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Úvod  

Úkolem této práce je zaměřit se na českou armádu a její zdravotnickou službu, 

zejména pak na vojenské záchranáře; poukázat na požadavky, které musí splňovat při 

výkonu této náročné práce a seznámit s veškerými prostředky, které mají k dispozici. 

 V teoretické části jsou popsané ne-lékařské pozice, které může záchranář 

vykonávat se svým vzděláním. Poukazuji na udržování odborné způsobilosti 

prostřednictvím specializovaných vojenských kurzů, praxí na stanovištích záchranné 

služby či v nemocničních zařízeních. Systém péče dle předpisů NATO popisuje úroveň 

péče o postiženého během bojového nasazení. Poslední tři kapitoly jsou věnovány 

pouze vojenskému záchranáři -  jeho oděvu s ochrannými prostředky v běžném (ne- 

bojovém) stavu, zdravotnickým sestavám se seznamy veškerého zdravotnického 

materiálu a přehledu druhů záchranné techniky, se kterými se může dostat do 

kontaktu a může ji využívat. 

V praktické části jsou porovnávány kazuistiky se stejnými zraněními, ale léčebné 

postupy jsou rozdílné. První léčebný postup je z vojenského sektoru a druhý z civilního 

sektoru. Jejich porovnáním vyniknou rozdíly v obou záchranných technikách a ve 

vybavení, které detailně popisuji. Další dvě kazuistiky jsou zpracovány úplně stejně, 

jako ty předešlé. Vyhodnocením těchto rozdílů je buď doporučení, nebo naopak jasné 

odmítnutí využití v protějším sektoru. 

Práce může sloužit jako informační materiál pro absolventy vyšších a vysokých 

zdravotnických škol, kteří uvažují o vstupu do Armády České republiky na pozice 

zdravotnického záchranáře. Dále chci vyvrátit romantické představy z válečných filmů o 

zdravotníkovi, jenž se s potřísněnou uniformou od krve a s malým ,,chlebníkem" 

označeným červeným křížem, vrhá vstříc nepřátelským kulkám, aby s kamennou, ale 

soucitnou tváří odtáhl zraněného nebo zpříjemnil poslední chvilky nešťastníků. 
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1 Cíl absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl: 

Porovnat záchranné techniky, používaný zdravotnický materiál a 

postupy k zajištění a ošetření postiženého s konkrétním poraněním 

v armádní a civilní sféře. 

 

 

1.2  Dílčí cíle: 

1.2.1 Seznámit se zdravotnickou službou Armády České Republiky a její 

organizací. 

1.2.2 Rozdělit druhy zdravotnických sestav a techniky užívané vojenským 

zdravotnickým záchranářem. 

1.2.3 Porovnat armádní a civilní systém záchrany života a zdraví v 

závislosti na odlišnosti podmínek  
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2 Teoretická část 

 

2.1 Vojenský zdravotnický personál 

 

Systém vojenského zdravotnického záchranářství je rozdělen na  několik 

stupňů. Liší se podle stupně dosaženého zdravotnického vzdělání, podobně jako 

v civilní sféře. Civilní zdravotnické vzdělání je plnohodnotné a dostačující pro vojenské 

zdravotnické pozice. 

 

1. Stupeň (Laické): 

Zdravotník družstva (CLS) – mezi aliančními jednotkami nazývaný Combat Life Saver. 

Člen družstva, který úspěšně absolvoval CLS kurz.  

Řidič - sběrač raněných – příslušník, který řídí zdravotnickou techniku a je úspěšným 

absolventem kariérového kurzu První pomoci v poli. 

  

2. Stupeň (Středoškolské): 

Zdravotní sestra – příslušník, který úspěšně absolvoval střední zdravotnickou školu, je 

registrovaný, má splněnou minimálně tříletou praxi, z toho minimálně 1 rok 

z posledních šesti let, prokázání 40 kreditů z absolvování celoživotního vzdělávání.  

 

3. Stupeň (Vyšší a Vysokoškolské): 

Zdravotnický záchranář - příslušník, který úspěšně absolvoval Vyšší nebo Vysokou 

zdravotnickou školu a splňuje stejné požadavky jako ve 2. stupni. 

 

4. Stupeň (Lékařské) 

Lékař – příslušník, který úspěšně absolvoval magisterský studijní program ve 

všeobecném lékařství a poté řádně splnil atestaci na svoji odbornost. 
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2.2 Udržení profesní úrovně a další vzdělání  

 

Při vstupu do Armády České republiky je novému zdravotnickému příslušníkovi 

doporučeno, aby absolvoval kurz rozšířené první pomoci v poli, nazvaný CLS Course 

(Combat Live Saver Course). Zde si vštípí základní návyky ošetřování v poli a pozná 

rozdílné postupy od civilních. Absolvování tohoto kurzu však není povinností. 

 

Povinným kurzem pro všechny příslušníky na zdravotnické pozici, vyjma laiků, je 

zdokonalovací kurz neodkladné péče v polních podmínkách, zvaný BARTS (Battlefield 

Advanced Resuscitation Techniques and Skills  – pokročilé polní resuscitační techniky a 

dovednosti) for CLS. Cílem tohoto kurzu je prohloubení vědomostí a dovedností při 

poskytování první pomoci u akutních stavů v polních podmínkách. www.pmfhk.cz, 1 

 

Pro udržení profesní úrovně byl vytvořen nástavbový kurz - inovační kurz 

neodkladné péče v polních podmínkách, zvaný R-BARTS (Retention Battlefield 

Advanced Resuscitation Techniques and Skills). Cílem tohoto kurzu je zdokonalení 

vědomostí a dovednosíi při poskytování první pomoci u akutních stavů v polních 

podmínkách. www.pmfhk.cz, 2 

 

 K udržení profesní úrovně a dalšímu vzdělávání zdravotnických příslušníků, 

neslouží jen kurzy, ale i povinné stáže. Stáže jsou plněny na pracovištích zdravotnických 

zařízení jak civilních, tak i vojenských, podle toho, v jakém směru má daný příslušník 

zájem zdokonalit své znalosti. Nejvíce stáží příslušníci absolvují na stanovištích 

záchranné služby a urgentních příjmech. Přitom zásadní podmínkou výkonu profese 

zdravotních příslušníků je strávit na stážích 50% času z pracovního měsíce.  

 

Pokud má zdravotnický příslušník zájem o vyučování v rámci Armády České republiky, 

může se zúčastnit kurzu pro instruktory CLS a po jeho úspěšném absolvování vést 

výuku CLS kurzu. 
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2.3 Pracovní zařazení 

 

V Armádě České republiky existuje velká škála pracovních míst pro 

zdravotnického záchranáře, kteří mohou uplatnit své znalosti a vědomosti. 

 

Zdravotník roty  

 Tento zdravotnický příslušník zajišťuje zdravotnický dozor při průběhu všech 

zaměstnání roty, ke které nastoupil. Zaměstnání jsou různorodá. Střelby, pochody, 

polní výcviky, ale i zahraniční mise. Zároveň provádí výuku první pomoci jejích 

příslušníků. Počet osob na rotě se většinou pohybuje kolem 80 – 100 příslušníků.  

 

Zdravotník na praporním obvazišti 

 Praporní obvaziště se zřizuje při vyvedení vojsk na polní výcvik, při kterém je 

větší počet příslušníků. Právě zdravotník zabezpečuje, či posiluje zdravotnický dozor při 

zaměstnáních. Na praporním obvazišti se kromě dozoru drží i stálá hotovost, což 

zajišťuje více zdravotnických příslušníků společně s lékařem. Každý prapor má své 

praporní obvaziště. Mimo polní výcvik, příslušníci obvaziště provádí dozor při 

zaměstnáních, školení první pomoci, výcvik CLS a zdokonalování absolventů CLS kursu. 

I tito příslušníci vyjíždějí na zahraniční mise, kde s praporním obvazištěm plní funkci 

ROLE 1.  

 

Instruktor výcviku zdravotnické přípravy 

 Příslušník, který zajišťuje výcvik ostatních vojáků a má oprávnění udělovat 

certifikáty o proškolení ve zdravotnické přípravě, jako je CLS kurs. 

 

Zdravotnický manažer 

 Organizuje a hospodaří se zdravotnickým materiálem.  

 

Vojenská letecká záchranná služba 

 Ta poskytuje kompletní služby Integrovanému záchrannému systému 24 hodin, 

7 dní v týdnu. Zároveň organizuje letecké odsuny v rámci Evropy. Zajišťuje také velká 

vojenská cvičení s mezinárodním významem. V neposlední řadě se zaměřuje na školení 
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vojáků i odborníků v neodkladné péči a v problematice zdravotnických odsunů. 

www.acr.army.cz, 3 

 

Polní nemocnice 

 Polní nemocnice nabízí veškerá systematizovaná místa jako civilní nemocnice. V 

ní je velká možnost výběru systematizovaného místa. Toto zařízení plní dva hlavní 

úkoly. 

 Na území České republiky poskytuje zdravotnickou péči vlastním a aliančním 

jednotkám, podporuje integrovaný záchranný systém ČR a poskytuje zdravotnickou 

pomoc při živelných pohromách, hromadných neštěstích, haváriích a podobně. 

 Mimo území České republiky poskytuje zdravotnickou péči vlastním a aliančním 

jednotkám, základní ambulantní péči civilnímu obyvatelstvu v rámci humanitární mise 

a první pomoc při hromadných neštěstích v teritoriu působnosti polní nemocnice. 

www.6pn.army.cz, 4 

 

 

2.4 Systém péče dle NATO 

 

Česká armáda využívá léčebně odsunový systém, který podobný systému v 

ostatních moderních armádách NATO. Celý systém je tvořen ze šesti úrovní. 

 

1. úroveň - Vzájemná první pomoc 

Představuje vzájemnou první pomoci a svépomoc, která je poskytována při 

využití prostředků individuální výbavy jednotlivce. Každý voják je cvičen v ovládání 

základních technik první pomoci, jako jsou např. zástava masivního krvácení, ošetření 

otevřeného poranění hrudníku a udržení průchodnosti dýchacích cest. 

KOSTELNÍČEK, LASTIČ, 2009 

 

2. úroveň - Combat Life Saver (CLS) „Záchrana života v boji“ 

Je prováděnsofistikovanějším zdravotnickým materiálem vojáky, kteří jsou bez 

zdravotnického vzdělání a své dovednosti získali v odborných kurzech první pomoci a v 
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kurzu BARTS (Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills – pokročilé 

polní resuscitační techniky a dovednosti) for CLS. KOSTELNÍČEK, LASTIČ, 2009 

 

3. úroveň - ROLE 1 

              Je úrovní, kdy se zraněný dostane do prvního kontaktu s profesionálním 

zdravotnickým a lékařským personálem. Zdravotní péče je zde poskytována na 

principech postupů Battle Field Advanced Trauma Life Support, což představuje 

„rozšířenou a kvalitnější první pomoc“, prostřednictvím technik zachraňujících život a 

končetiny. V případě, že to zdravotní stav pacienta vyžaduje, probíhá následně odsun 

na pracoviště typu ROLE 2. KOSTELNÍČEK, LASTIČ, 2009 

 

4. úroveň - ROLE 2 

Může mít dvě varianty. První je lehce manévrovatelná (pohyblivá) zdravotnická 

etapa LM (Light Maneuvre), jež zahrnuje pomoc prováděnou specialisty v chirurgické a 

anesteziologické odbornosti, umožňující realizovat opatření nezbytná k záchraně života 

a končetin. Vzhledem k pohyblivosi tohoto zařízení je nemožné zajistit dlouhodobou 

lůžkovou kapacitu, proto musí být pacient odsunut ihned, jakmile je schopen 

transportu. Každý voják by měl být odsunut do 60 minut. 

Při nemožnosti odsunu vojáka do stanovené lhůty je nutné vyčlenit z ROLE 2 E 

(Enhanced – vyšší), představující rozšířenou možnost péče o raněné a nemocné. 

KOSTELNÍČEK, LASTIČ, 2009 

 

5. úroveň - ROLE 3 

Je velmi podobná 4. úrovni – ROLE 2 E, která je rozšířená o další odborná 

pracoviště. Díky svým možnostem se vyrovná civilním nemocnicím a stává se pro svoji 

náročnost téměř nemobilní. Česká armáda může mít současně nasazené pracoviště 

úrovně ROLE 2 E a polní nemocnici ROLE 3 bez rotace. KOSTELNÍČEK, LASTIČ, 2009 

 

6. úroveň - Evakuace 

Toto je jedna z nejdůležitějších částí systému péče dle NATO. Nabízí více 

variant. Nejoptimálnější je odsun z ROLE 2 LM do Ústřední vojenské nemocnice Praha, 

nebo do polní nemocnice ROLE 3, která je v zahraničních operacích zřizována 
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koaličními partnery NATO. Na úroveň ROLE 3 pak navazuje strategická přeprava 

pacienta do zdravotnického zařízení na území státu. KOSTELNÍČEK, LASTIČ, 2009 

 

 

2.5 Vojenský zdravotnický záchranář 

 

2.5.1  Oblečení 

 

Zdravotnický záchranář je při vstupu do armády vystrojen stejně, jako každý 

nový příslušník, základní vystrojovací normou. Po přidělení na útvar má voják nárok na 

dodatečné obdržení výstroje dle toho, jakou vystrojovací normu má pro svou funkci. 

 

Nejčastěji užívané součástky: 

- Blůza vz.95  

- Kalhoty vz.95 

- Nátělník khaki  

- Baret, čepice vz.95, klobouk vz.95 

- Boty polní 2000 podšívkované/zimní 

 

 

2.5.2  Osobní ochranné pomůcky 

 

Profesionální voják spadá do speciální kategorie, která je výjimečná svým 

rozsahem ochranných pomůcek. Všichni vojenští profesionálové jsou vystrojeni 

stejnými ochrannými pomůckami pro plnění běžných činností. U speciálních funkcí, 

jako jsou například pyrotechnik, hasič, potápěč, se vystrojují již individuálně. Po 

příchodu na útvar obdrží každý příslušník osobní ochranné pomůcky, se kterými se již 

při základním výcviku sžil a naučil se je řádně používat. Jedná se o vystrojení pro 

nebojový (běžný) stav. 

 

Základní ochranné pomůcky: 

- Přilba ochranná pancéřová 
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- Taktické brýle 

- Plynová maska M-10M nebo OM-90  

- Protichemická pláštěnka jednorázová JP-75 nebo JP-90 

 

 

2.6 Zdravotnické sestavy 

 

2.6.1 Osobní lékárna 

 

Osobní lékárna patří do kategorie vybavení jednotlivce a vydává se příslušníkům 

ozbrojených sil Armády České republiky, především příslušníkům 4. Brigády rychlého 

nasazení. 

 

Obsah lékárny:  

Obvazový materiál: 

- Čtverec 9.5 cm x 9.5 cm napuštěný jódovou mastí INADINE® k dezinfekci ran  

- Sterilní krytí TRANSPARENT ISLAND DRESSING® 

Ostatní: 

- Rouška na umělé dýchání Laerdal®  

- Gumové rukavice 

zdroj vlastní 

 

 

2.6.2 Inlek – individuální lékárnička 

 

Individuální lékárnička je dalším druhem zdravotnické prevence osobní 

ochrany, spadající do kategorie vybavení jednotlivce. Dostávají ji příslušníci, účastnící 

se zahraničních misí. V Armádě České republiky jsou zavedeny dva typy individuální  

lékárničky, a to Inlek vz.99 a novější verze Inlek vz.10. 

Inlek vz.99 je starší lékárnička, která se hojně využívala při zahraničních misích 

v Bosně, Kosovu a Iráku. 
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Obsah lékárničky:  

Léčiva: 

- Analgetikum, antipyretikum: Acidum acetylsalicylicum 450 mg, Coffeinum  

50 mg - Acylcoffin® t. 10  

- Antibiotikum: Neomycinum 3300 m.j., Bacitracinum zincicum 250 m.j. v 1 g  

zásypu - Framykoin® plv. adsp. 5 g 

- Antiemetikum, antivertiginóza: Moxastin teoklátu 25 mg, Coffeinum  

30 mg - Kinedryl® tbl. 10 ks   

- Antiseptivum, dezinficiencium: Povidonum iodinatum 3,85 ve 100g  

roztoku - Jodisol® sol. 3,6 g   

- Chemoterapeutika: Cloroxinum 250 mg - Endiaron® tbl. 250 mg 

Obvazový materiál: 

- Gáza sterilní – Sterilux®  5cm x 5 cm, balení po 2 ks  

- Rychloobvaz 6 cm x 2 cm, 5 ks 

 MINISTERSTVO OBRANY ČR, 2012  

 

Inlek vz.10 je nejnovější verzí osobní lékárničky, která byla vytvořena na základě 

bojových zkušeností v Afghánistánu a měla by splňovat veškeré základní potřeby pro 

jednotlivce. 

 

Obsah lékárničky:  

Obvazový materiál: 

- Hemostatikum gázová forma např. Celox® G 7 7,6 cm x 3 cm 

- Kompresní gáza Primed® 11,4 cm x 3,7 cm po 2 ks  

- Obvaz Emergency Bandage® 6“ FCP 02 

- Obvaz Bolin Chest steal®  

- Škrtidlo např. Soft TT® 

Ostatní: 

- Auquasteril 2 Extreme® – 5 tablet/2 litry 

- Fólie termoizolační, min. rozměr 140 cm x 220 cm 
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- Karta pacienta (třídící TCCC) např. Field Medical Card 

- Rukavice zpevněné, nitrilové po 2 ks 

- Vzduchovod nosní 32 

https://sepo.army.cz, 5  

 

 

2.6.3 IBV vz.99 – Individuální balíček výsadkáře 

 

Individuální balíček výsadkáře byl speciálně vyvinut pro osobní ochranu 

jednotlivce sloužícího u výsadkových a průzkumných druhů vojsk. Při službě a plnění 

úkolů u těchto druhů vojsk byla lékárnička Inlek vz.99 nedostačující. V průběhu let 

dochází k doplňování či obměně obsahu samotnými příslušníky, kteří si balíček vytváří 

podle daných úkolů a zdravotnického vzdělání. 

 

Obsah balíčku:  

Léčiva:  

- Analgetikum, antipyretikum: Paracetamolum 325 mg, Guaifenesinum 130 mg, 

Coffeinum 70 mg v 1 tabletě - Ataralgin® tbl. 10 ks  

- Analgetikum: Autoinjektor MORPHINE SULPHATE®  10 mg v 1 ml  

- Antibiotikum: Amoxicillinum trihydricum 287 mg, Kalii clavulanas 149 mg - 

Augmentin® 375 mg. tbl. 21 ks  

- Antibiotikum: Neomycinum 3300 m.j., Bacitracinum zincicum 250 m.j. v 1 g  

zásypu - Framykoin® plv. adsp. 5 g 

- Antiemetikum, antivertiginóza: Moxastin teoklátu 25 mg, Coffeinum  

30 mg - Kinedryl® tbl. 10 ks   

- Antihistaminikum: Bisulepini hydrochloridum 2,25 mg - Dithiaden® tbl. 2 mg   

- Antiseptikum, dezinficiencium: Povidonum iodinatum 3,85 ve 100g  

roztoku - Jodisol® sol. 3,6 g  

- Oftalmologikum: Carbethopendecinii bromidum 2mg, Acidum boricum 190 mg, 

Natrii tetraboras decahydricus 5 mg v 10 ml roztoku - Ophtalmo septonex® gtt. 

Opth. 10 ml 

https://sepo.army.cz,/
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- Psychostimulancia: Methylphenidati hydrochloridum 10 mg - Ritalin® 10 mg v tbl.    

30 ks – proti únavě  

Obvazový materiál: 

- Balíček obvazový malý sterilizovaný 

- Náplast nedráždivá Leukopor 1,25 cm x 9,2 m 

- Náplast s polštářkem  6 cm x 2 cm (rychloobvaz) 5ks 

- Obinadlo hydrofilní lisované sterilizované 10 cm x 5 cm po 2 ks 

- Obinadlo škrtící pryžové 4 cm x 70 cm 

- Obvaz kapesní antimikrobiální vz. 90 B 

Ostatní: 

- Pro úpravu vody k pití: Dikacid® tbl. po 50 ks  

- Rouška pro dýchání z plic do plic 

- Rouška PVC 20cm x 20 cm 

- Špendlík zavírací č. 3 (černý) po 5 ks 

- Záchranná izolační přikrývka (2200 mm x 1400 mm) stříbřito - zelená  

 MINISTERSTVO OBRANY ČR, 2012  

 

 

2.6.4 Ledvinka SnugPak® 

 

Ledvinka SnugPak® nahradila velký CLS batoh, který byl znám bod jménem 

Black Hawk®  pro svoji mobilitu, lehkost a menší náročnost při patrolách v zahraničních 

misích nebo tuzemských cvičeních. Ledvinku nosí Zdravotník družstva, který si ji může 

dovybavit dle svých schopností a zdravotnického vzdělání. 

 

Obsah ledvinky: 

Obvazový materiál: 

- Celox® 7,6 cm x 3 m 

- Škrtidlo SWAT – Tourniquet® 

- Folie Tegaderm® 
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Ostatní: 

- Kanyla introc. CERTO G18 

- Kanyla introc. CERTO G14 

- Kanyla introcan-W G20 

- Vzduchovod ústní vel. č. 3, 4 

- Vzduchovod nosní vel. č. 7, 8 

- Záchranářská přikrývka 

https://sepo.army.cz, 6  

 

 

2.6.5 Batoh CLS vz.09 

 

Batoh, známý i pod názvem Black Hawk®, je určen pro zdravotní zabezpečení 

jednotky v terénu. Je základní součástí zdravotníka CLS. Kvůli jeho velikosti a váze se 

postupně přešlo na to, že ledvinku SnugPak® nosí zdravotník družstva (CLS) a batoh se 

vozí na doprovodné technice 

 

Obsah batohu: 

Obvazový materiál: 

- Hemostatikum, gázová forma 7,6 cm x 3 m 

- Obvaz na popáleniny 10 x 10 cm 

- Obvaz pro fixaci kanyl 

- Obvaz záchranný FCP – 01 

- Obvaz záchranný FCP – 05 

- PMI Halo Chest seals®, two – pack 

- Taktické škrtidlo  

- Tampón sterilní desinfikovaný 6,5 x 2,5 cm 

Ostatní: 

- Dekompresní jehla 3,25 x 14 G 

- Dlaha tvarovatelná 78 cm 

- Dlaha tvarovatelná 90 cm 

https://sepo.army.cz,/
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- Dlaha tvarovatelná na prst 

- Hadička Heidel® inf. 75 cm 

- Hadička spojovací HY K infuznímu setu 

- Kanyla I.V. 14 G 

- Kanyla I.V. 16 G 

- Kanyla I.V. 20 G 

- Manžeta přetlaková 500 ml komplet 

- Maska kapesní plastová resuscitační v obalu 

- Maska laryngeální vel. č. 4 

- Maska laryngeální vel. č. 5 

- Nůž kapesní zavírací 

- Nůžky, záchranářské, délka 18 – 19 cm 

- Přikrývka záchranářská termoizolační, 200 x 140 cm 

- Rouška resuscitační  

- Rozvěrač úst klínový PH 

- Rukavice zpevněné nitrilové, vel. L 

- Sáčky mikrotenové 

- Sešit A6 

- Surgilube surgical® -  lubrikační mast 3 g 

- Svorka pean rov. 200 mm NR 

- Systém inf. RTR FAST 1® 

- Špendlík zavírací č. 3 

- Tužka dřevěná 

- Vak termoizolační pro dlouhodobé zachování tělesné teploty 

- Vzduchovod nosní vel.č. 26 

- Vzduchovod nosní vel. č. 28 

- Vzduchovod úst. vel. č. 8 

- Vzduchovod úst. vel. č. 10 

- Vzduchovod úst. vel. č. 12 

 MINISTERSTVO OBRANY ČR, 2012  
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2.6.6 Brašna BZ vz.05 

 

Brašna je určena pro ošetřování zdravotnickým personálem na praporních 

obvazištích. 

 

Obsah brašny: 

Léčiva: 

- Antibiotikum: Bacitracinum zincicum 2500 m.j., Neomycini sulfas 52 mg v 10 g 

masti - Framykoin® ung. 10 g 

- Antibiotikum: Neomycinum 3300 m.j., Bacitracinum zincicum 250 m.j. v 1 g  

zásypu - Framykoin® plv. ads. 20 g 

- Antihistaminikum: Cetirizin dihydrochloridum - Zodac® tbl. obd. 30 x 10 mg 

- Antirevmatikum, antiflogistikum: Ibuprofenum 400mg v 1 potahované  

tabletě -Ibalgin® 400 mg, tbl. 30 

- Dermatologikum: Carbethopendecinii bromidum 8,3 mg v 1 ml - Septonex® drm. 

Spr. Sol 45 ml 

- Digestivum: Carbo activatus - Carbosorb® 0,25 g, tbl. 20 

- Chemoterapeutika: Cloroxinum 250 mg - Endiaron® tbl. 20 x 250 mg 

- Infůzní roztok (kristaloidní): Natrii chloridum 9 g -  500 ml NaCl® 

- Oftalmologika: Acidum boricum 0,95 g, Benzododecinii bromidum 0,005 g v 50 ml 

roztoku - Ophtal® oph. aqa. 2 x 50 ml    

- Spazmolytikum: Metamizolum natricum monohydricum 500 mg, Pitofenoni 

hydrochloridum 5 mg v 1 ml -  Algifen® gtt. 10 ml 

Obvazový materiál: 

- Comprigel® ster. 10 x 10 

- Náplast kaučuk 2,5 cm x 5 m 

- Náplast rychlou 6 cm x 1 m 

- Náplast Leukopor® 2,5 x 10 

- Obinadlo Ideal® 10 cm x 5 m 

- Obinadlo Esmarch® 6 x 70 cm 

- Obvaz hotový steril. č. 2, 3, 4 
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- Obvaz hrud. Ascher. Chlop 

- Obvaz oční sterilní 

- Obvaz záchran. Fcp – 01 

- Obvaz záchran. Fcp – 05 

- Omnistrip® 6 x 38 mm 

- Sterilkom.® 7,5 x 7,5 cm 

- Sterilux® 10 x 10 cm 

- Šátek trojcípý 

Ostatní: 

- Čelovka  

- Dlaha tvar. Redi Splint® 80 

- Dlaha tvar. Sam Splint® 90 

- Fólie tepelná 140 x 220 cm 

- Fonendoskop dvojitý 

- Hadička spoj. 1,8 x 450 L 

- Jehla punkční 15G B.I.G.® 

- Katetr Surflo® 14 g / 64 mm 

- Katetr Surflo® 16 g / 51 mm 

- Katetr Surflo® 18 g / 32 mm 

- Límec fixační univerzální 

- Manžeta přetl. 0,5 l kompl 

- Maska plast. Ambu Lifekey® 

- Nůž kapes. zavír. Mikov® 

- Nůžky chir. rov. Hrtu 140 oc 

- Páska rukávová pro raněné 

- Pinzeta anatom. 130 mm rov 

- Rozvěrač úst klín. Ph 

- Rourka nasofaryng. gh 28  

- Rukavice oper. St. Pudr č. 9 

- Rouška resuscitační 

- Skalpel jednor. N 11 
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- Svorka pean j. rov. 200 nr 

- Teploměr lék. v pouzdře  

- Vak resusc. Adult – komplet  

- Vzduchovod ústní B. vel. č. 2, 3, 4 

- Zavaděč Combitube® 41 Fr 

 MINISTERSTVO OBRANY ČR, 2012  

 

 

2.6.7 Zdravotnický batoh EGO® Zlín 

 

Zdravotnický batoh je součástí vybavení posádkových ošetřoven, který si 

zdravotníci zapůjčují a vybavují dle potřeby.    

 

 

2.7 Zdravotnická technika 

 

2.7.1 UAZ® - 452 

 

Sanitní dodávka, určena pro převoz maximálně čtyř ležících. Využívána je 

posádkovými ošetřovnami. Pomalu je však vytlačována modernějším druhem techniky, 

a to sanitním Land Rover® 130 a sanitními tranzity. K vybavení patří 4 nosítka 

s přikrývkami, dekami a zdravotnickým batohem EGO® Zlín.  

 

 

2.7.2 LAND ROVER® 130 

  

Zdravotnický terénní automobil, určený k přepravě raněných a nemocných 

vojáků v terénu i po pevných komunikacích. Mimo běžného, základního, 

zdravotnického vybavení nástavby obsahuje i speciální prostředky - automatický 

dýchací přístroj Oxylog® pro časově řízené a objemově konstantní kontrolované 
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dýchání raněného nebo akumulátorovou odsávačku Laerdal®. Toto vozidlo umožňuje 

přepravu čtyř ležících nebo šesti sedících postižených. http://www.acr.army.cz, 7 

 

 

2.7.3 Sanitní tranzity 

  

Hlavním využitím této zdravotnické techniky je převoz raněných a nemocných, 

nejčastěji z posádkové ošetřovny do nemocničních zařízení. Zdravotnická služba 

Armády České republiky disponuje hned několika druhy sanitních tranzitů: VW® 

Transporter zdravotní, VW® Transporter zdravotní 4 x 4, VW® transporter 1,9 RZP, 

FORD® Transit zdravotní. 

 

 

2.7.4 IVECO® LOV Zdrav 

 

Lehké obrněné vozidlo určené pro rychlou evakuaci zraněných z oblasti bojů a 

jejich stabilizaci po dobu převozu do zdravotnického zařízení. Vozidlo bývá označováno 

jako LMV MEDEVAC nebo LMV CASEVAC. K základnímu zdravotnickému vybavení 

transportéru patří modulární systém EKG Corpuls3® (defibrilátor/kardiostimulátor s 

monitorem a EKG), odsávačka Laerdal® LSU 4000, injekční pumpa ID 20/50, 

automatický resuscitační přístroj Oxylog® 1000, automatický dýchací přístroj, bateriová 

odsávačka, dávkovač pro injekční stříkačky, vakuová matrace, vakuové dlahy, dělitelná 

nosítka). http://forum.valka.cz, 8 

 

 

 

2.7.5 POP – 2, 3 (pojízdná převazovna) 

 

Souprava POP-2, 3 umožňuje poskytování první lékařské pomoci zraněným a 

provádění život zachraňující úkony. Filtroventilační vybavení převazovny umožňuje její 

průjezd zamořeným prostorem. Mezi hlavní lékařské úkony, které se mohou provádět 

http://www.acr.army.cz/technika-a-vyzbroj/pozemni-technika/zabezpecovaci-technika/zdravotnicky-terenni-automobil-land-rover-130-5044/
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/127037
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v pojízdné převazovně, jsou opatření proti anafylaktickému šoku, dokončení 

traumatické amputace, drenáž ran, ošetření zrakových orgánů. 

[http://forum.valka.cz, 9] 

 

 

2.7.6 AMB - S (ambulance sanitní)  

 

Pásové, pancéřované vozidlo schopné plavby je speciálně upravené pro 

vyhledání, poskytnutí první pomoci a převoz raněných. Prostor pro zdravotní úkony je 

tvořen od motorové přepážky po zadní dveře. Na podlaze se nacházejí sedadla pro 

raněné, na pravé straně je odklápěcí stolek spojený s umyvadlem, a vedle sedaček 

raněných jsou schránky na zdravotnický materiál. Po obou stranách je ve speciálních 

stojanech umístěno celkově osm nosítek. V zadních dveřích jsou vaky pro další 

zdravotnický materiál. http://www.csla.cz, 10 

 

 

2.7.7 KOT-Zdr Pandur® II CZ  

 

Vozidlo je určeno k zdravotnickému zabezpečení jednotek pozemních sil, které 

provádějí bojové a speciální mise. Transportér je schopen identifikovat raněné ve dne, 

v noci i za snížené viditelnosti. Zajišťuje rychlý převoz raněných z oblasti bojové 

činnosti a poskytuje prostor pro prvotní ošetření. Vybavení vozidla umožňuje 

provedení mimořádných, akutních, léčebných zákroků. K základnímu zdravotnickému 

vybavení transportéru patří modulární systém EKG Corpuls3® 

(defibrilátor/kardiostimulátor s monitorem a EKG), dva automatické resuscitační 

přístroje Oxylog® 2000, ruční křísící přístroj AMBU® Mark IV, mechanická nožní 

odsávačka AMBU® Twin, bateriová odsávačka Laerdal® LSU 4000, dvě 10litrové 

kyslíkové nádrže s rozvodem pro 4 osoby, chladnička s objemem 10 l, čtyři skládací 

nosítka, vakuová matrace, sada pro fixaci páteře a souprava vakuových dlah. 

http://forum.valka.cz, 11 

 
 

http://forum.valka.cz,/
http://www.csla.cz/
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/127037
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2.7.8 W-3A SOKOL  

 

Tento a jiné druhy vrtulníků se v dnešní době využívají ve čtyřech základních, 

záchranných službách. První službou je Letecká Pátrací a Záchranná Služba (LPZS), 

v angličtině Air Search and Rescue (SAR). Druhá služba je modifikací první služby 

s využitím v bojových podmínkách, Combat SAR. Třetí službou je Letecká Záchranná 

Služba (LZS), v angličtině nazývána Helicopter Emergency Medical Service (HEMS), 

nebo zastaralejším názvem Air Rescue Service (ARS). Čtvrtou a poslední službou jsou 

tzv. Letecké Zdravotnické Odsuny (LZO) ve válečných podmínkách. V angličtině se pro 

tuto službu používají zkratky MEDEVAC a CASEVAC. http://www.lzsline.cz, 12 

 

Sedačky jsou uspořádány po třech ve čtyřech řadách. Kabina je opatřena dvěma 

postranními dveřmi. Vrtulník má moderní avionické vybavení, které umožňuje jeho 

použití za všech povětrnostních podmínek, ve dne i v noci. http://www.lzsline.cz, 13  

 

 

2.7.9 Airbus® 319 CJ verze MEDEVAC 

 

 Tento letoun disponuje velkým doletem a vysokým komfortem. Díky svému 

univerzálnímu využití je schopen zastat funkci linkových letadel, po lehké úpravě 

vnitřního zařízení na verzi MEDEVAC může přepravovat 2-3 těžce raněné/nemocné, až 

po 18 lehce raněných/nemocných. Verze MEDEVAC obsahuje 4 nosítka a 2 jednotky 

PTU. Nosítka jsou pro lehce raněné, kteří jsou stabilizováni a nejsou schopni transportu 

vsedě. Jednotky PTU (Patient transport Unit) umožňují transport těžce zraněných 

/nemocných pacientů v podmínkách JIP (Jednotka intenzivní péče). 

http://www.acr.army.cz, 14  

 

 

 

 

 

 

http://www.acr.army.cz/
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3 Praktická část 

 

V této části práce uvádím modelové kazuistiky s reálným základem, které jsou 

z různých prostředí, popisují stejná zranění, ale léčebné postupy jsou rozličné. Jsou 

popsány tak, aby čtenář měl komplexní přehled o situaci, do které se oběti dostali. V 

první a třetí kazuistice je popsán léčebný postup vojenského záchranáře, ve druhé a 

čtvrté postup civilního záchranáře. Porovnání nám zdůrazní rozdíly v obou záchranných 

postupech, ve vybavení, transportu postižených, které jsem detailně popsal. 

Vyhodnocením těchto rozdílů je buď doporučení, nebo naopak jasné odmítnutí 

k zařazení a využití ve vojenském nebo civilním sektoru. 

  

 

3.1 Kazuistika č. 1 

 

Pěší patrola aliančních sil se dostala pod palbu nepřátelské skupiny, která byla 

velmi dobře opevněna. Pro špatné vlastnosti terénu se nebylo možné efektivně krýt a 

zaútočit na skupinu. Patrola musela zůstat v relativním  skrytu, opětovat palbu a čekat 

na vzdušnou podporu, která se na místo incidentu dostala za 18 minut od podání 

požadavku. Po příletu vzdušné podpory byli záškodníci neutralizováni.  

Během přestřelky došlo k lehkým zraněním v podobě oděrek a k jednomu 

těžkému zranění. Při prvním nástřelu protivníkem byl zasažen voják do hrudníku a 

okamžitě se zhroutil na zem, kde začal vydávat lapavé zvuky. V průběhu přestřelky 

nebyla možnost zraněnému zajistit první pomoc a samotný voják zřejmě nebyl schopen 

svépomoci, proto upadl do bezvědomí. Po zneškodnění nepřítele a zajištění prostoru, 

začal zdravotník patroly poskytovat neodkladnou zdravotnickou péči dle algoritmu C – 

A – B – C – D – E. 
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Stav postřeleného: 

- Bezvědomí 

- Lapavé, krátké dechy 

- Cyanotické periferie 

- Hrudník na pravé straně s ranou 

- Pravá strana hrudníku enormně zvětšena, více než levá 

- Podklíčková a nadklíčková jamka k nerozeznání, krční žíly naplněné, chrupavka 

štítná deviovaná na levou stranu a deformovaná trachea v jugulu 

- Saturace: 67% 

- Tepová frekvence (pulzy/minuta): 120  

- Krevní tlak (Systolický/diastolický): 90/60 

- Kapilární návrat na zdravé ruce: 2s 

- Zornice izokorické, foto + + 

- GSC:5 

- AVPU: P 

 

Postup poskytování neodkladné zdravotnické péče: 

- Zjištění přítomnosti masivního zevního krvácení  

- Oslovení, mírné zatřesení, bolestivý podnět 

- Uložení postiženého na záda 

- Kontrola dechu 

- Zajištění dýchacích cest vzduchovodem 

- Odstranění oděvu z horní poloviny těla 

- Kontrola hrudníku 

- Rozšíření rány – pokus o změnu tenzního pneumotoraxu v otevřený 

- Poloprodyšné, neprodyšné krytí rány na hrudníku 

- Akutní punkce hrudníku 

- Zajištění 2 žilních vstupů s infúzními roztoky (krystaloid a koloid) 

- Podání 100% kyslíku s maskou 

- Kontrola pulzu, krevního tlaku, kapilárního návratu 

- Vyhledání dalších poranění s kompletním vyšetřením 

- Protišoková opatření 
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- Kontrola zornic s fotoreakcí 

- Zjištění stavu vědomí AVPU a určení GSC 

- Transport  

 

Postižený předán s diagnózou: 

- Vstřel projektilu do pravé strany hrudní dutiny 

- Tenzní pneumotorax 

 

 

3.2 Kazuistika č. 2 

 

Myslivec, číhající na divokou zvěř zahlédl pohyb v křovinách nedaleko posedu, 

na kterém s kolegou seděli. Křoviny byly velmi husté a viditelnost se s postupujícím 

večerem zhoršovala. Po myslivcově výstřelu na nedostatečně identifikovaný cíl, se 

zpoza křovin vypotácel člověk, který se okamžitě zhroutil na zem, kde začal vydávat 

lapavé zvuky. Po spatření oběti se střelec zhroutil a omdlel. Druhý myslivec 

zkontroloval kolegu a poté utíkal k postřelené oběti. Po obhlédnutí zraněného musel 

myslivec běžet 300 metrů od své pozice na silnici, kde se dal chytnout signál na mobilní 

telefon a přivolat pomoc.  

   Posádky RLP a RZP byly přivolány na výzvu postřeleného člověka s následným 

bezvědomím a člověka s kolapsovým stavem. Z důvodů vytíženosti posádky RLP na 

předešlém výjezdu na místo události dorazila posádka RZP jako první. Posádka RLP 

přijela na místo události po 20 minutách. Střelec byl při vědomí a posádka RZP 

monitorovala zajištěný stav postřeleného. 

 

Stav postřeleného: 

- Bezvědomí 

- Lapavé, krátké dechy 

- Cyanotické periferie 

- Hrudník na pravé straně s ranou 

- Pravá strana hrudníku enormně zvětšena, více než levá 
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- Podklíčková a nadklíčková jamka k nerozeznání, krční žíly naplněné, chrupavka 

štítná deviovaná na levou stranu a deformovaná trachea v jugulu 

- Saturace: 67% 

- Tepová frekvence (pulzy/minuta): 120  

- Krevní tlak (Systolický/diastolický): 90/60 

- Kapilární návrat na zdravé ruce: 2s 

- Zornice izokorické, foto + + 

- GSC:5 

- AVPU: P 

 

Postup poskytování neodkladné zdravotnické péče: 

- Zjištění přítomnosti masivního zevního krvácení  

- Oslovení, mírné zatřesení, bolestivý podnět 

- Uložení postiženého na záda 

- Kontrola dechu 

- Zajištění dýchacích cest vzduchovodem 

- Odstranění oděvu z horní poloviny těla 

- Kontrola hrudníku 

- Rozšíření rány – pokus o změnu tenzního pneumotoraxu v otevřený 

- Poloprodyšné, neprodyšné krytí rány na hrudníku 

- Akutní punkce hrudníku 

- Zajištění 2 žilních vstupů s infúzními roztoky (krystaloid a koloid) 

- Podání 100% kyslíku s maskou 

- Kontrola pulzu, krevního tlaku, kapilárního návratu 

- Vyhledání dalších poranění s kompletním vyšetřením 

- Protišoková opatření 

- Kontrola zornic s fotoreakcí 

- Zjištění stavu vědomí AVPU a určení GSC 

- Transport  
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Postižený předán s diagnózou: 

- Vstřel projektilu do pravé strany hrudní dutiny 

- Tenzní pneumotorax 

 

 

3.3 Porovnání 

 

V níže uvedené tabulce jsou seřazeny postupy bod po bodu, přesně tak, jak byla 

provedena přednemocniční péče. Tyto postupy nemusí být dogmaticky za sebou 

uskutečněné, vše záleží vždy na charakteru zranění, stavu pacienta a počtu zachránců 

se zdravotnickými znalostmi. Některé body se mohou provádět naráz.  

Barevná políčka označují postupy, které se od sebe neliší a provádějí se stejně 

v obou sférách. Bílá políčka nám označují postupy, lišící se v provedení, v pomůckách 

nebo je technika ošetření zcela odlišná. Prázdná políčka nám ukazují, že úkony 

v protějším oboru jsou provedené navíc. 

 

Vojenský záchranář Civilní záchranář 

Zjištění přítomnosti masivního zevního 

krvácení 

 

Oslovení, mírné zatřesení, bolestivý 

podnět 

Oslovení, mírné zatřesení, bolestivý 

podnět 

Uložení postiženého na záda Uložení postiženého na záda 

Kontrola dechu Kontrola dechu 

Zajištění dýchacích cest vzduchovodem Zajištění dýchacích cest záklonem hlavy 

Odstranění oděvu z horní poloviny těla Odstranění oděvu z horní poloviny těla 

Kontrola a poslech hrudníku  Kontrola a poslech hrudníku  

Rozšíření rány – pokus o změnu tenzního 

pneumotoraxu v otevřený 

Rozšíření rány – pokus o změnu tenzního 

pneumotoraxu v otevřený 

Krytí rány na hrudníku umělou,  

poloprodyšnou a neprodyšnou chlopní  

Poloprodyšné, neprodyšné krytí rány na 

hrudníku  
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Všichni vojenští záchranáři jsou vedeni a proškolováni v užívání a dodržování 

algoritmu, který vede celou přednemocniční péči a slouží k zjednodušení i zrychlení 

činnosti.  

 

Algoritmus  C – A – B – C – D – E: 

C – Zástava masivního zevního krvácení 

A – Zabezpečení dýchacích cest a kontrola krční páteře 

B – Zajištění dýchání a ventilace 

C – Kontrola krevního oběhu a krvácení 

D – Neurologické vyšetření 

E – Ošetření postiženého  

BYDŽOVSKÝ, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Akutní punkce hrudníku Akutní punkce hrudníku 

Zajištění 2 žilních vstupů s infúzními 

roztoky (krystaloid a koloid) 

Zajištění žilního vstupu s infúzním 

roztokem (krystaloid) 

Podání 100% kyslíku s maskou Podání 100% kyslíku s maskou 

Kontrola pulzu, krevního tlaku, saturace, 

kapilárního návratu 

Kontrola pulzu, krevního tlaku, saturace, 

kapilárního návratu 

Vyhledání dalších poranění 

s kompletním vyšetřením  

Vyhledání dalších poranění s kompletním 

vyšetřením 

Protišoková opatření Protišoková opatření 

Kontrola zornic s fotoreakcí   

Zjištění stavu vědomí AVPU a určení GSC Určení GSC 

Transport Transport 
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3.3.1 Zjišťování přítomnosti masivního zevního krvácení 

              (Vojenský záchranář) 

 

 Při příchodu k poraněnému je velmi důležité provést první bod v Algoritmu       

C – A – B – C – D – E. Vyhledání masivního krvácení pohledem na těle poraněného, či 

krevní ztráty, nacházející se na zemi pod poraněným nebo v okolí.  

Po příchodu k poraněnému dále postupujeme povrchovou palpací celého těla, 

abychom vyloučili shromažďování krevních ztrát v oděvu, a tak masivní krvácení.   

 Při odhalení masivního krvácení nebo krvácení s nejasným charakterem 

záchranář zajistí co nejefektivnější technikou zamezení, aby se mohl dále věnovat 

postiženému dle algoritmu a později ránu dostatečně ošetřil. 

 

 

3.3.2.1    Zajištění dýchacích cest vzduchovodem  

            (Vojenský záchranář) 

 

 Zajištěním dýchacích cest zdravotnickou pomůckou, jakou je ústní nebo nosní 

vzduchovod, dává záchranářovi prostor pro řešení celkové situace, nejen stavu 

postiženého, aniž by musel neustále kontrolovat správný záklon a předešel zpětnému 

poklesu kořene jazyka, ale také usnadňuje transport do zdravotnického zařízení. 

 

 

3.3.2.2    Zajištění dýchacích cest záklonem hlavy  

            (Civilní záchranář) 

 

 Tento způsob patří mezi základní a nejjednodušší techniku zprůchodnění 

dýchacích cest, kterou využívají jak profesionálové, tak i laici. Osádky zdravotnické 

záchranné služby nevyužívají žádné zdravotnické pomůcky k zajištění dýchacích cest, 

pokud pacient ventiluje spontánně a je krátký dojezdový čas do zdravotnického 

zařízení. 
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3.3.3.1     Zajištění 2 žilních vstupů s infuzními roztoky  

    (Vojenský záchranář) 

  

 Z důvodu velmi dlouhé transportní doby zraněného do nemocničního zařízení a 

nemožnosti zjištění množství krevní ztráty v některých případech se automaticky 

zajišťují 2 žilní vstupy. První slouží k prvotní, avšak ke krátkodobé pomoci v podobě 

kristaloidního infuzního roztoku a druhý pak k dlouhodobé pomoci ve formě koloidního 

infuzního roztoku. Více žilních vstupů slouží jako záloha v případě ucpání některého 

z nich. K doplňování krevních ztrát používají vojenští záchranáři žilní katetry nebo 

intraoseální, pokud není možnost zajistit obě periferní žíly.  K dispozici je několik druhů 

intraoseálních katetrů, které se zavádí rozdílným způsobem: nastřelovací jehlou, 

tlakem, pomocí vrtačky nebo krouživým pohybem.  

 

 

3.3.3.2    Zajištění žilního vstupu s infuzním roztokem 

        (Civilní záchranář) 

  

V podmínkách krátkých dojezdových vzdáleností do zdravotnického zařízení je 

zbytečné zavádět více žilních vstupů, pokud se nejedná o rozsáhlou krevní ztrátu nebo 

o rozvinutý hemoragický šok. Proto se při doplnění krevních ztrát používá jen 

krystaloidní infuzní roztok.  

 

 

3.3.4.1    Krytí rány na hrudníku umělou, poloprodyšnou a    

          neprodyšnou chlopní (Vojenský záchranář) 

     

 Každý voják je školen v improvizovaném ošetření otevřeného pneumotoraxu 

pomocí neprodyšné, sterilní strany obalu obvazu. Záchranáři mají však již ve svých 

zdravotnických kompletech poloprodyšné nebo neprodyšné chlopně, které usnadní 

ošetřování a cenný čas. 
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3.3.4.2     Poloprodyšné, neprodyšné krytí rány na hrudníku 

                 (Civilní záchranář) 

 

 Využívá se jako preventivní krok v ošetření rány. Samotná rána se může ošetřit  

jen sterilním krytím, ale po akutní punkci hrudníku a vyrovnání tlaků by rána mohla 

začít propouštět vzduch. Proto přidáváme na sterilní krytí i neprodyšnou vrstvu, která 

může být vytvořena z čehokoliv. Nejběžnější materiály jsou z igelitového sáčku ve 

vybavení nebo z obalu ze sterilních gázových čtverců. Pokud by po punkci a vytvořené 

poloprodyšné vrstvě dechová frekvence nedosáhla fyziologické hodnoty, je třeba 

z poloprodyšné vrstvy udělat neprodyšnou. 

 

 

3.3.5 Kontrola zornic s fotoreakcí 

                 (Vojenský záchranář) 

 

 Patří mezi neurologické vyšetření. Provádí se vždy z důvodu vyloučení dalších 

poranění, i když charakter zranění neodpovídá rozvoji neurologických potíží. Při situaci 

v polních podmínkách se nedá nikdy nic vyloučit. Kontroluje se souměrnost obou 

zornic, jejich velikost a reakce na osvit.      

 

 

3.3.6.1    Zjištění stavu vědomí AVPU a určení GSC 

                  (Vojenský záchranář) 

 

Při prvotním hodnocení stavu vědomí a jeho hlášení základně, se používá 

armádní systém zvaný AVPU, který je součástí tzv. minineurologického vyšetření.  

Po prvotním určení a nahlášení stavu vědomí dle systému AVPU se dále určuje 

celosvětově známým systémem v přednemocniční a nemocniční péči, zvaným Glasgow 

coma scale. Tento způsob hodnocení je poměrně složitý pro laiky, proto ho využívají 

zdravotničtí profesionálové a upřesňují jím stav vědomí postiženého.   

ŽÁK, MATOUŠEK, 2009 
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3.3.6.2     Určení GSC 

                 (Civilní záchranář) 

 

 Při každém výjezdu a zásahu zdravotnického záchranáře se určuje Glasgow 

coma scale ošetřovaného a zapisuje se do Záznamu o výjezdu. Díky tomu má lékařský 

personál přehled při převzetí pacienta, jak vypadal jeho stav vědomí při prvotním 

setkání, a můžou ho porovnat s nynějším stavem a bodovým hodnocením, které si 

provedou sami.  

 

 

3.4 Kazuistika č. 3 

  

Konvoj vozidel aliančních sil, který prováděl běžnou bezpečnostní patrolu, najel 

na improvizované výbušné zařízení. Výbuchem bylo zasaženo první vozidlo konvoje. 

Díky malému obsahu výbušné slože a dostatečnému pancéřování vozidla došlo pouze 

k převrácení vozidla na pravý bok. Po zasažení vozidla improvizovaným výbušným 

systémem, se celý konvoj zastavil a začal provádět bezpečnostní stereotyp. Po 

provedení bezpečnostního stereotypu se ostatní příslušníci mohli přiblížit k poraněným 

a začít poskytovat první pomoc.  

 Během výbuchu se nestalo posádce vozidla nic, teprve následné 

převrácení vozidla na bok mělo za následek lehké pohmožděniny. Nejhůře dopadl 

příslušník, který byl v kulometné věži a během převracení byl vymrštěn ven, mimo 

vozidlo. Při příchodu pomoci z ostatních vozidel již byli příslušníci z havarovaného 

vozidla venku. Zaujímali bezpečnostní perimetr kolem zraněného člena, který zůstal 

ležet na místě dopadu, a začali poskytovat neodkladnou zdravotnickou péči dle 

algoritmu C – A – B – C – D – E.  

 

Stav poraněného: 

- Při vědomí 

- Lehká dezorientace 

- Drobné oděrky v obličeji 
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- Kolorit bledší 

- Tržná rána na levém předloktí s masivním krvácením  

- Podezření na zlomeninu levé dolní končetiny 

- Saturace: 99% 

- Tepová frekvence (pulzy/minuta): 125  

- Krevní tlak (Systolický/diastolický): 110/60 

- Kapilární návrat na zdravé ruce: 2s 

- Zornice izokorické, foto + + 

- GSC: 15 

- AVPU: A 

 

Postup poskytování neodkladné zdravotnické péče: 

- Zjišťování přítomnosti masivního zevního krvácení  

- Oslovení 

- Uložení postiženého na záda  

- Nasazení turniketu na levou paži 

- Zajištění 2 žilních vstupů s infúzními roztoky (krystaloid a koloid) 

- Kontrola pulzu, krevního tlaku, saturace, kapilárního návratu 

- Vyhledání dalších poranění s kompletním vyšetřením 

- Podání hemostatik na paži 

- Obvázání paže tlakovým obvazem 

- Uvolnění turniketu na paži  

- Fixace levé nohy 

- Protišoková opatření 

- Kontrola zornic s fotoreakcí 

- Zjištění stavu vědomí AVPU a určení GSC 

- Transport  

 

Postižený předán s diagnózou: 

- Masivní krvácení levého předloktí  

- Podezření na zlomeninu levé dolní končetiny 
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3.5 Kazuistika č. 4 

 

Při velkém požáru skladu, u kterého zasahovalo několik jednotek 

profesionálních hasičů došlo k nenadálé a překvapivé explozi. Velikost exploze 

naznačovala přítomným hasičům, že se jednalo o výbuch propanbutanové lahve. 

Exploze vznikla ve chvíli přiblížení jednoho ze zasahujících proudů blíže k budově. 

Hasič, který byl zcela vpředu a držel proudnici, byl zasypán ostrými, letícími fragmenty 

a sražen k zemi tlakovou vlnou. Následkem pádu na zem bylo upuštění proudnice, 

která se chvíli nekontrolovatelně zmítala do doby, než byl omezen proud vody. Během 

nekontrolovatelné doby proudnice udeřila hasiče na zemi do nohou, čímž ho poranila a 

zabránila mu v dalším pohybu. 

Posádka RZP se postarala o postiženého ihned, jakmile byl odtažen do 

bezpečné zóny. Po prvotním ošetření byl ihned odvezen do zdravotnického zařízení. 

 

Stav poraněného: 

- Při vědomí 

- Lehká dezorientace 

- Drobné oděrky v obličeji 

- Kolorit bledší 

- Tržná rána na levém předloktí s masivním krvácením  

- Podezření na zlomeninu levé dolní končetiny 

- Saturace: 99% 

- Tepová frekvence (pulzy/minuta): 125  

- Krevní tlak (Systolický/diastolický): 110/60 

- Kapilární návrat na zdravé ruce: 2s 

- Zornice izokorické, foto + + 

- GSC: 15 

- AVPU: A 

 

Postup poskytování neodkladné zdravotnické péče: 

- Zjišťování přítomnosti masivního zevního krvácení  

- Oslovení 



38 
 

- Uložení postiženého na záda  

- Nasazení turniketu na levou paži 

- Zajištění 2 žilních vstupů s infúzními roztoky (krystaloid a koloid) 

- Kontrola pulzu, krevního tlaku, saturace, kapilárního návratu 

- Vyhledání dalších poranění s kompletním vyšetřením 

- Podání hemostatik na paži 

- Obvázání paže tlakovým obvazem 

- Uvolnění turniketu na paži  

- Fixace levé nohy 

- Protišoková opatření 

- Kontrola zornic s fotoreakcí 

- Zjištění stavu vědomí AVPU a určení GSC 

- Transport  

 

Postižený předán s diagnózou: 

- Masivní krvácení levého předloktí  

- Podezření na zlomeninu levé dolní končetiny 

 

 

3.6 Porovnání 

 

Vojenský záchranář Civilní záchranář 

Zjišťění přítomnosti masivního zevního 

krvácení 

 

Oslovení Oslovení 

Uložení postiženého na záda Uložení postiženého na záda 

Nasazení turniketu na levou paži  

 Obvázání paže tlakovým obvazem 

Zajištění 2 žilních vstupů s infuzními 

roztoky (krystaloid a koloid) 

Zajištění žilního vstupu s infuzním 

roztokem (krystaloid) 
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3.6.1 Zjištění přítomnosti masivního zevního krvácení 

             (Vojenský záchranář) 

 

Viz. 3.3.1 

 

 

3.6.2 Nasazení turniketu na levou paži  

(Vojenský záchranář) 

 

Turniket, nebo-li zaškrcovadlo je zdravotnická pomůcka užívaná hlavně ve 

vojenské přednemocniční péči k potlačení masivního krvácení z rány, či amputátu. 

Používají se dva druhy zaškrcovadel: pevná (textilní) a pryžová. Při odhalení, krvácení 

s nejasným charakterem na končetině je jednodušší provést zabezpečení rány 

zaškrcovadlem hned, než později přerušovat některý úkon a věnovat cenný čas ráně, 

která začala více krvácet. Pokud se zaškrcovadlo přikládá jako preventivní ochrana 

Kontrola pulzu, krevního tlaku, saturace, 

kapilárního návratu  

Kontrola pulzu, krevního tlaku, saturace, 

kapilárního návratu 

Vyhledání dalších poranění s kompletním 

vyšetřením 

Vyhledání dalších poranění s kompletním 

vyšetřením 

Podání hemostatik na paži 

 

 

Obvázání paže tlakovým obvazem  

Uvolnění turniketu na paži  

Fixace levé nohy Fixace levé nohy 

Protišoková opatření  Protišoková opatření 

Kontrola zornic s fotoreakcí  Kontrola zornic s fotoreakcí 

Zjištění stavu vědomí AVPU a určení GSC Určení GSC 

Transport Transport 
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nebo urgentní řešení před krvácením a rána bude ošetřena na místě podle pořadí 

algoritmu, nemusí se psát čas přiložení. Nemělo by být však přiloženo déle než dvě 

hodiny. 

 

 

3.6.3.1     Zajištění 2 žilních vstupů s infuzními roztoky  

        (Vojenský záchranář) 

 

Viz. 3.3.3.1 

 

 

3.6.3.2     Zajištění žilního vstupu s infuzním roztokem 

     (Civilní záchranář) 

 

Viz. 3.3.3.2 

 

   

3.6.4 Podání hemostatik na paži 

             (Vojenský záchranář) 

 

 Hemostatické preparáty, díky své funkci rychle zastavit krvácení, se využívají 

hlavně v situacích, kdy je problematické dostat postiženého do zdravotnického zařízení 

do desítek minut. Hemostatických preparátů je velká řada, ale v zásadě mají stejné 

použití: přiložit, nasypat nebo aplikovat do rány pomocí pístu, silně přitlačit na ránu a 

držet minimálně 5 minut. Jediná krvácení, na která se hemostatické preparáty 

nepoužívají, jsou krvácení obličeje. 
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3.6.5 Uvolnění turniketu na paži 

             (Vojenský záchranář) 

 

 Po správné aplikaci hemostatik a po nasazení tlakového obvazu se pomalu 

uvolní zaškrcovadlo a při tom se sleduje rána, zda hemostatika plní svoji funkci a 

obvázaná rána dále neprosakuje. Zaškrcovadlo se nadále nechá na poraněné 

končetině. V případě selhání funkčnosti hemostatik a znovuobnovení masivního 

krvácení se končetina opětovně zaškrtí. Dále se kontroluje barva a teplota končetiny. 

Správnou prokrvenost provedeme testem kapilárního návratu.  

 

 

3.6.6.1     Zjištění stavu vědomí AVPU a určení GSC 

                 (Vojenský záchranář) 

 

Viz. 3.3.6.1 

 

 

3.6.6.2    Určení GSC 

                 (Civilní záchranář) 

 

Viz. 3.3.6.2 
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4 Diskuze 

 

 Původním záměrem vytvoření absolventské práce bylo sepsat publikaci, která 

by odpověděla na veškeré dotazy, které se týkají rozdílů mezi vojenskou a civilní 

přednemocniční péči. Při studování mnoha materiálů a osobním kontaktem se 

záchranáři obou stran jsem zjistil, že je takřka nemožné v rozsahu absolventské práce 

splnit zadaný cíl. Ať už z velkého kvanta informací, urgentních stavů a rozdílnosti 

funkce ZZS od VZS. Proto jsem musel ze svých nároků ustoupit a pojmout práci a 

nasbírané materiály z jiného úhlu pohledu. 

 Tento nový úhel pohledu přišel s dotazem spolužáků, na jaké úrovni jsou 

vojenští záchranáři? Jelikož sloužím v armádě České republiky, očekávali, že to budu 

vědět. Pravda byla však úplně jiná. Toto byl impuls pro změnu hlavního a dílčího cíle 

mé práce. Bude to práce o vojenském zdravotnickém záchranáři a všem co k němu 

patří. 

 Práci jsem pojal jako informativní a náborový soubor dat pro studenty 

zdravotnických oborů. V této oblasti jsem se totiž dostal do střetu s informační 

mezerou, která mě nutila ji vyplnit. Proč psát něco, co je omíláno pomalu v každém 

odborném časopise, když můžu vytvořit ucelený soubor dat, který ještě nebyl sepsán a 

zároveň muže pomoci mnoha lidem k poznání?   

Teoretická část se tedy zabývá samostatným tématem, vojenský zdravotnický 

záchranář a vším co k němu patří. Od požadovaného vzdělání přes druhy pracovních 

míst, až po techniku a vybavení, se kterým se může setkat a pracovat. Sběr informací 

do této části a tím splnění vytyčených dílčích cílů bylo znepříjemněno minimálním 

počtem zdrojů. Mou jedinou záchranou však byla ochota vojenských zdravotnických 

záchranářů, mi poskytovat potřebné informace.  

Praktickou část jsem vyplnil informacemi pro řádné zpracování a vyplnění 

hlavního cíle, který byl oproti původnímu záměru trochu poupraven. Přešel jsem 

z rozdílu mezi vojenskou a civilní přednemocniční péči k porovnání vojenského a 

civilního ošetření konkrétního poranění. Již před porovnáním jsem věděl o rozdílech 

v před nemocniční péči, díky prodělanému kurzu první pomoc v poli, tudíž jsem nebyl 

nijak překvapen výsledky. Použil jsem tedy dvě rozdílná zranění, u kterých je rozdílná 
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léčba nejzjevnější. Tyto rozdíly jsem poté rozebral, ať už se jednalo o léčebný postup 

nebo o užité materiály a vysvětlil, proč se užívají. 

Díky změně hlavního cíle již na začátku, jsem se vyhnul zcela jistému selhání a 

nesplnění cílů. Zúžením tématu vznikl dostatečný prostor na podrobný rozbor a 

vyhodnocení. Samotná tvorba práce měla pro mě velký význam. Díky ní jsem si posílil 

svou vůli k dokončení studia, proto abych se mohl stát vojenských zdravotnickým 

záchranářem. Nejvíce mě těší fakt, že již před dokončením této práce jsem byl osloven 

mnoha lidmi, kteří projevili zájem o přečtení mé práce. Jedná se o studenty 

zdravotnických oborů, vojenské i civilní záchranáře a dokonce i o členy laické 

veřejnosti. 
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Závěr 

 

Povolání vojenského zdravotnického záchranáře, je stále obestřeno neznámem 

i v armádě. Přes veškeré zdroje jsem se potýkal s velmi nízkou mírou informací, které 

měli vést k vytvoření této práce. Jen díky často zoufalým pokusům a doslova otravným 

oslovováním jednotlivých vojenských záchranářů, v různých posádkách Armády České 

republiky jsem se mohl dopracovat k ucelenému dílu, které by dokázalo komplexně 

informovat, zodpovědět základní otázky a zvládlo prezentovat možnosti vojenského 

zdravotnického záchranáře. Díky své službě v Armádě České republiky jsem se mohl 

dostat k informacím, které bych zřejmě nikdy nezískal, být civilní osobou.  

 Při zpracování teoretická části, jsem měl na paměti dílčí cíle, které jsem se snažil 

svědomitě a hlavně efektivně splnit. Vyhnout se nic neříkajícím, sáhodlouhým článkům 

o ničem, které by pozbývali informační smysl. Uvádět fakta s co největší přesností. 

Domnívám se, že přímost podaných informací a koncepce, jakou je teoretická část 

sestavena, může pomoci v informovanosti a dokonce k rozhodnutí volby budoucího 

zaměstnání pro řadu civilních osob z řad zdravotnických záchranářů.   

 V praktické části jsem porovnával vojenské a civilní záchranné postupy na 

kazuistikách, jejichž poranění byla zvolena pro co nejlepší demonstraci rozdílných 

postupů. Myslím si, že hlavní cíl své práce jsem splnil dokonale. Díky porovnání 

zdravotnických postupů vojenské a civilní sféry, jsem došel k závěru, že se od sebe tolik 

neliší. Základy ošetřovatelských postupů jsou s drobnými rozdíly stejné. Drobné rozdíly 

jsou odvozeny od prostoru použití, čímž je u vojenské pomoci válečný konflikt, který 

vyžaduje více úkonů pro paradoxně rychlejší ošetření. Postupy se liší jen ve vybavení. 

Vojenské vybavení je dražší a efektivnější, ovšem v civilním životě by bylo u většiny 

případů, zbytečně použito. Zdravotnická záchranná služba nepotřebuje sypké 

hemostatické preparáty nebo umělé plicní chlopně, protože dojezdový čas do 

nemocničních zařízení je při nejhorším do několika desítek minut a takto zvolená 

terapie by byla velmi finančně náročná. Vojenská zdravotnická služba, musí použít 

veškeré dostupné pomůcky pro udržení postiženého ve stabilizovaném stavu i několik 

hodin, než se dostane do zdravotnického zařízení. Tímto zjištěním však netvrdím, že by 

si tyto pomůcky a jiné, ZZS nezasloužila a nevyužila je. V případě komplikovaných 
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nehod, hromadných neštěstí nebo incidentů v nedostupném terénu, by tyto pomůcky 

byli neocenitelným a možná i jediným pomocníkem k záchraně lidského života.  

 Při zpracování této práce jsem došel k závěru, že je potřeba větší provázanosti 

obou zdravotnických služeb. Vojenské postupy a pomůcky se obměňují a vytvářejí 

každým dnem, díky současným válečným konfliktům. Úzká spolupráce by mohla být 

velice přínosná pro aplikaci na civilní záchranu života a její zefektivnění. Dále si myslím, 

že vybavení sanitních vozů pomůckami pro vojenskou péči celoplošně, by bylo pro 

začátek zbytečné. Vybavit by se měli oblasti, které se potýkají s nedostupností, 

odlehlostí a při zimních měsících s kalamitním stavem. Především tedy horské oblasti. 

Časem by se zjistila využitelnost pomůcek a teprve poté by se rozhodovalo, které 

pomůcky jsou přínosem pro civilní sektor a které ne.  
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Summary 

 

The assignment is focused on the army of the Czech Republic and its rescue 

service. It especially deals with military rescuers, sometimes called combat life savers. 

The aim of the assignment is to show what requirements are needed for providing this 

difficult job e. g. clothes, protective equipment, medical sets with special equipment 

and rescue vehicles for saving  lives and transporting victims. 

 In the theoretical part non-medical positions in the Czech army are described, 

their professional competence, specialized medical military courses, practical training 

in an ambulance or in hospital. The next part is focused on the NATO care system and 

its levels of treatment during a combat deployment. The last three chapters are 

devoted to a military rescuer and his clothes with protective equipments during non-

combat (normal) state, medical sets with the list of all components for saving lives and 

rescue vehicles which can be used or met in the rescue process. 

In the practical part four case histories are described - two military and two 

civilian accidents. Both military and civilian case studies have different mechanisms of 

injury, but injuries are the same. Military and civilian treatment procedures are 

compared e. g. differences between military and civilian sectors in the rescue 

techniques, equipment and transport. Every difference is described and its 

effectiveness is compared.  

The result represents findings of differences between evacuation time in 

military and civilian conditions. The Military evacuation time is longer than the civil 

evacuation time. Accessibility, long distance, a small amount of hospitals or many 

incidents at once with a limited number of MEDEVACS serve as examples of these 

differences Other differences are in military and civil treatment and equipment. 

Military treatment for instance uses bone injections guns to ensure intraosseal input 

and hemostatics for effective bleeding to stop. 

 

Key words: Czech army, military rescuer, rescuer, equipment 
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Seznam použitých zkratek 

 

AMB-S Ambulance sanitní 

AVPU 

 

Alert, verbal, pain, unresponsive - Upozornění, slovní, bolest,  

nereaguje 

B.I.G. Bone injection gun - Intraoseální pistole 

BARTS 

 

Battlefield advanced resuscitation techniques and skills - Pokročilé 

polní resuscitační techniky a dovednosti 

BZ Brašna zdravotnická 

CASEVAC Casualty evacuation - Evakuace oběti 

CLS Combat live saver - Bojový záchranář 

ČR Česká republika 

EKG Elektrokardiografie 

GSC Glasgow scale coma 

HEMS 

 

Helicopter emergency medical service - Letecká záchranná 

zdravotnická služba 

IBV Individuální balíček výsadkáře 

Inlek Individuální lékarnička 

JIP Jednotka intenzivní péče 

JP Jednorázová pláštěnka 

KOT-Zdr Kolový obrněný transportér - Zdravotnický 

LM Light maneuver - Lehký manévr 

LMV Light multirole vehicle - Lehké víceúčelové vozidlo 

LOV  Léhké obrněné vozidlo 

LZO Letecké zdravotnické odsuny 

LZS Letecká záchranná služba 

M-10M Maska - 10M 

MEDEVAC Medical evacuation - Zdravotnická evakuace 

NATO North atlantic treaty organisation - Severoatlantická aliance 

OM Ochranná maska 

POP Pojízdná převazovna 

http://en.wikipedia.org/wiki/Casualty_evacuation
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PTU Patient transport Unit - Transportní jednotka pro pacienty 

R-BARTS 

 

Retention Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills - 

Udržení pokročilé polní resuscitační techniky a dovednosti 

ROLE 2 E Enhanced – Vyšší 

RZP Rychlá zdravotnická pomoc 

SAR Air Search and Rescue - Letecká pátrací a zachranná služba 

TCCC Tactical combat casualty care - Neodkladná první pomoc v poli 

Tzv. Takzvaný 

UAZ Ulianovskij avtomobilny závod - Ulianovský automobilový závod 

VW Volkswagen 

Vz.95 Vzor 95 

VZS Vojenská zdravotnická služba 

Zdrav Zdravotnické 

 


