlahy samotné nebývají součástí většiny běžně dostupných lékárniček, 

doporučuji využít trochu improvizace pomocí v okolí dostupných předmětů. Nejčastěji 

dlahovanými místy bývají ruce, nohy a prsty na rukou, proto bychom se měli zaměřit 

právě na tyto části těla. Lektor by měl vždy zkontrolovat správnost přichycení dlahy a 

její funkčnost. „Ošetřovaný“ by měl kontrolovat, je-li po celou dobu aplikace dlahy 

končetina v klidu a nedochází-li ke zbytečné manipulaci. Posluchač by si měl tedy 

osvojit i správnou práci s pacientem. 

 

3.1.3.2.3 Zhotovení tlakového obvazu 

Tlakový obvaz bývá často zaměňován s přiložením škrtidla, je tedy velice dobré 

na začátku poukázat na rozdíl mezi oběma typy obvazů. Pro praktický nácvik budeme 

potřebovat hotový obvaz číslo 3 a další smotané obinadlo sloužící k vytvoření tlakové 

vrstvy. Nácvik by se měl soustřeďovat zejména na správné přiložení v kombinaci 

s tlakovou vrstvou tak, aby byl obvaz skutečně účinný. V tomto případě by měl být 

výklad i nácvik doprovázen obrazovou či názornou prezentací, aby si posluchači co 

nejlépe zapamatovali celkový postup zhotovení obvazu. Postup by si měl každý 

posluchač několikrát zopakovat. Lektor by měl sledovat chyby při aplikaci, mezi které 

patří nedostatečné překrytí krvácejícího místa, nedostatečná tlaková vrstva a špatné 

upevnění tlakové vrstvy tak, že se hýbe. 

 

 

 



41 
 

3.1.4 Šátkové obvazy 

Šátkové obvazy mohou mít v laické první pomoci velmi široké využití, jelikož 

jsou při správném způsobu použití velmi univerzální. Výhodou práce se šátkovými 

obvazy je jejich jednoduchost a při naučení se základních pravidel umožňují i relativně 

velký prostor pro improvizace. Paradoxně bývá právě šátková obvazová technika 

vyučována méně než ostatní formy obvazování. 

Cílem výuky je osvojit si využití šátkových obvazů k ošetření různých typů 

poranění. 

 

3.1.4.1 Příprava výuky 

Navrhované pomůcky: 

Trojcípý šátek – 2x 

Nesterilní gázové čtverce 

Zobrazovací technika 

Stejně jako u předešlých typů obvazů by měl přednášející na úvod teoreticky 

seznámit s možnostmi využití šátkových obvazů v laické první pomoci. V přípravě by 

neměla chybět stejně jako v předešlých částech dostatečná obrazová prezentace. Je 

velice dobré předvést i porovnání jednotlivých typů šátků, jelikož se jejich materiály a 

velikosti velmi často liší.  

Pro praktický nácvik i ukázky si připravte dostatečné množství trojcípých šátků, 

tak, aby na jednu dvojici vycházely nejméně dva stejné trojcípé šátky.  Nácvik práce 

s šátky je celkem jednoduchý a rychlý, proto je možné, že praktická výuka včetně 

nácviku zabere méně času, než u obinadlových obvazů. V rámci návaznosti na předešlé 

kapitoly proveďte i porovnání rozdílů ošetření shodných poranění pomocí obinadel a 

šátků. Důraz by měl být kladen na celkovou jednoduchost a efektivnost těchto obvazů. 
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3.1.4.2 Realizace výuky 

V teoretické části začneme prezentací jednotlivých typů šátků a zásadami 

správného přikládání těchto obvazů. Měli bychom upozornit na fakt, že jsou šátky 

většinou dodávány jako nesterilní a z tohoto důvodu, chceme-li zachovat sterilitu je 

nutné je využít v kombinaci se sterilním materiálem. Jako motivační prvek je možné 

uvést příklady ošetření některých poranění pomocí šátků v porovnání s obinadly. 

Praktickou část výuky rozdělíme do dvou celků: 

a) Závěs horních končetin 

b) Fixace sterilního krycího materiálu a dlah 

Při nácviku jednoduchého závěsu horní končetiny nám postačí pouze jeden 

trojcípý šátek. Jako první si posluchači vyzkouší standardní šátkový závěs, který se 

používá ke znehybnění poranění kloubů nebo kostí ruky. Posluchači by si měli zejména 

osvojit dovednosti jako je zavázání šátku a správné směřování cípů šátku (vrchol 

trojúhelníku by měl směřovat k lokti, základna by měla být uvázána kolem krku tak, aby 

svírala kolmici s předloktím). Lektor by měl vždy ověřit, že závěs končetiny je zhotoven 

správně, tedy že neškrtí a končetina z něj nevypadává. Dalším běžně využívaným 

závěsem je kombinace dvou trojcípých šátků například při zlomenině pažní kosti, kdy 

ke standardnímu závěsu přidáváme ještě jeden šátek v směřující svým vrcholem 

k rameni postiženého a tím lépe fixujeme celou končetinu. Posluchači by si v tomto 

případě měli nacvičit správné pořadí přikládání šátků a jejich přípravu před aplikací 

(například zhotovení potřebných uzlíků na vrcholech obou dvou šátků). 

U fixace sterilního krycího materiálu je velmi dobré rozdělit nácvik práce s šátky 

dle částí těla. Začněme od hlavy. Na hlavě prezentujeme vytvoření šátkového obvazu 

temene hlavy. Posluchači by si měli tento obvaz vyzkoušet jeden na druhém nejprve 

bez aplikace krytí (v tomto případě nesterilních gázových čtverců) a poté s jeho 

použitím. Vždy by měla být zkontrolována účelnost obvazu a správnost jeho zhotovení. 

Obvaz je v celku jednoduchý, proto by neměl být problém jej zvládnout v kratším 

časovém úseku. Jako další obvaz je možné prezentovat překrytí oka nebo ucha pomocí 

složeného šátku do pruhu. Posluchači by si měli zejména nacvičit samotné přikládání 
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takto složeného šátku, jelikož vyžaduje poněkud více zručnosti, než v předešlém 

případě.  

U končetin se zaměříme na nácvik obvázání dlaně, nebo chodidla pomocí 

„pacičky“. U pacičky hlídáme jako v přechozích případech směřování cípů šátku a 

účelnost zhotoveného obvazu. Z „pacičky“ následně přejdeme k obvazům kloubů, 

jelikož je princip velice podobný jako u přichycení sterilního materiálu k dlani. V obou 

případech by si měli posluchači vyzkoušet nejprve samotné přiložení šátku a až poté 

kombinaci šátku s krytím rány. 

Další v pořadí je obvazování hůře dostupných míst, jakými jsou například hýždě, 

ramena, prsa nebo genitálie za využití kombinace více šátků. Jako první by si měli 

posluchači vyzkoušet spojení dvou šátků dohromady tak, aby tvořily jeden obvaz. 

V tomto případě složení jednoho šátku do pruhu tak, že horní cíp toho druhého je 

vložen zhruba do prostředka skládaného šátku (obrázek č. 17). Cíp vkládáme do šátku 

již při skládání tak, aby byly oba šátky spojené.  

 

Spojení dvou šátků 

Obrázek č. 17 [vlastní]  

 

Složený šátek využíváme vždy k uchycení druhého šátku k tělu a volné cípy 

šátku k přichycení krytí v dané části těla. Jako příklad můžeme nechat posluchače 

vyzkoušet obvaz hýždí, kdy složenou část obvážeme kolem pasu tak, aby druhá číst 

byla základnou trojúhelníku přibližně uprostřed hýždě. Volné dva konce poté svážeme 

k sobě, což by mělo vytvořit kryt přes danou část těla. Posluchači by si dále sami měli 

vyzkoušet jak nejefektivněji tímto způsobem obvázat i jiná místa na těle s tím, že by 

všechny dokončené obvazy měly být zkontrolovány, jestli plní svojí funkci. Pouze u 

obvazu genitálií je nutné upozornit na změnu složení šátků. V tomto případě se totiž 

využívá spojení dvou stejně sloužených šátků do pruhu tak, že tvoří písmeno „T“. 

Vodorovný pruh vede kolem pasu, druhý vede mezi nohami, tím je možné dosáhnout 

fixace například savé vrstvy i v oblasti rekta a genitálií. 
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Na závěr vytvoříme skupiny, kdy vyzveme posluchače, aby sloužili všechny šátky 

do pruhu. Takto složených šátků využijeme k demonstraci fixace dlah k tělu 

postiženého bez použití obinadel. 

 

3.1.5 Improvizace v obvazové technice 

Jako součást výuky by měl být zařazen i nácvik zhotovení improvizovaných 

obvazů, jelikož při poskytování laické první pomoci může dojít k situacím, kdy není po 

ruce adekvátní vybavení.  

Úkolem této výuky je přimět posluchače myslet kreativně. Výuka by měla být 

směřována na závěr výukového celku týkajícího se obvazové techniky a to z toho 

důvodu, že základem improvizované obvazové techniky je napodobení běžně 

dostupných obvazů, ovšem bez potřebného vybavení. 

Jednou z možností jak toto téma vyučovat je požádat, aby si posluchači přinesli 

z domova libovolnou část starého oblečení, kterou bude možné pro účely výuky zničit. 

Oblečení dáme na jedno místo, poté si vybereme jedno posluchače jako figuranta, 

kterému sdělíme určitý typ poranění, které má předstírat. Ostatní posluchače necháme 

vybrat si dva libovolné kusy oblečení a necháme je zhotovit obvaz tak, aby byl splněn 

zejména jeho účel. Na závěr zhodnotíme, zda se posluchačům podařilo dosáhnout 

požadovaného výsledku. 

Další možností nácviku je rozdělení posluchačů do dvojic, kdy dostanou pouze 

typ obvazu, který mají zhotovit na určené části těla s tím, že mohou využít jen to, co 

mají při sobě. Stejně jako v předešlém případě je úkolem lektora zkontrolovat, zda bylo 

dosaženo zejména účelu zadaného obvazu. 

Nejlépe zhotovitelnými improvizovanými obvazy po vzoru běžných obvazů jsou: 

závěsy končetin, přichycení dlah, obvazy různých částí těla, tlakový obvaz.  

Hlavním motem této výuky je přimět posluchače využít dostupné prostředky 

tak aby splnili účel obvazu a dosáhli adekvátního ošetření. Pokud v tomto ohledu 

nemáte dostatek zkušeností, vyplatí se v rámci přípravy na výuku vyzkoušet 
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proveditelnost obvazů, které chcete s posluchači nacvičovat. Některé obvazy mohou 

být proveditelné pouze teoreticky, nikoliv však prakticky. 

 

3.1.6 Využití modelových situací ve výuce obvazové techniky 

Modelové situace slouží zejména k praktickému nácviku již získaných 

dovedností. Účelem výuky pomocí modelových situací je posluchače přiblížit co nejvíce 

realitě a přimět je aplikovat a kombinovat dovednosti, které se během výuky naučili. 

Z didaktického pohledu se jedná de facto o aktivizující metodu, která má i velmi silný 

motivační účinek. Posluchač je při využití modelových situací vtažením do děje 

přiblížen velmi blízko realitě. 

V obvazové technice se jedná zejména o ošetření různých typů poranění. 

K modelové situaci by měly být připraveny všechny pomůcky, které budou pro nácvik 

posluchači potřebovat. Jeden nebo více posluchačů jsou vybráni pro plnění role 

figurantů. Figuranti by měli být přesně poučeni, co je od nich v rámci jejich role 

požadováno (předstírání příznaků poranění). Po skončení úkolu je dobré role i 

figuranty vyměnit, aby měli všichni možnost vyzkoušet si jak roli poraněného, tak roli 

zachránce. Je na lektorovi, zda nechá posluchače řešit každou situaci jednotlivě nebo 

ve skupině. Jednou z variant je řešit modelové situace napřed ve skupinách a poté 

jednotlivě. Práce ve skupinách z počátku pomáhá překonat případný ostych. 

Posluchači by vždy měli obdržet zadání daného úkolu s jeho přesným popisem a 

vybavení, které budou mít pro plnění úkolu k dispozici. Během plnění úkolu by měli 

pracovat samostatně. Na závěr plnění úkolu by měl lektor provést celkové hodnocení, 

poukázat na chyby a ukázat správně řešení. 

Při vymýšlení jednotlivých modelových situací bychom měli brát zřetel na 

vyzrálost posluchačů, časové a prostorové možnosti a na dovednosti, které chceme, 

aby si posluchači nacvičili. Budou-li modelové situace příliš těžké, nebo naopak 

jednoduché, mohou se minout účinkem a dokonce působit i demotivačně. Jako 

inspiraci k modelovým situacím můžeme například použít různá poranění, se kterými 

jsme se sami dostali do styku. Výhodou je, že nepostrádají autentičnost. Důkladnou 
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přípravou můžeme posluchačům připravit v rámci výuky získání nevšedních zážitků, 

které zvyšují i důvěru posluchačů v sebe sama nejen při práci s obvazovým materiálem. 

 

3.1.7 Metodika a didaktika 

Výuku obvazové techniky můžeme z pohledu didaktiky rozdělit do tří skupin 

podle rozsahu potřebných znalostí. První skupinou jsou základní a střední školy, druhou 

skupinou jsou školení v rámci autoškol a pracovišť a třetí skupinou jsou kurzy první 

pomoci, mezi které patří například kurz Zdravotníka zotavovacích akcí. 

Každá z uvedených skupin se může lišit od těch ostatních v metodách, časových 

dotacích, pomůckách, cílech ale i prostorových možnostem. Jednotlivá didaktická i 

metodická kritéria naleznete v následující tabulce, která je rozdělena podle uvedených 

tří skupin. Tabulka slouží jako základní přehled a má za úkol usnadnit orientaci při 

přípravě výuky obvazové techniky pro různé typy posluchačů.   

           

„Základní a střední školy“     Tabulka č. 1 [vlastní] 

Výstup 

Základní škola 

Projevuje odpovědné chování v situacích 

ohrožení zdraví, osobní bezpečí, při 

mimořádných událostech, v případě 

potřeby poskytne adekvátní první pomoc 

Střední škola 

Podle konkrétní situace zasáhne při 

závažných poraněních a život 

ohrožujících stavech 

Učivo 

Základní škola 

 

Odpovědné chování v situacích úrazu a 

život ohrožujících  

stavů (zástava tepenného krvácení, 

fixace končetin,  

ošetření drobných poranění) 

Střední škola První pomoc při úrazech a náhlých 
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 zdravotních příhodách (zástava 

tepenného krvácení, fixace končetin,  

ošetření drobných poranění) 

Časová dotace 
Základní škola 90 minut 

Střední škola 90-135 minut 

Pomůcky 
Různé druhy obvazového materiálu, latexové rukavice, 

zobrazovací technika, příručka laické první pomoci 

Uzpůsobení učebny 
Odpovídající spíše praktické výuce, nejlépe do tvaru 

písmene „U“ nebo písmene „L“ 

Doporučená metoda 

Teoretická část Aktivizační metody (práce s textem, 

diskuse), názorně demonstrační 

Praktická část Inscenační a situační metody, praktické 

(nácvik dovedností) 

Doporučená literatura 
Příručka laické první pomoci, pracovní sešity Výchovy ke 

zdraví, metodická příručka výchovy ke zdraví 

Jako zdroj obsahu tabulky byl použit rámcově vzdělávací program pro základní a 

střední školy 

 

„Školení na pracovištích a v autoškolách“ Tabulka č. 2 [vlastní] 

Výstup 
Účelně využívá obvazový materiál dostupný v lékárničkách 

na pracovištích a ve vozidlech 

Učivo 

První pomoc při úrazech (zástava různých typů krvácení, 

fixace končetin, ošetření drobných poranění, fixace cizího 

tělesa v ráně) 

Doporučená časová 

dotace 
90 minut 

Pomůcky 
Různé druhy obvazového materiálu, latexové rukavice, 

zobrazovací technika, příručka laické první pomoci, karta 
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první pomoci 

Uzpůsobení učebny 
Dle možností učebny a odpovídající spíše praktické výuce, 

nejlépe do tvaru písmene „U“ nebo písmene „L“ 

Doporučená metoda 

Teoretická část 
Aktivizační metody (diskuse), názorně 

demonstrační, výklad 

Praktická část 
praktické (nácvik dovedností), Inscenační 

a situační metody 

Doporučená literatura 

Příručka laické první pomoci, Trestní zákoník, Zákon o 

provozu na pozemních komunikacích, Vyhláška 

o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

 

 

„Zdravotník zotavovacích akcí“  Tabulka č. 3 [vlastní] 

Výstup 

Účelně používá obvazový materiál v rámci rozšířené laické 

první pomoci dle druhu obvazového materiálu. 

Účelně používá obvazový materiál dle jeho účelu. 

Učivo 

Práce s obvazovými materiály podle druhu materiálu: 

- šátkové, obinadlové, z pružných materiálů, z 

nepřilnavých materiálů 

- hotové obvazy č. 1, 2, 3, 4, obvaz na 

popáleniny – balíček 

Práce s obvazovými materiály podle účelu: 

- krycí, tlakové, poloprodyšné, znehybňující, 

improvizace 

- nácvik obvazové techniky za použití 

klasických materiálů a improvizace 

Doporučená časová 

dotace 
8 hodin 
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Pomůcky 

Druhy obvazového materiálu dle určeného učiva, latexové 

rukavice, zobrazovací technika, příručka laické první 

pomoci/příručka zdravotníka zotavovacích akcí 

Uzpůsobení učebny 
Dle možností učebny a odpovídající spíše praktické výuce, 

nejlépe do tvaru písmene „U“ nebo písmene „L“ 

Doporučená metoda 

Teoretická část 
Aktivizační metody (diskuse), názorně 

demonstrační, výklad 

Praktická část 
praktické (nácvik dovedností), Inscenační 

a situační metody (modelové situace) 

Doporučená literatura 
Příručka laické první pomoci, příručka zdravotníka 

zotavovacích akcí, příručka zdravotnického instruktora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

4 Diskuze 

Téma didaktiky obvazové techniky jsem si vybral ze dvou důvodů. Prvním důvodem 

je velmi malé zmapování této problematiky v literatuře. Při snaze najít literaturu, která 

by dávala lektorům návod, jak obvazovou techniku vyučovat, jsem skoro ve všech 

případech narazil pouze na zdroje zabývající se téměř výhradně spíše popisy 

jednotlivých typů obvazů. Druhým důvodem je můj dlouhodobý zájem o výuku laické 

první pomoci jako celku. Výuce této problematiky se věnuji osm let. 

Při získávání materiálů jsem se nejprve zaměřil na obvazovou techniku a dostupnou 

literaturu. Velmi mě udivilo, že je jen velmi omezený počet zdrojů zabývajících se tímto 

tématem do hloubky. Velká část literatury se zabývá obvazovou technikou jen ve velmi 

kusých informacích a to včetně různých příruček určených laické veřejnosti. Po 

srovnání nejčastěji zmiňovaných obvazů jak v odborných publikacích, tak příručkách 

pro poskytování laické první pomoci, jsem byl velmi překvapen, že se liší i některé 

postupy při doporučeném používání obvazových materiálů. Znamená to tedy, že 

v některých případech není ani ucelený názor, jak některé typy obvazů zhotovit. 

Dalšími zdroji byla literatura spojená s obecnou didaktikou, která mi posloužila 

zejména jako faktická opora v teoretické části této práce při rozvažování možných 

postupů jak realizovat uceleně výuku obvazové techniky. Didaktiku, která by se přímo, 

nebo jen z části zabývala výukou obvazové techniky, se mi získat nepodařilo. Jedinou 

výjimkou byla didaktika pro učitele ošetřovatelství na středních školách, kde byla 

obvazová technika uvedena jako jedno z témat, které by se měli studenti během výuky 

naučit. 

Krátce jsem využil pro názornost i přehled kurzů a školení, ve kterých by měla být 

obvazová technika využívána. Některá z těchto školení mají i relativně přesnou osnovu, 

kterou určuje legislativa. Mimo jiné jsem uvedl i seznam běžně dostupných obvazů ve 

standardizovaných lékárničkách. 

Ve vlastní praxi jsem měl možnost vyzkoušet hned několik metod, jak toto téma 

vyučovat v různém časovém rozmezí a pro různé skupiny posluchačů. Postupem času 

jsem začal omezovat teoretickou přípravu na nutné minimum a soustřeďovat se na 
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výuku spíše praktickou. Pro zajímavost jsem se zúčastnil i školení kolegů, kteří se výuce 

první pomoci dlouhodobě věnují. Zajímavým zjištěním bylo, že absolutní většina 

lektorů, kteří měli s výukou obvazové techniky relativně dobré zkušenosti, směřovala 

výuku co nejvíce k praktickým nácvikům a využití modelových situací. Výsledkem 

tohoto zjištění bylo, že jsem se i samotnou příručku snažil směřovat spíše k metodám 

jak nacvičovat praktické dovednosti posluchačů. 

Domnívám se, že budoucnost výuky nejen obvazové techniky u laické veřejnosti 

spočívá zejména ve větším využití názorných metod výuky pomocí různých praktických 

cvičení, jakými jsou zejména modelové situace. Ve skutečnosti je dle mého názoru 

věnováno obvazové technice při výuce jen velmi málo času, jelikož vypadá mnohdy 

složitě i v očích samotného lektora. 
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Závěr 

Mými dvěma hlavními cíli bylo zmapovat materiály potřebné k výuce obvazové 

techniky a následné sepsání krátké didaktické příručky. Materiály se mi podařilo získat 

díky prostudování většího množství informačních zdrojů jak ze zdravotnického, tak 

didaktického prostředí. Jejich propojení jsem poté použil na sepsání didaktické příručky 

v praktické části. Didaktická příručka je spíše sepsána jako doporučený postup nebo 

ukázka jak připravit výuku. Jelikož obvazová technika může být vyučována za 

různorodých podmínek a za účasti širokého rozmezí typů posluchačů, je sepsána co 

nejobecněji. 

Jako jeden z dílčích cílů bylo stanoveno zmapování změn postupů při práci 

s obvazovou technikou. Tento cíl je rozebrán v teoretické části. Další dva dílčí cíle jsou 

zahrnuty v teoretické i praktické části. Požadovaný rozsah znalostí se v rámci obvazové 

techniky nejvíce odvíjí od dostupnosti obvazového materiálu. Jelikož je rozsah 

použitelných obvazů z části řízen legislativou, je možné na druhé straně velice dobře 

odhadnout i požadované spektrum znalostí. Velmi důležitým faktem také je, že typy 

obvazů se opakují, čili jednotlivé běžně dostupné lékárničky se spíše liší jejich 

množstvím.  

V rámci výuky první pomoci může být tato příručka využita jako všeobecný návod 

pro různé druhy lektorů, kteří hledají inspiraci při výuce první pomoci. Obvazová 

technika je dle mého názoru velmi často spojována spíše s odborným ošetřením a 

během své praxe jsem se ani jednou nesetkal se správným použitím obvazů u laické 

veřejnosti, snad pouze s výjimkou trojcípého šátku. Bylo by velmi zajímavé pokračovat 

v této problematice například průzkumem jak velké množství odborné i laické populace 

jí skutečně ovládá. 

 

 

 



53 
 

Summary 

Dressing Techniques Didactics in Non-professional First Aid 

My final assignment deals with dressing techniques didactics in non-

professional/laic first aid. The theoretical part is divided into two segments. The first 

covers dressings’ history and explains how nowadays dressings should be divided. The 

second segment explains basic didactics and also shows possible aids that might be 

needed for different kind of lectures. It also includes a list of the most common first aid 

courses that are available and shows the extent of knowledge required by attendees of 

these courses related to this matter. 

The practical part is a handbook that should serve as a guide for lecturers who 

search inspiration or ways how to teach dressing techniques. To cover wide range of 

possible listeners it is written as a general recommendation pointing out the most 

important facts that should be included in any lecture covering dressing techniques. 

The handbook is divided into chapters according to types of dressings. One chapter 

also covers improvisation, which propose a few ideas how to teach ways of dressing 

without any medical equipment. 

For both theoretical and practical parts there were used various resources from 

medical and educational field. Both of these fields were combined in practical part. 

Original literature covering dressing techniques is very limited and very often not 

contemporary, therefore only some of the original sources covering this topic have 

been used. General pedagogical literature is on the other hand covered widely. 

I decided to choose this topic because of my professional background and also 

because I am deeply interested in teaching first aid. Dressing techniques didactics 

require good knowledge of the whole topic and also good practical experience. The 

lecturer must be able to perform all of these techniques to show it properly to other 

listeners and also correct possible mistakes. 

Key words: dressing techniques, didactics, first aid, handbook  
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