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1. ÚVOD 

Ve své práci se chci zabývat první pomocí v situacích, které nejsou zcela standardní. 

Často se setkáváme se školením o první pomoci, poprvé už na základní škole. Chtěla jsem 

studovat obor zdravotnický záchranář, protože mě první pomoc zajímá. Je jednoduché setkat 

se s autonehodou, vytočit 155 nebo 112 a přivolat pomoc. Je relativně snadné přijet k nehodě 

s kompletním vybavením k první nemoci a přednemocniční péči. Ale když se ocitnete na 

místě, kde jste odkázáni sami na sebe, respektive kde zraněný nebo zranění jsou odkázání jen 

na Vás, je situace složitější. 

Zaměřím se na konkrétní případ vojáků v zahraniční bojové operaci, kteří prošli jen 

třítýdenním zdravotnickým kurzem Barts for CLS a v první linii zachraňovali životy 

aliančních vojáků.  

Jaké jsou vlastně kurzy první pomoci a co lidem přináší? Co si z nich lidé zapamatují? 

Právě laici jsou jako první u případů, kde je potřeba poskytnout první pomoc. Často se ale 

bojí první pomoc nebo následků jejich pomoci. Chci se porovnat znalosti první pomoci 

veřejnosti, vojáků po absolvování kurzu Barts for CLS a studentů 4. ročníku střední 

zdravotnické školy. Je to široký okruh témat a možností. Já se zaměřím na opravdu 

nestandardní podmínky, kterými je právě vojenská bojová operace. Chci ukázat, jak je 

důležité brát kurzy o první pomoci vážně. Zažila jsem bojové operace, zažila jsem pocit 

bezmoci, když vám před očima umírají lidé a vy nemůžete nic.  

Mým hlavním cílem je, aby si všichni uvědomili, že stejně tak jako oni se mohou 

vyskytnout v nestandardní situaci s jedním nebo více zraněnými, tak se i stejně může každý 

sám nebo jejich blízcí ocitnout jako zranění a být odkázáni na to, jestli kolem jdoucí nebo 

jedoucí si jich budou chtít všimnout, nebudou se bát poskytnout první pomoc a budou vědět 

jak. 

 

 

 

 

 



7 

 

1 CÍLE PRÁCE 

1.1 Hlavní cíl 

Zdůraznit význam znalostí z oblasti poskytování první pomoci v nestandardních 

podmínkách. 

 
 

1.2 Dílčí cíle 

1.1.1 Popsat přínos vojenského zdravotnického kurzu Barts for CLS.  

1.1.2 Porovnání znalostí o první pomoci proškolených vojáků z povolání, studentů 

zdravotnických škol a civilní veřejnosti 

1.1.3 Kazuistika první pomoci v bojové operaci 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1  VÝVOJ PRVNÍ POMOCI 

Války byly skoro vždy v lidské historii inspirátorem rozvoje vědy. Medicína osvícenství se 

musela vyrovnat nejen s kvantitou poranění, s jejich větším poškozováním při zaváděním 

střelných zbraní, s jejich infekcí, s přehodnocením účelnosti vypalováním ran, ale i s 

organizací poskytování pomoci za nouzových podmínek.  

http://62.168.39.166/paichl//knihy/Vojenska_medicina.htm 

Prvními opravdovými chirurgy se stávali ranhojiči z četných válek, které se odehrávaly v 

tehdejší Evropě. Mezi nimi vyčnívá jméno Ambroise  Parého (1510-1590), muže který se stal 

jakýmsi znovu obnovitelem slávy chirurgie z dob starověku. Tento ranhojič, který se stal 

posléze královským ranhojičem francouzských králů Karla IX. a Jindřicha III., si získal 

proslulost především znovuobjevením staroegyptské metody podvazování krvácejících cév u 

amputovaných končetin, kterou nahradil nesmírně bolestivé vypalování rány žhavým olejem 

či plamenem, způsobujícího často větší bolest a šok u poraněných, než vlastní zranění. Paré 

rozpracoval také léčbu řady dalších poranění, o svých zkušenostech napsal několik svazků, 

které ve své době vzbudily pohoršení mezi lékaři, dotčených odvahou tohoto ranhojiče 

prezentovat své zkušenosti vědeckou metodou i v oblastech, kterou tehdejší lékaři považovali 

za své výsostné území. Určitý rozvoj válečné chirurgie znamenaly bezesporu Napoleonské 

války, jakkoliv i v této době platilo, že hlavní metodou válečné chirurgie zůstávala amputace 

postižené končetiny. Určitým dokladem této fáze vývoje chirurgie z období před zavedením 

anestezie a aseptické chirurgie je tzv. Muzeum Starého operačního sálu v Londýně v 

Southwarku v podkroví kostela svatého Tomáše, kde probíhaly operace od r. 1822. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chirurgie 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2.2  Seznámení se s první pomoci  

Jak už jsem se zmiňovala, s výukou první pomoci se seznamuje poprvé na prvním stupni 

základní školy. Co si pamatuji já, učili nás umělé dýchání, „trojhmat“, stabilizovanou polohu, 

zástavu krvácení a fixaci zlomenin. Na první stupeň základní školy dost informací. Bohužel, 

to jako průprava pro život měla stačit. Na vyšším stupni základní školy se už s první pomocí 

nesetkáte a dokonce ani na střední škole, pokud ovšem nejdete na kurz k získání oprávnění 

řízení motorových vozidel. Ale i tady z mojí vlastní zkušenosti je čas věnovaný první pomoci 

zcela nedostačující a hlavně přednášející to bere jako nutné zlo, tudíž se obsah probrané látky 

znovu vyrovnává prvnímu stupni základní školy. Tady už je to zarážející, protože jako laik se 

nejvíce setkáte s nutností poskytnout první pomoc právě v silničním provozu.  

Jsem voják, v roce 2007 jsem se zúčastnila zahraniční bojové mise. Dalo by se předpokládat, 

že před takovým výjezdem bude věnováno první pomoci více přípravy. Ale ani tady jsem se 

nesetkala s vyšší mírou informovanosti. Je totiž předpoklad, že jste před misí vyslání na kurz 

První pomoci do Vyškova nebo Hradce Králové. Neměli-li jste to štěstí, je to Váš problém 

(nebo spíše Vašeho okolí, když by bylo potřeba poskytnout první pomoc). Vzhledem k tomu, 

že jsem vyjížděla do mise s Útvarem Speciálních operací Vojenské policie, kde byly některé 

tabulkové funkce rozšířený o zdravotníky, byli jsme proškoleni na místě, tedy v Afghánistánu 

po příletu. Ale i tito vojáci, kteří měli za úkol být i zdravotníky, ve vlastním zájmu a v zájmu 

jednotky si smluvili po absolvování kurzu Barts for CLS výjezdy se záchrannou službou 

Hlavního města Prahy. Armáda sama o sobě víc než výše uvedený kurz zabezpečit neumí. 

Hodiny, které dobrovolně strávili po nemocnicích, na záchranné službě i operačních sálech 

z nich téměř udělaly profesionály bez škol a titulů. Po jejich přednášce a praktických 

ukázkách jsme všichni dostali do kapsy 2 autoinjektory s morfiem, škrtidlo a vojenský 

tlakový obvaz. To vše máme nosit v kapse u kalhot. Zvláštní pocit, možná teprve tady si 

většina z nás uvědomila, že se může stát, že to budeme potřebovat. 

Bohužel, sebevětší a lepší snaha seznámit nás laiky vyslané do zahraniční bojové operace, nás 

nemohla dostatečně připravit na to, co nás čekalo.  
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2.3  ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 

První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo 

postižení zdraví či života cílevědomě a účinně omezují rozsah a důsledky ohrožení či 

postižení. 

 

První pomoc dělíme na technickou, laickou a odbornou. Při technické musíme odstranit 

příčiny úrazu, vytvořit si podmínky k poskytnutí první pomoci a přivolat pomoc (hasiče, 

horskou službu, policii). Laická první pomoc obnáší soubor základních a technických 

opatření, péči o postiženého, zavolání zdravotnické záchranné služby. Přivolání ZZS (155, 

112), Jméno, místo, čas, rozsah nehody, počet raněných, charakter poranění. Odborná první 

pomoc zahrnuje podání léků, použití léčebných a diagnostických přístrojů. Pohledem 

(pozorování stavu vědomí, chování, vzhledu a barvy kůže, dýchacích pohybů), poslechem 

(odebrání anamnézy, poslech dýchání), pohmatem (zkouška pulsu, neporušenost skeletu, 

teplota kůže), čichem (pátrání po acetonovém zápachu, zápach po alkoholu). 

 

2.4  ZDRAVOTNICKÁ POMOC V POLI 

Hlavním úkolem první pomoci ve vojenském zdravotnictví na bojišti je co nejrychleji 

poskytnout první pomoc všem raněným a nemocným a zprostředkovat jejich odsun na 

praporní obvaziště nebo zajistit odsun medevacem. V případech, kdy není zdravotnická služba 

(ZS) schopna zabezpečit první pomoc (PP) vlastními silami, organizuje se PP dvěma způsoby: 

1. Formou svépomoci („self-aid“) - voják se ošetřuje sám s využitím vlastní 

zdravotnické výbavy 

2. Formou vzájemné pomoci („buddy aid“) - raněnému poskytuje PP spolubojovník, 

který k tomu použije nejdříve výbavu raněného, potom vlastní nebo z autolékárničky. 

Kromě vlastní zdravotnické péče zahrnuje i další opatření, která umožňují ošetření a zároveň 

zabezpečují raněného před dalšími poškozujícími vlivy bojiště: 

Vyhledání a vyproštění raněného (v terénu, z bojového vozidla, ze závalu), uhašení hořícího 

oděvu a výstroje, ochrana před účinky zamoření (nasazení prostředků individuální), 

dekontaminace – po vynesení ze zamořeného území, ukrytí a ochrana raněného před 

druhotným poraněním (vliv prostředí – horko, chlad, terén). 

[Barts for CLS, 2008] 
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Přistávající medevac na FOB Price AF 1 

 

2.5  ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNICKÁ VÝBAVA JEDNOTLIVCE 

Tvoří soubor zdravotnického materiálu, který slouží pro poskytování první pomoci při 

poranění nebo zasažení formou svépomoci nebo vzájemné pomoci.  

Doporučovány jsou: 

� Obvaz kapesní vz.80 nebo vz.90 

Kapesní obvaz vzor 80 a kapesní obvaz vzor 80, typ II jsou určeny k poskytnutí první pomoci 

(formou svépomoci nebo vzájemné pomoci) především při střelných a plošných otevřených 

poraněních, a to i rozsáhlých, popřípadě mnohočetných. Dále jsou určeny k překrytí rány 

nebo popáleniny s cílem zabránit jejímu druhotnému mikrobiálnímu znečištění. Při použití na 

způsob tlakového (kompresivního) obvazu zajišťují dočasné zastavení žilního krvácení a 

krvácení z většiny končetinových tepen. Jsou vhodné pro prvotní ošetření i hlubších popálenin 

menšího rozsahu (do 3,5 % povrchu těla). Obal kapesního obvazu vzor 80 i kapesního obvazu 

vzor 80, typ II je na vnitřní straně sterilní a je možno jej využít k improvizovanému uzavření 

otevřeného pneumotoraxu při pronikajícím poranění hrudníku. Raněné, kteří jsou ošetřeni 

kapesním obvazem vzor 80 nebo kapesním obvazem vzor 80, typ II, je možno vyhledat i za 

tmy pomocí aktivních infrapřístrojů zavedených do výzbroje Armády České republiky. 
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[Ministerstvo obrany, 2004] 

 

 

Kapesní obvaz vz.80 1 

 

� Antimikrobiální kapesní obvaz vz.90 

Kapesní obvaz vzor 90 je určen k poskytnutí první pomoci (formou svépomoci nebo 

vzájemné pomoci) především při střelných a plošných otevřených poraněních, a to i 

rozsáhlých, popř. mnohočetných. Dále je určen k překrytí rány nebo popáleniny s cílem 

zabránit jejímu druhotnému mikrobiálnímu znečištění. Při použití na způsob tlakového 

(kompresivního) obvazu zajišťuje dočasné zastavení žilního krvácení i krvácení z většiny 

končetinových tepen. Je vhodný pro prvotní ošetření i hlubších popálenin menšího rozsahu 

(do 3,5 % povrchu těla). 

[Ministerstvo obrany, 2004] 
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obvaz kapesní vz.90 1 

 
 

� Autoinjektor COMBOPEN, DIAZEPAM, MEDIJECT-MORPHINE 

Combopen 

Autoinjektor COMBOPEN s antidotem proti nervově-paralytickým látkám (NSN 6505-21-

896-3322) je určen k jednorázové nitrosvalové aplikaci antidotního přípravku v polních 

podmínkách proti nervově-paralytickým látkám. Autoinjektor je součástí zdravotnické výbavy 

každého vojáka a slouží k poskytování první pomoci formou svépomoci a vzájemné pomoci. 

[Ministerstvo obrany, 2004] 

 

 

ComboPen 1 

Autoinjektor DIAZEPAM (NSN 6505-01-274-0951) je určen k jednorázové nitrosvalové 

aplikaci léčivého přípravku s obsahem diazepamu v polních podmínkách proti nervově-

paralytickým látkám. Autoinjektor DIAZEPAM je součástí zdravotnické výbavy každého 

vojáka a slouží k poskytování první pomoci formou svépomoci a vzájemné pomoci. 

Aplikuje se následně po použití autoinjektoru COMBOPEN s antidotem 

proti nervově-paralytickým látkám. 

[Ministerstvo obrany, 2004] 
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ComboPen 2 

 

Autoinjektor MEDIJECT-MORPHINE (NSN 6505-99-147-0945) je určen k jednorázové 

nitrosvalové aplikaci léčiva (analgetika - anodyna) v polních podmínkách při bolestivém 

poranění nebo velkých bolestech jiného původu. Je vložen do pouzdra z plastu hnědé barvy, 

na kterém je uveden návod k použití a ponechána volná místa k vepsání jména a příjmení 

osoby, které byl přípravek aplikován a doby aplikace. Autoinjektor MEDIJECT-MORPHINE 

(dále jen autoinjektor MORPHINE) je součástí zdravotnické výbavy speciálních jednotek 

Armády České republiky. Vysunutí injekční jehly z autoinjektoru a vytlačení injekčního 

roztoku z injekčního dílu do svalu uskutečňuje mechanismus autoinjektoru po jeho 

spuštění. 

[Ministerstvo obrany, 2004] 

 

 

autoinjektor s Morphine 1 

 

 

� Dikacid - tablety s účinnou látkou slouží k individuální přípravě pitné vody v poli z 

neprověřených, ale nezamořených zdrojů – tzn., že pouze dezinfikuje a radioaktivní nebo 

chemické zamoření neodstraňuje ani netlumí. Lahvička obsahuje 50 tablet, jedna tableta 
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postačuje na množství odpovídající polní láhvi (tzn. ¾ litru). Po vhození tablety do vody, 

protřepeme a necháme působit cca ½ hod. Poté je voda způsobilá k pití. 

[Ministerstvo obrany, 2004] 

 

�IPB vz.80 – individuální protichemický balíček, je určen k prvotní dekontaminaci nekryté 

pokožky a přiléhajících součástí zasažených otravnými látkami, obsahuje: desprach (sypký 

prášek šedobílé barvy), toaletní mýdlo, tampóny a návod k použití). 

[Ministerstvo obrany, 2004] 

 

 
1 - bakelitová krabička; 2 - lahvička s dekontaminačním činidlem; 3 - tampóny; 

4 - víčko krabičky; 5 - toaletní mýdlo; 6 - návod k použití 

 

�PANPAL - léčivo je určené jako profylaktická ochrana organizmu a zvýšení účinnosti 

antidotní léčby. Panpal snižuje intenzitu příznaků při intoxikaci nervově-paralytických 

otravných látek (NPL) typu SARIN, SOMAN a VX. Zesiluje účinek antidot první pomoci 

proti NPL a je začleněné na etapách poskytujících předlékařskou pomoc.  

Profylaktické antidotum PANPAL se skládá z tablety A a tablety B.  

PANPAL A : bílá tableta s dělící rýhou. Obsahuje: 0,8 mg benaktizini hydrochloridum, 6,0 

mg trihexyphenidyli hydrochloridum v jedné tabletě s řízeným uvolňovaním  

PANPAL B: hnědá tableta. Obsahuje: 35,0 mg pyridostigmini bromidum v jedné tabletě        - 

účinek se plně projeví do jedné hodiny od aplikace - ochranný účinek působí po dobu           8 

hodin - dávkuje se vždy jedna tableta A a B, opakovaní dávky je možné nejdříve po 12 

hodinách      - balení po 30 tablet složky A a B 

[Ministerstvo obrany, 2004] 
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� INLEK vz.99 – osobní lékárnička, určená jako doplněk k dalším prostředkům zdravotnické 

výbavy jednotlivce.  

 

� IBV vz.99 – individuální balíček pro výsadkáře, (ataralgin tbl. 10ks, augmentin 375 mg tbl. 

20ks, autoinjektor Morphone sulphate 10mg v 1ml, sterilizovaný malý obvaz, dikacid tbl. 1ks, 

dithiaden tbl. 10ks, framykoin 5g, jodisol 3,6g, náplast 1ks, kinedryl tbl.10ks, náplast 

s polštářkem 5ks, obinadlo hydrofilní 2ks, obinadlo škrtící 1ks, obvaz kapesní antimikrob. 

1ks, opthalmo septonex 10ml, ritalin 10mg, 30ks, rouška 1ks, špendlík zavírací 3ks, 

záchranná idol. přikrývka 1ks) 

[Ministerstvo obrany, 2004] 

 

� Hemostatické prostředky – Granulované hemostatikum obsahující chitosan (obr.1) - 

jednoduchá aplikace, vysoce efektivní, nemá žádné vedlejší účinky, má univerzální použití. 

 

CELOX jsou absorbující hemostatické granule, které se osvědčily při kontrolovaných 

zkouškách, jako efektivní prostředek k zastavení těžkého atreriálního krvácení během 3 

minut. Laboratorní zkoušky ukázaly, že tento produkt je velmi účinný i při teplotě krve 

13stupňů Celsia a taktéž s Heparinizovanou krví. Laboratorní zkoušky demonstrovaly, že 

nedochází k žádnému zvýšení teploty v oblasti použití CELOXu. 

http://shoparamedik.cz/prvnipomoc/celox-

hemostatickegranule15g%5BPPC001%5D?ItemIdx=5 

 

hemostatický prostředek celox, obr.1 1 
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hemostatický prostředek celox, obr.1 2 

 

 

 

hemostatický prostředek celox, obr.1 3 

 

Granulátový hemostat. přípravek  (obr.2) – generuje teplo (může vést až k popáleninám), 

novější varianty jsou částečně předsušené a tím vyvíjí méně tepla, má antimikrobiální účinky 

 

hemostatický prostředek QuikClot 1 
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� Škrtidla 

Škrtidla se v bojové operaci používají velmi často. Američtí vojáci vyjíždějící v autech a 

kolonách mimo základny mají na každé končetině nasazené jedno škrtidlo. Všechny níže 

uvedené typy mají obrovskou výhodu, že při traumatu nepotřebujete na utažení asistenci 

další osoby, ale poraněný si je schopen škrtidlo zatáhnout sám, jednou rukou a tím 

zamezit vykrvácení. Nemusí tedy spoléhat na brzký příchod jiného vojáka. 

Naši vojáci běžně tyto škrtidla nemají (pro jejich údajnou vysokou pořizovací cenu), proto 

jsou jimi vybaveni jen zdravotníci jednotky. 

 

The Combat Application Tourniquet® (C-A-T®) 800x25 mm 

 
 

 

 

MAT Mechanical Advantage Tourniquet 

750x25 mm + 230x65 mm 
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SOF TT (USA) Special Operations Forces Tactical Tourniquet 850x25 mm 

 
 

2.6  SBĚR A VÝNOS RANĚNÝCH 

Sběr, vyprošťování, vynášení a ukrývání rr patří k činnostem, jejichž včasnost, rychlost i 

způsob provedení často rozhodují o dalším osudu postižených. Dokonalé zvládnutí 

vyprošťovacích technik a technik přenášení rr nedílnou součástí výcviku každého příslušníka 

AČR (nevztahuje se tedy pouze na vojenský zdravotnický personál). 

[Barts for CLS, 2008] 

 

Výnos raněných 

Zásady: včasnost, rychlost, způsob provedení, bez pomůcek, s pomůckami, popruhy, nosítka 

2.7  TRIAGE 

Priority třídění 

Priorita 1 ( P1 ) - immediate 

Ti, kteří potřebují život zachraňující resuscitaci nebo chirurgický zákrok neodkladně (akutně) 

na místě. 

Priorita 2 ( P2 ) - some delay 

Ti, kteří potřebují resuscitaci nebo chirurgický zákrok včas, kde je nějaké odložení 

akceptovatelné. 

Priorita 3 ( P3 ) - longer delay 

Ti, kteří vyžadují léčbu a kde je delší odložení akceptovatelné (chodící). 

Zemřelí - dead 

P1 Hold -  ošetření těchto raněných je pozdrženo po dobu nutnou k zabezpečení raněných s 

větší šancí na přežití.  
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P 1 (priorita 1) 

• Airway: Obstrukce d.c. způsobené obličejovým poraněním     

• Breathing : Pneumothorax, vlající hrudník, zhmoždění plic, haemothorax – bez 

definitivního ošetření  

• Circulation : Velké krvácení - vnitřní nebo vnější, rozsáhlé zhmoždění svalové tkáně, 

mnohočetné zlomeniny nebo mnohočetná poranění, popáleniny na 15-30% povrchu 

těla 

 

P2 (priorita 2) 

• Svalová poranění 

• Cévní poranění, která nemají charakter P1 

• Popáleniny na méně než 15 % povrchu těla, popáleniny zasahující tvář, víčka, ruce, 

klouby a hráz 

• Velké kloubní dislokace 

 

P3 (priorita 3) 

• Menší zlomeniny a dislokace 

• Menší poranění měkkých tkání vyžadující chirurgické řešení 

• Obličejová poranění bez dýchacích obtíží 

• Poranění očí 

• Ostatní popáleniny zasahující méně než 15 % povrchu těla 

 

P1 Hold 

Těžká kombinovaná poranění, která nemají velkou šanci na přežití. Je mnohdy obtížné 

rozpoznat, zda se jedná o prioritu P1 nebo P1 Hold (střelná poranění mozku, popáleniny na 

více jak 30% povrchu těla – v případě více zraněných nemají tato poranění příznivou 

prognózu) 

Dead - Mrtvý 

V případě výskytu více raněných:   

Pokud zjistíme, že postižený nedýchá ani po předsunutí dolní čelisti, považuji ho za mrtvého. 
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V případě jednoho postiženého: 

Pokud nedýchá, zahájíme neprodleně KPR, tento postižený není posuzován jako mrtvý! 

Třídění – nejdůležitější část odsunového systému! 

Třídit začíná osoba, která přišla do styku s raněnými jako první!!! 

[Barts for CLS, 2008] 

 

2.8.  ZÁKLADNÍ ZNALOSTNÍ POMŮCKY PRO PRVNÍ POMOC 

 

Základní fakta k první pomoci, které je dobré si zapamatovat a řídit se podle nich: 

A (alert) – vědomí 

V (voice) – reakce na hlas 

P (pain) – reakce na bolest 

U (unresponsive) – nereaguje, bezvědomí 

 

C (catastrofic haemorrage kontrol) – kontrola masivního krvácení 

A (airways, cercival spine) – průchodnost dýchacích cest, ochrana krční tepny 

B (breathing, ventilation) – dýchání a ventilace 

C (cirkulation) – kontrola krvácení, krevního oběhu 

D (disability) – stav vědomí 

E (extremity, enviroment, exposure) – fixace zlomenin, prevence podchlazení a přehřátí, 

příprava, transport 

 

Předpokládané ztráty krve při traumatech: 

Žebro 150ml 

kost vřetenní nebo loketní 250-500ml 

kost pažní 500-700ml 

kost holenní nebo lýtková 500-1000ml 

kost stehenní 1000-2000ml 

pánev 3000ml 

 

Ztráta 500ml – vědomí normální, puls arteria radialis je dobře hmatný, srdeční frekvence 

normální, tlak normální, dýchací frekvence normální 
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Ztráta 1000ml – vědomí se stavem úzkosti a strachu, puls a.r. je hmatný slabě, srdeční 

frekvence 100-120min i více, tlak klesá, dýchací frekvence 30-35/min 

Ztráta 2000ml  a více – stave vědomí se zmateností, nebo bezvědomí, puls a.r. velmi slabě 

hmatný až nehmatný, srdeční frekvence 110min a více, tlak nízký až nezměřitelný, dýchací 

frekvence 35/min a víc 

 

2.9  NEJČASTĚJŠÍ ZRANĚNÍ VE VÁLEČNÉM KONFLIKTU 

 

2.9.1  Poranění hrudníku 

10 % všech válečných poranění hrudníku ve 25 % končí smrtí. Nedochází k rychlému 

rozeznání život ohrožujících stavů a včasnému zahájení léčby. Pouze 10 % hrudních poranění 

je indikováno k chirurgické léčbě! Ostatní poranění stačí málo (poloprodyšný obvaz). 

[Barts for CLS, 2008] 

 

 

 

2.9.1.1  Obecné příznaky poranění hrudníku 

� Bolest 

� Obtížné dýchání 

� Kašel 
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� Vykašlávání jasně červené zpěněné krve 

� Neklid a strach 

� Zrychlené dýchání 

� Cyanóza 

� Slyšitelné nasávání vzduchu do hrudníku 

 

Poranění hrudníku dělíme na otevřený a zavřený. 

2.9.1.2  Otevřená poranění hrudníku 

Vznik: násilným mechanickým narušením hrudní stěny závažnější poranění vnitřních orgánů 

hrudníku než hrudní stěny jako takové. 

[Barts for CLS, 2008] 

 

2.9.1.3  Zavřená poranění hrudníku 

Vznik: náraz, stlačení mnohočetná poranění žeber, poranění orgánů dutiny hrudní 

Zvláštní zavřené poranění hrudníku: poranění tlakovou vlnou při výbuchu v uzavřeném 

prostoru (Blast syndrom) poranění plic bez současného poranění hrudní stěny. 

[Barts for CLS, 2008] 

 

2.9.1.4  Pneumothorax - PNO 

Proniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny 

Rozdělení pneumotoraxu 

a) OTEVŘENÝ PNO 

b) ZAVŘENÝ PNO 
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výstřel v zadní části hrudníku 1 
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část PRG, průchod hrudníkem 1 

2.9.1.5  Otevřený PNO 

 

Vzduch vniká do pohrudniční dutiny při poranění hrudní stěny, což způsobuje komunikaci 

mezi hrudní dutinou a vnějším prostředím, plíce na postižené straně kolabuje. Kritická 

velikost defektu hrudníku, která dovoluje proniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny činí 2/3 

průměru průdušnice. 

[Barts for CLS, 2008] 
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Příznaky: 

bolest, dechová tíseň, slyšitelné nasávání vzduchu do hrudníku, cyanotické zbarvení kůže, 

zapojení pomocných dýchacích svalů, zpěněná krev u otvoru do hrudníku, úzkost, strach, 

šokový stav 

•  Otevřený PNO se může změnit v tenzní PNO, jestliže se otvor do hrudní dutiny samovolně 

zatáhne vzestup tlaku v dutině hrudní 

První pomoc otevřeného PNO 

• Uzavření otvoru nejdříve dlaní 

• (sám raněný, je-li schopen), následně přilož poloprodyšný obvaz s přelepením na 3 stranách 

(Ashermanova chlopeň), poloha v polosedě (Fowlerova), po celou dobu sledovat základní 

životní funkce, přivolání zdravotníka (ZZS). 

 

2.9.1.6  Zavřený PNO 

Uzavřené poranění hrudníku, např. poranění plíce úlomky zlomených žeber, umožněná 

komunikace mezi dýchacími cestami a pohrudniční dutinou. Vzduch se drží v pohrudniční 

dutině a plíce postupně kolabuje.  

[Barts for CLS, 2008] 

 

Příznaky 

Dechová nedostatečnost, cyanotické zbarvení kůže, rychlé a povrchní dýchání, zapojení 

pomocných dýchacích svalů, postižená strana hrudníku se nezvedá, šokový stav 

[Barts for CLS, 2008] 

 

První pomoc zavřeného PNO 

Drenáž hrudníku v 5 mezižebří v přední axilární čáře (neprovádí laická veřejnost) 

Cingulum 

Poloha v polosedě 

Studené obklady na hrudník 

Případné podpůrné dýchání 

Přivolání ZZS 
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1. Ventilový PNO  

(přetlakový, tenzní) 

Nejčastěji se vyskytuje u zavřeného PNO–autonehody, tupý úder do hrudníku, poranění 

tlakovou vlnou… 

Má za následek vnikání vzduchu do pohrudniční dutiny s nemožností úniku ven 

Úniku vzduchu brání z pravidla měkké tkáně, které působí jako ventil (při nádechu nasátí 

vzduchu, při výdechu se ventil uzavře). Vzduch, který se dostává do hrudní dutiny při každém 

vdechu, má za následek rychlý vzestup tlaku a akutně ohrožuje život postiženého! 

[Barts for CLS, 2008] 

 

Příznaky  

• dechová tíseň 

• cyanóza 

• postižená strana hrudníku zůstává v nádechu 

• strana opačná ventiluje přirozeně 

• rozšířené krční žíly – nemusí být u hypovolemického raněného 

• naplněné jugulum a nadklíčkové a podklíčkové jamky 

• terminálním příznakem je posun (deviace) průdušnice na stranu opačnou než je 

poranění hrudníku 

• strach a úzkost 

• šokový stav 

 

První pomoc ventilového PNO 

• Vypuštění vzduchu a uvolnění přetlaku z dutiny hrudní punkce hrudníku silnou 

jehlou v 2 mezižebří ve střední klavikulární čáře  

• Definitivní ošetření - hrudní drenáž v 5 mezižebří v přední axilární čáře  

• Laická veřejnost však nemá prostředky a znalosti k tomuto výkonu! 

• Raněného ošetřuj v polosedě. 
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• Případné podpůrné dýchání 

• Studené obklady na hrudník 

• Rychlé přivolání ZZS (zdravotníka) 

• Sériové a blokové zlomeniny žeber 

• Vznik stlačením nebo nárazem 

• Paradoxní dýchání 

• Nestabilita hrudní stěny 

• Nedostatečné dýchání 

 

2.9.2  ŠOK 

Šok, viděla jsem jej v mnoha podobách, fyzický, psychický. Je to něco, co dokáže ohromit 

vaše vědomí, podvědomí i životní funkce. Viděla jsem mladé kluky, co přestali vidět, bez 

zjevné příčiny, kluky, co nemohli zvednout ruku nebo pohnout nohou. To stres si zahrál 

s jejich nervovým systémem. 

[Barts for CLS, 2008] 

2.9.2.1  Definice šoku 

Akutní oběhové selhání, které vede k nedostatečnému prokrvení tkání. Šok je život ohrožující 

stav, kdy dochází k selhání krevního oběhu s kritickým snížením orgánové perfúze 

a následným hypoxicko-metabolickým poškozením buněčných funkcí. 

 

Šok = hypoperfúze 

Šok je reakcí organismu na nedostatek objemu kolující náplně krevního řečiště (nepoměr 

mezi nabídkou a poptávkou). 

Charakteristika: 

� nízký TK, nedokrvení tkání, pokles minutového, srdečního objemu (norm. 5 l/min) 

• Organismus není schopen zásobovat tkáně kyslíkem! 

• Závažný, život ohrožující stav! 

• Provází významné procento úrazů, u nichž bývá smrtelnou komplikací! 
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• Mechanismus vzniku šoku 

Pokles objemu krve snižuje návrat krve do srdce a snižuje se pokles minutového objemu 

srdečního 

[Barts for CLS, 2008] 

 

ORGANISMUS REAGUJE OKAMŽITOU OBRANNOU REAKCÍ  

• Hypotenze 

• vasokonstrikce  

• snížení tkáňové perfuze 

• abnormální microcirkulace   

• snížený venózní návrat  

• snížen srdeční výdej  

• prohlubování hypotenze 

• Obranná reakce organismu 

• Centralizace krevního oběhu   

 

Organismus snižuje prokrvení v oblasti břicha a podkoží stažením cév a snaží se tak zajistit 

dostatečnou dávku kyslíku a živin k životně důležitým orgánům. Trvá-li tento stav příliš 

dlouho, obrací se původně obranná reakce proti vlastnímu tělu a dochází k ireverzibilním 

místním i celkovým změnám Ve tkáních , které jsou nedostatečně prokrveny, narůstá 

nedostatek O2 a snižují se energetické zásoby, což vede k dalšímu poklesu srdečního 

minutového objemu. Vzniká „bludný kruh“, který může skončit úplným energetickým 

rozvratem a smrtí. 

[Barts for CLS, 2008] 

 

Klinické příznaky 

� porucha vědomí (především neklid, úzkost, apatie, somnolence až koma) 

� puls bývá zrychlen nad 90 tepů za minutu (špatně hmatný až nehmatný na periferiích) 

� systolický tlak naopak nižší než 90 mm Hg (může být i neměřitelný) 
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� kůže bývá studeně opocená a bledá (u septické formy šoku bývá teple opocená) 

� končetiny bledě cyanotické 

� dýchání zrychlené 

� pokles diurézy pod 20 ml za hodinu 

� CRT nad 2 vteřiny 

� při vědomí pocit žízně, nevolnost, zvracení 

� třes, neklid 

[Barts for CLS, 2008] 

 

Puls TK 

• Přítomnost pulsu na a. radialis svědčí pro hodnoty systolického TK nad 90 mm Hg. 

• Nepřítomnost pulsu na a. radialis a přítomnost pulsu na a. femoralis svědčí pro 

hodnoty systolického TK mezi 80 – 90 mm Hg. 

• Základní formy šoku 

• Hypovolemický 

• Obstruktivní – tenzní PNO, traumatická    

•  perikardiální tamponáda 

• 3.   Distributivní – neurogenní, anafylaktický, septický 

• Kardiogenní – poruchy srdečního rytmu, zvýšená kontraktibilita 

[Barts for CLS, 2008] 

 

Základní formy šoku 

� Hypovolemický (ze ztráty tekutin nebo krvácení) 

�  Kardiogenní (při kritickém poklesu srdečního výdeje) 

�  Septický (při generalizované zánětlivé odpovědi organismu na infekci spojené s 

hypoperfúzí tkání) 

�  Anafylaktický (součást anafylaktické reakce na expozici specifického antigenu) 

� Neurogenní (při poruchách centrální nervové soustavy) 

� Hypovolemický šok, ze ztráty tělních tekutin  
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� krvácení 

� popáleniny 

� velká poranění měkkých tkání a zlomeniny 

•     (krevní ztráta v místě poranění, otok)                        

•      ( 25% posttraumat. otoku pochází z plazmy) 

�těžké zvracení a průjmy 

 

Zřejmé známky šoku obvykle při ztrátě více než 30% cirkulujícího volumu ! 

 

�Doplňování tekutin co nejdříve!!! 

• Kapilární návrat  

• Tento test se provádí kompresí nehtu po dobu 5 sekund. Test je normální, jestliže se 

barva vrátí během 2 sekund (čas potřebný k vyslovení slov “kapilární návrat”).  

 

První pomoc  

•  zástava krvácení 

• podpora základních vitálních funkcí 

• transport do zdravotnického zařízení (ZZS) 

• vodorovná poloha, s elevovanými dolními končetinami (vyjma manifestního srdečního 

selhání a krvácení v oblasti hlavy, plic a horní části trávicího ústrojí -- zde je nutno 

elevovat trup) 

• zajištění přívodu kyslíku (4-6 l za minutu / čerstvého vzduchu 

• 2-3 žilní přístupy k masivní infúzní léčbě 

• tlumení bolesti (Morfin 5-10 mg) 

• nemocného teple přikrýt 

• Protišoková poloha 

• Vleže na zádech, DK podložené cca 30 cm   

• nad podložkou. 
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• Pozn.: ne autotransfuzní poloha 

• Protišoková opatření 5 T! 

Teplo - zabránit hypotermii  

Ticho - uklidňování, informování, omezení rušivých podnětů 

Tekutiny -nikdy tekutiny p.o.!, svlažovat rty 

Tišení bolesti -znehybnění, zástava krvácení 

Transport -nikdy svépomocí 

• Náhrada ztraceného volumu 

�Zástava krvácení (tlakový obvaz, imobilizace zlomenin…) 

�Zavést 2 kanyly co nejširšího průměru 

�Podání teplejších Krystaloidů – F1/1, H 1/1 

(nevýhody: pravidlo 3:1, přelití může způsobit otok plic či mozku) 

•  Koloidy – nevýhodné pro boj. podmínky (v chladu rosolovatí, vzácně mohou způsobit 

alergickou reakci) 

• Podání prvních 2 litrů co nejrychleji a sledovat reakci zraněného = závislá na množství 

ztrát cirkulujícího objemu 

• Mohou přetrvávat známky hypovolemického šoku 

[Barts for CLS, 2008] 

Odpověď na náhradu tekutin 

Typ I. – puls pod 100/min. 

• STK nad 100 mm Hg 

• sílící pulsová vlna = není potřeba další                  

• rychlé náhrady tekutin 

 

Typ II. – iniciálně pulsu pod 100/min.  

• STK nad 100 mm Hg 

• zesílení pulsu 

• následně opět abnormální hodnoty 

• = pokračovat v náhradě tekutin 
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Typ III. – pokračovat v podávání roztoků 

• = tito ranění potřebují urgentní chirurgický  

• zákrok během jedné hodiny 

 

Typ IV. – žádná reakce na rychlé podávání 

• = k přežití je nutný neodkladný chirurgický  

• výkon 

• Kardiogenní šok 

 

Selhání srdce jako pumpy 

• infarkt myokardu 

• srdeční selhání 

• embolie 

• tenzní pneumothorax 

• tupá poranění hrudníku 

• Septický šok 

• Masivní infekce (opožděné odsuny) 

• penetrující poranění břicha 

• popáleniny 

• pooperační infekce 

• Anafylaktický šok 

• Silná alergická reakce 

• reakce na podané léky 

• jedy hmyzu a hadů 

• Neurogenní šok 

• Porucha CNS 



34 

 

• úraz mozku 

• léková intoxikace 

 

Důsledkem poruchy CNS dochází k abnormálnímu rozšíření cév, vedoucí k oběhovému 

selhání a rozvoji šoku. 

[Barts for CLS, 2008] 

 

3. KAZUISTIKA 

Ráda bych začala tím, jak vůbec vzniklo téma pro tuto absolventskou práci. Zkusím co 

nejpřesněji popsat situaci, která se odehrála a bohužel asi odehrává téměř každý den. Pomocí 

zdrojů z dokumentace vojenské bojové operace, které nepodléhají utajení Vás co nejvíce 

přiblížit denní.  

Chtěla jsem odjet jako voják na zahraniční misi, vojenské výběrové tabulky moji funkci 

zařadili do tehdy jedněch z mála misí na území Afghánistánu, postupně jsem se dovídala, že 

budu doplňovat jako bezpečnostní manažer (zabezpečovaní utajovaných informací, šifrování 

zpráv pro ČR a dešifrování zpráv z ČR) Útvar speciálních operací Vojenské policie. Tato 

jednotka neměla jako jakákoliv jiná od 2. světové války v mandátu zabezpečovat základnu 

nebo hlídat kemp. Oni byli vyslání přímo do první linie, měli se zapojit do bojů v provincii 

Helmand, která byla a je největším tržištěm pro opium a proto i pro Taliban. Z toho 

vyplynulo, že i já budu v první linii. A jak už jsem zmínila, absolvovali jsme sáhodlouhé 

školení o Afgháncích a jejich zvyklostech, o Talibanu, bombách, sebevražedných 

atentátnících, ale nic z toho vlastně nemělo cenu, realita byla úplně jiná, mnohonásobně a 

nepřestavitelněji nebezpečnější.  

Camp, kde jsme byli, byl o velikosti fotbalového stadionu, vnější okruh měl 400 metrů. 

K němu byl přidružený heliport, ale tam člověk nechodil, protože to bylo na zcela otevřeném 

prostranství a stát se terčem Talibanu se tam zdálo velice pravděpodobné. Ale i náš kemp od 

drsné reality oddělovala asi jen 3 metrová bariéra pytlů s pískem.  

Ošetřovna pro tento kemp se skládala z jednoho malého stanu (všechno tam bylo jen ve 

stanu, jídelna, sprcha, spaní, takový malý M.A.S.H), jedné doktorky a dvou sestřiček. 

Všechny tři mlaďounké, tak do 30 let. Staršího zdravotníka by tam asi nedostali.  

Sebevražedné útoky, bomby, odstřelování, to všechno bylo na denním pořádku. Za dva 

měsíce si člověk skoro zvykne, my tam byli na půl roku.  



35 

 

Moje první setkání v těchto podmínkách se zraněním byla rychlá. Vyjela ven kolona 

aut, ozval se výbuch, zem se zatřásla…a najednou kolem mě projelo auto s dvěma britskými 

vojáky na kapotě, jeden měl šrapnel v noze, druhý v hrudníku a v hlavě. Snažíte se to 

nevnímat, povznést se, byli tam zdravotníci, moje snaha o cokoliv by vyústila spíše v 

překážení…věděla jsem, že za zdí je smrt běžnou denní rutinou. Teď jsem ale viděla poprvé 

umírání v přímém přenosu. Při druhém setkání už jsem byla blíž…S kolegyní jsme strávili ve 

vrtulníku nejdelší hodinu a půl v našem životě. To když se běžný 40 minutový let změnil 

v záchrannou akci. Vrtulníky totiž v první řadě stahovaly zraněné přímo z boje, jakékoliv 

vrtulníky, tedy i ten náš. Nebudu popisovat, v jakých podmínkách jsme přistávali, abychom 

raněného naložili. Oblečeny do neprůstřelných a taktických vest, opásané nekonečným 

množstvím zásobníků do pistole a pušky. To vše zvětšilo o mnoho kil naši vlastní váhu. Ale 

když se přistávalo v pod palbou Talibanu a my pochopily, že přistáváme pro raněného. Seděly 

jsme na kraji vrtulníku, ten byl uprostřed v uličce plný věcí, které bylo potřeba co nejrychleji 

přeházet do zadu. Kde se ve dvou holkách vzalo tolik síly, nevím. Vlastně vím, 

strach…obrovské bedny, krabice, tašky létaly do zadní části vrtulníku…. Na nosítkách 

američtí vojáci naložili vojáka a zase odběhli…vrtulník se konečně zvednul…Zraněný měl 

zavedenou infuzi, tlakový obvaz na stehně a zakrvácený hrudník…seděli jsme kousek od něj, 

koukali na něho, slyšeli, jak mluví…jeden americký voják se k němu sehnul a chytnul ho za 

ruku… Moje angličtina není taková, abych jim rozuměla, natož za hřmení vrtulí, motorů a 

raket, co lítali kolem…strach, hrůza, beznaděj, pocit odevzdání se osudu, myšlenky na 

smrt…to všechno se ve mně honilo. Před očima mi umíral mladý člověk, nevěděla jsem, jestli 

mu můžu pomoci. Nevěděla jsem jaké má zranění…než jsme přistáli, zemřel. Kdybych 

věděla, co vím teď, mohla jsem se zkusit mu pomoct.  

Podobných setkání se smrtí se zvyšovala. Každý týden mi naskakovala husí kůže ze 

zvuku vojenské trubky.  
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3.1 REÁLNÁ PRVNÍ POMOC 
 

31. 7. 2007 
V Afghánistánu poprvé postřelen český voják 
Zdroj: tisk  
Titul: Právo  
Autor: (dan, ČTK) 
Rubrika: Titulní strana 
Strana: 1 

Operovali ho Britové * Zraněný se nejspíš vrátí domů 

Český voják ze speciální jednotky vojenské policie byl v neděli postřelen do nohy během 

plnění úkolu v jižním afghánském regionu Helmand. Tam zuří nejtěžší boje mezi jednotkami 

NATO, hlavně Brity, a Talibanci. 

Je to první případ v afghánské misi české armády, kdy byl v přímém bojovém střetu zraněn 

její příslušník. Pětatřicetiletý praporčík M. L. patří k pětatřicetičlennému Útvaru speciálních 

operací, tzv. SOG, který má na starost ochranu významných lidí a objektů. 

„Voják byl zraněn do dolní končetiny při plnění stanoveného úkolu. V britské polní 

nemocnici se již podrobil operaci,“ řekla Právu Jana Růžičková z generálního štábu. Muž byl 

včera večer převezen do české polní nemocnice v Kábulu. „Voják je při vědomí, komunikuje 

a již osobně telefonicky hovořil s rodinou,“ poznamenala Růžičková. Dodala, že vojáka 

pravděpodobně čeká převoz domů. 

http://s101w25.acr:8080/dailyinfo/20070731-146.htm#info876895 

 

Takhle byl v médiích prezentován úraz mého kolegy. Něco, co se vešlo do pár řádků, 

zaměstnalo záchranou jeho života desítky lidí. Přímo při incidentu, tedy pod palbou to byli 

právě dva zdravotníci z Útvaru speciálních operací. 

 

Bylo 29. července 2007, v provincii Helmand, v Afghánistánu, na pomezí Green zone            

a pouště se odehrávala přestřelka mezi Talibanem a aliančními vojáky, v čele s českou 

jednotkou. Byla to už jedna z mnoha přestřelek, kterých se naši vojáci účastnili, ale stala se 

výjimečnou, až nezapomenutelnou. Štěstí, které naše vojáky zatím po celou dobu 

doprovázelo, se na chvíli otočilo. Taliban tentokrát dobře zamířil svoje RPG, snažil se trefit 

českou tatru, což se jim nepodařilo. RPG dopadlo několik desítek metrů od tatry, ale jeho 

úlomky se rozlétly do všech stran. Jeden z úlomku si našel svůj cíl v noze českého vojáka.    

Na první pohled nebylo zcela jasné, co se stalo, zraněný voják se zřítil k zemi, písek se začal 
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zabarvovat jeho krví. Pod palbou, krytí střelbou ostatních kolegů začali dva zdravotníci SOG 

dělat svoji práci. Zjistili rozsah zranění, nasadili škrtidlo, zabezpečili dva žilní vstupu, 

aplikovali infuze a morfin. Čekali na přílet medevacu, který ale v našich podmínkách vypadal 

jako normální chinook (dvouvrtulový vrtulník), aby zraněného kolegu odvezl na nejbližší 

polní nemocnice v campu Bastion, která se i tak skládala z provizorního operačního sálu.  

Normální postup britských lékařů u britských vojáků byla amputace končetiny, kvůli 

předcházení infekcí a dalších komplikací. SOG si získal za pár měsíců působení v Helmandu 

slavné jméno a nebyl jen jeden z mnoha v řadách aliančních vojáků. Mladá lékařka, která 

českého vojáka operovala, udělala maximum, aby přežil a nemusel podstoupit amputaci.  

Druhý den byl náš voják transportován do české polní nemocnice v Kábulu, kde podstoupil 

další operaci. Odtud odletěl do české republiky, k dalším operacím v ÚVN. 

Bohužel, i přes veškerou snahu britských a českých lékařů, ať v Afghánistánu nebo v České 

republice, poraněná končetina prodělala spoustu zánětů a infekcí. Po necelých dvou letech 

nejen lékaři, ale i sám zraněný voják, se rozhodl, že nejlepší bude podstoupit amputaci.  

 Jaký by byl asi osud našeho vojáka, kdyby v jednotce nebyli zdravotníci, kteří po 

absolvování kurzu Barts for CLS začali jezdit se záchrannou službou, aby získali co nejvíce 

poznatků, dovedností a informací o první pomoci? Vykrvácel by? Je to víc než 

pravděpodobné.  

 

 

 

foto ze dne 29.7.2007, camp Bastion, AF 1 
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foto ze dne 29.7.2007, camp Bastion, AF 2 

 

 

foto 6.8.2007, polní nemocnice Kábul 1 
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31.8.2007, ÚVN Praha, 5.operace 1 

 

 

31.8.2007, ÚVN Praha, 5.operace 2 

 

Zmínila jsem ale jen jejich činnost v rámci 1. kontingentu a českého vojáka. Díky nim přežil 

víc, než jeden Brit. Do akcí totiž vždy chodili nejen vystrojení normální výzbrojí, jako 

jakýkoliv jiný bojovník, ale i podle sebe navržených a vybavených zdravotnických batohů. 

Dva bojovníci a zdravotníci v jednom, pomáhali přímo v boji téměř při každém výjezdu a 

střetu s Talibanem. Při jednom z mnoha střetů, přišel mladý britský voják o končetiny přímo 

pod pánví. Rychlým a správným zásahem i jemu zachránili život. 
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3.2 VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

3.1.1  Otázka číslo 1: Jsem 

a) studentem 4. ročníku zdravotnické školy 

b) voják 

c) voják a mám absolvovaný kurz Barts for CLS 

d) v oblasti zdravotnický laik a nejsem zaměstnancem AČR 

  Počet respondentů 
student 100 
voják  32 
voják s kurzem BARTS 30 
veřejnost 63 
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3.1.2  Otázka číslo 2:  Setkal (a) jsem se s nutností poskytnout první pomoc 

a) Ano 

b) Ne 

c) Ano, ale ujal se jí někdo jiný 

 

  

odpověď a,  
absolutní 
četnost 

odpověď 
a,  relativní 

četnost 

odpověď b, 
absolutní 
četnost 

odpověď 
b, relativní 

četnost 

odpověď c, 
absolutní 
četnost 

odpověď 
c, relativní 

četnost 
student 48 48% 36 36% 16 16% 
voják 18 56,25% 10 31,25% 4 12,50% 
voják s kurzem BARTS 26 86,70% 4 13,30% 0 0% 
veřejnost 27 43% 12 19% 24 38% 
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3.1.3  Otázka číslo 3: Myslíte si, že byste dokázali poskytnout první pomoc? 

a) Ano 

b) Ne 

 

  

odpověď a,  
absolutní 
četnost 

odpověď a,  
relativní 
četnost 

odpověď b, 
absolutní 
četnost 

odpověď b, 
relativní 
četnost 

student 100 100% 0 0% 
voják  30 93,75% 2 6,25% 
voják s kurzem BARTS 30 100% 0 0% 
veřejnost 33 52,40% 30 47,60% 
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3.1.4  Otázka číslo 4: Jste si vědom(a) nutnost poskytnout první pomoc ze zákona? 

a) Ano 

b) Ne 

 

  

odpověď a,  
absolutní 
četnost 

odpověď a,  
relativní 
četnost 

odpověď b, 
absolutní 
četnost 

odpověď b, 
relativní 
četnost 

student 95 95% 5 5% 
voják  28 87,50% 4 12,50% 
voják s kurzem BARTS 30 100% 0 0% 
veřejnost 57 90,50% 6 9,50% 
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3.1.5  Otázka číslo 5:  Myslíte si, že za neposkytnutí první pomoci můžete být potrestáni 

dle zákona č. 40/2009 Sb. 

a) Ano, odnětím svobody až na 5 let nebo zákazu činnosti (míněno tím řízení 

motorového vozidla) 

b) Ano, odnětím svobody až na půl roku nebo finanční sakncí 

c) Ne 

 

  

odpověď a,  
absolutní 
četnost 

odpověď a,  
relativní 
četnost 

odpověď b, 
absolutní 
četnost 

odpověď b, 
relativní 
četnost 

odpověď c, 
absolutní 
četnost 

odpověď c, 
relativní 
četnost 

Student 50 50% 46 46% 4 4% 
voják  24 75% 6 18,75% 2 6,25% 
voják s kurzem 
BARTS 24 80% 6 20% 0 0% 
Veřejnost 12 19% 48 76,20% 3 4,80% 
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3.1.6  Otázka číslo 6: Jste sám (a) na silnici a projíždíte kolem autonehody 

a) Zastavím a zjistím situaci, případně zavolám ZZS 

b) projedu kolem a zavolám ZZS 

c) zastavím, zjistím situaci, poskytnu PP, zavolám ZZS 

d) zastavím, zjistím situaci, zavolám ZZS, poskytnu PP 

 

  

odpověď a,  
absolutní 
četnost 

odpověď a,  
relativní 
četnost 

odpověď b, 
absolutní 
četnost 

odpověď b, 
relativní 
četnost 

odpověď c, 
absolutní 
četnost 

odpověď c, 
relativní 
četnost 

odpověď d, 
absolutní 
četnost 

odpověď d, 
relativní 
četnost 

Student 2 2% 0 0% 62 62% 36 36% 
voják  0 0% 0 0% 26 81,25% 6 18,75% 
voják s 
kurzem 
BARTS 0 0% 0 0% 26 86,70% 4 13,30% 
Veřejnost 15 23,80% 3 4,80% 24 38% 21 33,40% 
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3.1.7  Otázka číslo 7: Zahájení KPR u dospělého člověka začíná 

a) Umělým dýcháním 

b) Nepřímnou masáží srdce 

 

  
odpověď a,  

absolutní četnost 
odpověď a,  

relativní četnost 
odpověď b, 

absolutní četnost 
odpověď b, 

relativní četnost 
student 36 36% 64 64% 
voják  11 34,30% 21 65,60% 
voják s kurzem BARTS 4 13,30% 26 86,70% 
veřejnost 57 90,50% 6 9,50% 
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3.1.8  Otázka č.8: KPR provádíme v poměru 

a) 15:1 

b) 30:2 

c) Nezáleží na poměru 

 

  

odpověď a,  
absolutní 
četnost 

odpověď a,  
relativní 
četnost 

odpověď b, 
absolutní 
četnost 

odpověď b, 
relativní 
četnost 

odpověď c, 
absolutní 
četnost 

odpověď c, 
relativní 
četnost 

Student 4 4,00% 96 96,00% 0 0,00% 
voják  14 43,70% 16 50,00% 2 6,30% 
voják s kurzem 
BARTS 0 0,00% 30 100,00% 0 0,00% 
veřejnost 54 85,70% 4 6,40% 5 7,90% 
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3.1.9  Otázka číslo 9: Pacient má v paži zabodnutý střep, v pravidelných intervalech mu 

vystřikuje světlá krev 

a) Zavoláme ZZS, střep vyndáme, zaškrtíme paži 

b) Stiskneme tlakový bod, zvedneme končetinu, lehce střep zajistíme, zavoláme ZZS 

c) Střep vyndáme, přiložíme tlakový obvaz, zavoláme ZZS 

  

odpověď a,  
absolutní 
četnost 

odpověď a,  
relativní 
četnost 

odpověď b, 
absolutní 
četnost 

odpověď b, 
relativní 
četnost 

odpověď c, 
absolutní 
četnost 

odpověď c, 
relativní 
četnost 

student 0 0% 98 98% 2 2% 
voják  0 0% 29 90,6 3 9,4 
voják s kurzem 
BARTS 0 0% 30 100% 0 0% 
veřejnost 4 6,40% 47 74,60% 12 19% 
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3.1.10  Otázka číslo 10: Přímo před Vámi zkolabuje člověk, leží na zemi v bezvědomí: 

a) Zavoláte ZZS 

b) Uložíte jej do stabilizované polohy a zavoláte ZZS 

c) Zavoláte ZZS, zkontrolujete životní funkce, popřípadě je zajistíte 

d) Zkontrolujete základní životní funkce, popřípadě je zajistíte, zavoláte ZZS 

odpověď a,  
absolutní 
četnost 

odpověď a,  
relativní 
četnost 

odpověď b, 
absolutní 
četnost 

odpověď b, 
relativní 
četnost 

odpověď c, 
absolutní 
četnost 

odpověď c, 
relativní 
četnost 

odpověď d, 
absolutní 
četnost 

odpověď 
d, 

relativní 
četnost 

Student 0 0% 10 10% 17 17% 73 73% 
voják  0 0% 2 6,40% 6 18,60% 24 75% 
voják s 
kurzem  0 0% 0 0% 4 13,40% 26 86,60% 
veřejnost 4 6,30% 46 73% 7 11,20% 6 9,50% 
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3.1.11  Otázka číslo 11: Největší předpokládaná ztráta krve při traumatu hrozí 

a) v pánvi 

b) v kosti stehenní 

c) v žebrech 

d) v kosti holenní a lýtkové 

 

 
 

  

odpověď a,  
absolutní 
četnost 

odpověď a,  
relativní 
četnost 

odpověď b, 
absolutní 
četnost 

odpověď b, 
relativní 
četnost 

odpověď c, 
absolutní 
četnost 

odpověď c, 
relativní 
četnost 

odpověď d, 
absolutní 
četnost 

odpověď d, 
relativní 
četnost 

student 18 18% 62 62% 20 20% 0 0% 
voják  26 81,30% 6 18,70% 0 0% 0 0% 
voják s 
kurzem 
BARTS 30 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
veřejnost 4 6,30% 52 82,60% 6 9,50% 1 1,60% 
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3.1.12  Otázka číslo 12: Rozvíjející se šok u člověka rozpoznáme typickými projevy 

a) prudké kmitání zorniček, horečka, neklid, sípání 

b) hyperaktivita, blouznění, nesrozumitelné mumlání, třepot 

c) žízeň, bledost, závrať, zrychlený tep, zívání 

 

  

odpověď a,  
absolutní 
četnost 

odpověď a,  
relativní 
četnost 

odpověď b, 
absolutní 
četnost 

odpověď b, 
relativní 
četnost 

odpověď c, 
absolutní 
četnost 

odpověď c, 
relativní 
četnost 

student 19 19% 18 18% 63 63% 
voják  4 12,50% 6 18,80% 22 68,70% 
voják s kurzem 
BARTS 2 6,70% 2 6,70% 26 86,60% 
veřejnost 21 33,40% 22 35% 20 31,60% 
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3.1.13  Otázka číslo 13: Při popálenínách 2.stupně (tvorba puchýřů) 

a) chladíme ránu tekoucí vodou, kryjeme sterilním obvazovým materiálem 

b) chladíme ránu tekoucí vodou, propíchneme puchýře 

c) chladíme ránu tekoucí vodou, strhneme příškvary 

 

  

odpověď a,  
absolutní 
četnost 

odpověď a,  
relativní 
četnost 

odpověď b, 
absolutní 
četnost 

odpověď b, 
relativní 
četnost 

odpověď c, 
absolutní 
četnost 

odpověď c, 
relativní 
četnost 

student 100 100% 0 0% 0 0% 
voják  32 100% 0 0% 0 0% 
voják s kurzem 
BARTS 30 100% 0 0% 0 0% 
veřejnost 56 89% 7 11% 0 0% 
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3.1.14  Otázka číslo 14: Cítíte potřebu zdokonalit se v poskytování první pomoci 

a) ano 

b) ne 

 

  

odpověď a,  
absolutní 
četnost 

odpověď a,  
relativní 
četnost 

odpověď b, 
absolutní 
četnost 

odpověď b, 
relativní 
četnost 

student 95 95% 5 5% 
voják  30 93,80% 2 6,20% 
voják s kurzem 
BARTS 30 100% 0 0% 

veřejnost 60 95,20% 3 4,80% 
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4. Shrnutí dotazníku a diskuze 

Mým cílem bylo porovnat znalosti studentů 4. ročníků zdravotnických škol, vojáků 

z povolání, vojáků s absolvovaným zdravotnickým kurzem Barts for CLS a laickou 

veřejností. Domnívala jsem se, že vojáci se zdravotnickým kurzem budou o první pomoci lépe 

informování a budou v nouzových situacích, které vyžadují přednemocniční péči, znalejší. 

Myslím si, že to je právě zmíněným kurzem, který vybraní vojáci absolvují. Kurz totiž kromě 

sezení ve třídách zahrnuje i cvičení s červeným křížem a zkoušení si např. intubace a 

zvládnutí pneumotoraxu na torzech vepřů. Samotní vojáci absolvují minimálně jednou ročně 

školení o první pomoci. Veřejnost se se školením první pomoci v podstatě nesetkává, pokud 

nevyhledává informace ve svém volném čase. 

 

Dotazník jsem rozšířila mezi 250 lidí všech 4 uvedených kategorií. Zpět se mi jich vrátilo 

225, což pokládám za úspěch. Výsledky dotazníku znázorňuji v grafech v procentech, 

z důvodu rozdílného počtu respondentů v jednotlivých kategoriích. Počet respondentů je 

uveden v otázce číslo 1. 

 

Otázka číslo 2 měla ukázat pravděpodobnost setkání se s nutností poskytnout první pomoc. 

Z grafu lze vyčíst, že většina respondentů ve všech kategoriích se s tímto faktem již setkala. 

Je tedy běžné setkat se s nehodou nebo úrazem, kde je potřeba naší pomoci. Největší procento 

respondentů u nutnosti poskytnout první pomoc je u vojáků s kurzem Barts fot CLS. Je ale 

možné, že je to způsobeno zkušeností, že tento kurz většinou vojáci absolvují před výjezdem 

do zahraniční mise. A právě tam jsou zranění a traumata velmi častým jevem. Naopak laická 

veřejnost nejčastěji přiznala, že měli možnost poskytnout první pomoc, ale raději tuto nutnost 

či povinnost přenechali někomu jinému. 

 

Otázka číslo 3 řešila vlastní dojem o znalosti poskytování první pomoci. Bylo pro mě 

překvapením, že se znalostí poskytování první pomoci si bylo jisto více respondentů, než jaká 

byla realita v následujících otázkách. Následující otázka pak občas vlastní mínění respondentů 

o znalosti a umění poskytnout první pomoc vyvrací. I přesto, všichni studenti a vojáci 

s kurzem zvolili možnost, že si myslí, že by první pomoc zvládli poskytnout. Laická veřejnost 

si však svým uměním není zcela jistá. 
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Otázka číslo 4 ukázala, že u většiny respondentů je v podvědomí, že ze zákona jsou povinni 

poskytnout první pomoc.  

 

Otázka číslo 5 měla za úkol zjistit, jestli si respondenti uvědomují, jaký postih mohou mít za 

neposkytnutí první pomoci v rámci provozu na pozemních komunikacích. Minimum 

respondentů si myslí, že postihnuti být nemohou. Za to obě skupiny vojáků jsou si převážně 

vědomi výše trestu při nedodržení zákona za neposkytnutí první pomoci. Domnívám se, že 

toto vysoké procento je výsledkem každoročního školení vojáků nejen v oblasti první pomoci, 

ale i školení o pravidlech silničního provozu.  

 

Otázka číslo 6 byla zaměřena na chronologii postupů při setkání se s autonehodou. Většinou 

respondenti odpověděli správně, že prvně poskytnou základní PP, poté teprve zavolaní ZZS. 

Laická veřejnost si chronologií postupů nebyla jistá, dokonce zhruba třetina by PP vyřešila 

jen zavoláním ZZS. 

 

Otázka číslo 7 se ptala, čím zahajujeme KPR u dospělého člověka. Zda umělým dýcháním 

nebo nepřímou masáží srdce. Všechny kategorie kromě veřejnosti odpověděli, že nepřímou 

masáží srdce. Veřejnost z většiny zvolila možnost umělým dýcháním. Myslím si, že je to u 

nich pochopitelná volba. Při osobní diskuzi mi část z nich vysvětlila jejich rozhodnutí. 

Většina z nich má v podvědomí, že člověka stačí „profouknout,“ že ve většině případů se pak 

rozběhne i samo srdce. 

Otázka číslo 8 zjišťovala, jak jsou respondenti informování o poměru při vykonávání KPR. 

Většina vojáků po kurzu a studentů odpověděla správně aktuálně propagovaný poměr 30:2. 

Ostatní respondenti zvolili dříve preferovaný poměr 15:1. Poukazuje to, že především 

veřejnost se nezabývá změnami v PP. 

 

Otázka číslo 9 mě mile překvapila. Většina respondentů ze všech kategorií by při zabodnutém 

střepu v tepně reagovala správně. Snad tedy alespoň na toto poranění nevymřeme.  

 

U otázky číslo 10, kdy respondenti měli při náhlém kolapsu a bezvědomí zareagovat, většina 

zvolila správný postup. Jen veřejnost se nechtěla vzdát stabilizované polohy, která nám byla a 

někdy je na seznámení se s PP, např. v autoškole vštěpována jako jedna z nejdůležitějších 

momentů při podávání první pomoci. 
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Otázka číslo 11 měla zjistit, jak si respondenti uvědomují možnou ztrátu krve při traumatech. 

Výsledky z této otázky pro mě byli největším překvapením. Předpokládala jsem, že studenti 

ani vojáci s kurzem nezaváhají.  

 

Stanovila jsem si cíl, ukázat přínos vojenského zdravotnického kurzu Barts for CLS pro 

poskytování PP. Z vyhodnocených dotazníků lze vidět, že nejlépe umí poskytování PP 

vyhodnotit právě   
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5. Závěr 

Stanovila jsem si cíl, ukázat přínos vojenského zdravotnického kurzu Barts for CLS pro 

poskytování PP. Z vyhodnocených dotazníků lze vidět, že nejlépe umí poskytování PP 

vyhodnotit právě vojáci po absolvovaném kurzu. Nechtěla jsem ale opěvovat vojáky ani 

zmiňovaný kurz. Jen jsem chtěla ukázat, že znát první pomoc je nutností a mělo by být i 

samozřejmostí. Ročně umře na silnicích víc jak 1000 lidí na následky zranění. Bohužel 

nepodařilo se mi zjistit, že by se někdo zabýval faktem, kolik procent z těchto lidí by mohlo 

přežít při včasné a správné reakci projíždějících řidičů. Určitě jich ale nebude málo. 

Ze zákona je povinnost zaměstnavatelů, proškolit zaměstnance, kteří používají služební 

vozidla ze zákona o silničním provozu. Proč se do tohoto nezahrnuje i první pomoc?  

Chtěla jsem shrnout nejdůležitější poznatky a základy první pomoci, u kterých si myslím, že 

by měli být povinností každého z nás je znát a umět aplikovat. 

Moje kasuistika se zaměřila na první pomoc v bojové operaci, kdy vojáci jsou 

odkázáni sami na sebe a svoje vybavení. Nemusí to být ale právě válečný konflikt a každý 

z nás se může ocitnout před člověkem, co je zraněný nebo v bezvědomí s holýma rukama.  

Když vidíte autonehodu nebo zraněného, je to věc Vašeho svědomí a někdy odvahy, nebát se 

poskytnout první pomoc. Ano, můžete být za neposkytnutí PP potrestáni dle zákona, ale 

popravdě, kolik lidí tento fakt asi napadne. Co ale lidé zmohou, když na místě zraněného bude 

jejich dítě, rodič, partner, přítel… Když by chtěli z celého srdce pomoct, ale neví jak. Chtěla 

jsem přinutit lidi uvědomit si tento fakt, že nemusí být jen svědky nehody, ale i jejími 

přímými účastníky. Není horšího pocitu, než vidět unikat život z blízké osoby, a být bezmocní 

jen kvůli vlastní neznalosti. 

Myslím, že se mi moje stanovené cíle podařili splnit. Snad se lidé budou chtít naučit PP 

dříve, než je okolnosti donutí.  
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6. Summary 

My aim was to show the benefits of the army medical course BARTS for CLS for 

giving first aid. Evaluated checklists clearly show that the best results are achieved by the 

soldiers who took part in this course. But I want to adore neither soldiers nor the course. I just 

wanted to show that it is a must for everyone to know the basics of giving first aid. More than 

one thousand people die on the road in Czech Republic every year. Unfortunately, I wasn't 

able to find out if there was any research about how many of them could have survived if the 

passing drivers had helped them quickly and properly. But it is definitely not small number. 

The employers must train their employees how to drive their company cars. Why does it 

not include giving first aid? I tried to summarize the most important facts about giving first 

aid, facts everyone should know and should be able to use. 

My casuistic focused on giving first aid on the battlefield where soldiers are left alone 

only with their equipment. It does not necessarily have to be war conflict and we all can 

appear with our bare hands next to someone who is wounded or in coma. 

When you witness a car accident or someone who is wounded it is a matter of your 

conscience and confidence not to be afraid to give first aid. Yes, you can be punished 

according to the law for not giving the first aid but, to tell the truth, who thinks about that? 

What can people do when the wounded person is their child, parent, partner, friend...? They 

usually want to help with all their heart but they don't know how. I wanted to make people 

realize that they can also be participants in the accident, not only witnesses. There is not 

worse feeling then watching someone dying just because of your ignorance. 

I think I managed to fulfil my goals. I hope people will want to learn giving first aid 

before they have to use it. 
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8. Seznam zkratek 

AČR armáda české republiky 

AF Afghánistán 

ZZS zdravotnická záchranná služba 

KPR kardiopulmonární resuscitace 

PP první pomoc 

RR ranění 

CLS combat Lifesaver 

SOG special operation group 

FOB forward operation base 

Vz. Vzor 

ÚVN ústřední vojenská nemocnice 

RPG ruční protitankový granát 

Fce funkce 
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9. Přílohy 

9.1  DOTAZNÍK 

Vážení respondenti,  

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, který je zaměřen na 

tématiku první pomoci. Jeho výsledky budou součástí mojí absolventské práce na Vyšší 

odborné zdravotnické škole v Čelákovicích. Prosím Vás proto, o pravdivé uvedení informací. 

Předem děkuji za ochotu a čas, který vyplnění dotazníku budete věnovat. 

 

         Veronika Bartošová 

 

1. Jsem: 

e) Studentem 4. ročníku zdravotnické školy 

f) voják 

g) voják a mám absolvovaný kurz Barts for CLS 

h) v oblasti zdravotnický laik a nejsem zaměstnancem AČR 

 

2. Setkal (a) jsem se s nutností poskytnout první pomoc 

a) Ano  

b) Ne 

c) Ano, ale ujal se toho někdo jiný 

 

3. Myslíte, že byste dokázali poskytnout PP 

a) Ano  

b) Ne 

 

4. Jste si vědom(a) nutnost poskytnout první pomoc ze zákona? 

a) Ano  

b) Ne 
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5. Myslíte si, že za neposkytnutí PP můžete být potrestání dle zákona 140/1961 Sb. 

a) Ano, odnětím svobody až na 5 let nebo zákazu činnosti (míněno tím řízení 

motorového vozidla) 

b) Ano, odnětím svobody až na půl roku nebo finanční sankcí 

c) Ne 

 

6. Jste sám (a) na silnici a projíždíte kolem autonehody 

a) Zastavím a zjistím situaci, případně zavolám ZZS 

b) Projedu kolem a zavolám ZZS 

c) Zastavím, zjistím situaci, poskytnu PP, zavolám ZZS 

d) Zastavím, zjistím situaci, zavolám ZZS, poskytnu PP 

 

7. Zahájení KPR u dospělého člověka začíná: 

a) Umělým dýcháním 

b) Nepřímou masáží srdce 

 

8. KPR provádíme v poměru: 

a) 15:1 

b) 30:2 

c) Nezáleží na poměru, důležitá je kvalita výkonu 

 

9. Pacient má v paži zabodnutý střep, v pravidelných intervalech mu vystřikuje světlá 

krev: 

a) Zavoláme ZZS, Střep vyndáme, zaškrtíme paži 

b) Stiskneme tlakový bod, zvedneme končetinu, lehce zajistíme střep, zavoláme ZZS,  

c) Střep vyndáme, přiložíme tlakový obvaz, zavoláme ZZS 

 

10. Přímo před vámi zkolabuje člověk, leží na zemi v bezvědomí 

a) Zavoláte ZZS 

b) Uložíte jej do stabilizované polohy a zavoláte ZZS 

c) Zavoláte ZZS, zkontrolujete základní životní funkce, popřípadě je zajistíme 

d) Zkontrolujete základní životní fce,popřípadě je zajistíme, zavoláte ZZS 
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11. největší předpokládaná ztráta krve při traumatu hrozí 

a) v pánvi 

b) v kosti stehenní 

c) v žebrech 

d) v kosti holení a lýtkové 

 

12.  Rozvíjející se šok u člověka rozpoznáme typickými projevy: 

a) prudké kmitání zorniček, horečka, neklid, sípání 

b) hyperaktivita, blouznění, nesrozumitelné mumlání, třepot 

c) žízeň, bledost, závrať, zrychlený tep, zívání 

 

13. Při popáleninách 2. stupně (tvorba puchýřů):  

a) chladíme ránu tekoucí vodou, kryjeme sterilním obvazovým materiálem 

b) chladíme ránu tekoucí vodou, propíchneme puchýře 

c) chladíme ránu tekoucí vodou, strhneme příškvary 

 

14. Cítíte potřebu zdokonalit se v poskytování PP 

a) ano 

b) ne 
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9.2  VÝPIS ZE ZDRAVOTNICKÉHO HLÁŠENÍ ÚTVARU SPECIÁLNÍCH 

OPERACÍ, AFGHÁNISTÁN, ZÁŘÍ 2007 

 

Spektrum obtíží a onemocnění souviselo s extrémními klimatickými podmínkami během 

letních měsíců a nasazením v bojových operacích. Jednalo se především o: 

1) Potíže při aklimatizaci a potíže v souvislosti s pobytem v klimatizované místnosti – 

nachlazení, rýma, angína, laringitída, kašel 

2) Dehydratace a šok z horka 

3) Průjmy – mírné, průjmy závažnější spojené s dehydratací 

4) Mírné NÚ související s trvalou profylaxí proti malárii, bez nutnosti profylaxi přerušit 

5) Akutrauma  

6) Zalehnutí uší cerumen 

7) Drobné krvácení z nosu 

8) Zuby – bolestivý kaz, zánět dásní, zlomená zubní náhrada 

9) Herpes labialis 

10) Hubnutí – riziko karence některých vitaminů, minerálů a stopových prvků 

11) Bolesti zad, kloubů a svalů z přetížení 

12) Bradavice 

13) Spálení na slunci 

14) Drobná poranění kůže 

15) Vysušená loupající se kůže na rukou a na nohou 

16) Akné 

17) Kontaktní dermatitída 

18) Plíseň na nohách 

19) Puchýře na nohách, poranění kůže na nohách, poranění nehtů – z kanad 

20) Poštípání blechami a jiným hmyzem 

21) Psychické – z dlouhodobého stresu, z pobytu v malé skupině, z odloučení 

22) Iritace spojivek a syndrom suchého oka 

 

Jeden z příslušníků jednotky speciálních operací byl zraněn v boji, jednalo se o ztrátové 

poranění na levé noze. Na místě byl ošetřen zdravotníky jednotky, zastaveno krvácení, obvaz 

a imobilizace a transportován MEDEVAC vrtulníkem s prioritou T2 do britské polní 



74 

 

nemocnice Bastion, kde byla provedena první operace a repozice. Dále byl transportován do 

české polní nemocnice v Kábulu a potom do ČR. 

Všichni příslušníci kontingentu byli vybaveni a seznámeni s použitím zdravotnického 

materiálu v následujícím rozsahu: 

� polní elastický obvaz   

� škrtidlo C.A.T. 

� autoinjektor s morfinem 
Každé bojové vozidlo bylo vybaveno rozšířeným zdravotnickým batohem zhotoveným na 

zakázku podle požadavků zdravotníků k ošetření dle zásad BATLS/BARTS. 

V rámci preventivních opatření byli k dispozici ochranné nápoje, multivitaminový 

preparát, prostředky proti plísním, ochranný krém proti slunečnímu záření, desinfekční 

ubrousky a krémy na ruce, repelenty proti hmyzu. 

Očkování před výjezdem do mise bylo realizováno v době přípravy kontingentu dle 

platného nařízení hlavního hygienika AČR. Všichni příslušníci kontingent odjeli do mise 

řádně očkováni, eventuálně s platným očkováním (proti tetanu, břišnímu tyfu, hepatitidě  

A+B, meningitidě A+C, dále proti choleře a vzteklině u vybraných členů jednotek speciálních 

operací). 

 


