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ÚVOD 

 
Ve své absolventské práci bych se chtěl věnovat tématu ,, Ošetření střelných 

poranění v bojových operacích“. Vysvětlím a poskytnu informační přehled o základním 

dělení střelných zbraní, munice a jejich působení na lidský organismus, ukáţi 

neodkladné postupy při prvotním ošetření jak vojenského zdravotníka, tak 

zdravotnického záchranáře za vyuţití nových pomůcek a hemostatik v před-lékařské 

péči.   

Toto téma jsem si vybral proto, ţe pracuji jako vojenský policista u 

Pohotovostního oddělení na funkci zdravotník u jednotky určené přednostně k výjezdu 

do zahraničních misí. Absolvoval jsem dva vojenské zdravotní kurzy BARTS 

(Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills) a kurz Rozšířené první 

pomoci v poli (CLS COURSE). Zúčastnil jsem se zahraniční mise v Iráku 2003 a 

spolupracuji se zdravotníky z jiných útvarů AČR. Z těchto důvodů povaţuji prvotní 

před-lékařské ošetření za velmi důleţité za pouţití nových zdravotnických pomůcek a 

hemostatik.  

Vzhledem k sociálnímu uspořádání naší společnosti a vzrůstajícímu prohlubování 

ekonomických rozdílu mezi určitými sociálními skupinami, se čím dál více obyvatel 

dostává do tíţivé finanční situace, kterou se mohou snaţit řešit radikálním způsobem. 

Dále stoupá nebezpečí teroristických útoků v naší republice (které se vyznačují různými 

výbuchy munice, či improvizovaných systémů nebo za pouţití střelných zbraní, které 

jsou doprovázeny střepinovými poraněními, rázem tlakové vlny a střelními 

poraněními). A samozřejmě nesmíme opomenout pokusy o sebevraţdu a různé nehody 

se zbraní. Například v roce 1983 zemřelo na střelná zranění pouze 8 lidí ve Spojeném 

království, 53 lidí v Západním Německu, ale  10 838 lidí v USA. V roce 1994 to uţ bylo 

261 úmrtí ve Spojeném království a 37 500 úmrtí v USA.  

Z pohledu vojenské před-lékařské pomoci musí zdravotníci zápasit se zraněními, 

která způsobují moderní zbraně. Jsou to střelná poranění, ale i polytraumata, která 

vznikají působením střepin s poměrně vysokou rychlostí. Dalším problémem jsou 

účinky tlakových vln a rozsáhlé popáleniny. Nicméně navzdory pokroku v účinnosti 

vojenských zbraní se úmrtnost v nemocnici jako následek zranění při bitvě během 

minulého století významně sníţila: z 8,1% v první světové válce na poloviční mnoţství 

ve druhé světové válce a ještě více se sníţila za války ve Vietnamu. Ve válce o 
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Falklandské ostrovy v roce 1982 zemřelo přes 250 vojáku, většina před příjezdem do 

chirurgického zařízení. Ranění, kteří se dostali do polní nemocnice, přeţívaly z 99,5%. 

V Libanonu v roce 1982 bylo zraněno 405 izraelských vojáků, střepinové poranění 71% 

a střelné poranění 29%. V Somálsku v roce 1993 bylo zraněno 125 vojáků USA, 

střepinové poranění 31%, střelné poranění 55%. V Iráku za operace ,,Písečná bouře“ 

v roce 1991 bylo zraněno 402 vojáku USA, střepinové poranění tvořilo 84% a střelné 

poranění 10%.  Tato čísla ukazují, ţe se stoupající pasivní i aktivní ochranou vojáků 

(např. vozidla s větší balistickou ochrannou, balistická ochrana jednotlivce, 

zdokonalený výcvik…) začíná být kladen větší důraz na zdravotnický personál, který 

působí přímo u jednotky, neţ-li na znalost první pomoci samotných vojáků. Z důvodů 

sloţité evakuace raněných z místa nasazení, popřípadě z prostoru nastřelení, která jé 

komplikovaná povětrnostními podmínkami či bezpečnostní situací (MEDEVAC) nebo 

špatnou sjízdností místních komunikací či vzdáleností k nejbliţší základně (vyuţití 

automobilů), je rovněţ kladen velký důraz na situace, které předchází příjmu zraněného 

do nemocnice, udrţení raněného při ţivotě od doby zranění aţ po příjezd do 

chirurgického centra. Cílem vojenského zdravotníka je předat chirurgovi ţivého 

pacienta.          

Cílem mé absolventské práce je shrnutí všech zjištěných informací tak, aby kaţdý 

kdo přijde do kontaktu s takovýmto pacientem měl ucelené informace jak o 

mechanismu vzniku poranění, tak i o týkající se technice před-lékařského ošetření 

střelných poranění.    
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1 CÍLE ABSOLVENSKÉ PRÁCE 

 
1.1 Hlavní cíl  

Zpracovat problematiku střelných poranění s důrazem na ošetření střelných poranění  

jak zdravotními záchranáři, tak i vojenskými zdravotníky v před-lékařské péči. 

 

1.2 Dílčí cíle  

Poukázat na typy zbraní a druhy munice a jejich působení na lidský organismus.   

Upozornit na moţností vyuţití nových hemostatik a zdravotnických pomůcek jak  

v civilním prostředí tak bojových operacích, zdůraznit jejich výhody a nevýhody. 
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2 ROZDĚLENÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ 

Palné zbraně se rozdělují dle způsobu ovládání, konstrukce a funkčního principu: 

 podle způsobu ovládání – zbraně, které se při střelbě drţí v jedné ruce, nazýváme 

krátké palné zbraně. Pokud je při střelbě nutné drţet zbraň oběma rukama, 

hovoříme o dlouhých palných zbraních. 

 podle funkčního principu – musí-li se u zbraně před kaţdým výstřelem náboj ručně 

nabít do nábojové komory, jedná se o jednoranovou zbraň.  Pokud lze nový náboj 

do nábojové komory zasunout ze zásobníku, pomocí ručně ovládaného závěru, jedná 

se o opakovací zbraň. Je-li nábojová komora po kaţdém výstřelu automaticky 

znovu nabitá a zbraň střílí jednotlivými ranami, jedná se o samonabíjecí zbraň. U 

plně automatických zbraní lze jedním stisknutí spouště provést více výstřelů, 

následujících bezprostředně po sobě. 

 podle provedení vývrtu hlavně se rozdělují dlouhé lovecké palné zbraně. Zbraně 

s hladkým vývrtem se nazývají brokovnice, zbraně s dráţkovým vývrtem se 

nazývají kulovnice.    

 

Krátké palné zbraně: 

Dělení na tři typické skupiny: 

 pistole – u pistolí tvoří nábojová komora a hlaveň pevný celek. Jsou samonabíjecí a  

náboje jsou uloţeny v zásobníku (většinou 8-16 nábojů), z něhoţ se nabíjejí do 

nábojové komory.   

 revolvery – mají několik nábojových komor, uspořádaných v otáčivém válci za 

hlavní. Téměř výlučně se konstruují jako opakovací zbraně. S napnutím kohoutku se 

zároveň pootočí nábojový válec (doprava nebo doleva podle konstrukce) a před 

hlaveň se nastaví další nábojová  komora s nábojem. Kapacita nábojového válce je 

5-6 nábojů. 

 samopaly – jsou plně automatické zbraně, pouţívající pistolové střelivo. Kapacita  

 zásobníku kolem 30-50 nábojů (viz. obr. 2a). 

 

 

 

 



10 

Dlouhé palné zbraně: 

 lovecké zbraně – se rozdělují podle provedení vývrtu hlavně. Zbraně s hladkým 

vývrtem se nazývají brokovnice, zbraně s dráţkovým vývrtem se nazývají 

kulovnice.  Jsou většinou jednoranové.  

 vojenské zbraně – jsou většinou automatické  (z výjimkou odstřelovačských 

pušek). Zbraně střílející dávkou se většinou dělí na útočné pušky a lehké 

kulomety. Útočné pušky mají zásobník na 20-30 nábojů a volič reţimu střelby 

(jednotlivý výstřel nebo střelba dávkou). Odstřelovačské pušky jsou zpravidla 

opakovací nebo samonabíjecí zbraně, které jsou vybaveny optickými mířidly 

z důvodu přesnější střelby.  

 

Sportovní zbraně:   

Je to skupina zbraní, která spadá jak pod krátké palné zbraně, tak pod zbraně 

dlouhé palné. Poţaduje se u nich maximální přesnost střelby a konstruují se většinou 

jako jednoranové nebo opakovací. Typickými zástupci jsou závodní kulovnice atd.  

 

obr. 2a –  nejpouţívanější samopal policejními jednotkami H&K MP5 [zdroj vlastní]  
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3 STŘELY A MUNICE  

 

3.1 Malorážové střelivo pěchotních zbraní 

Toto střelivo pěchotních zbraní je tvořeno náboji nejrůznějšího konstrukčního 

provedení. Ranivost konkrétní střeli závisí na jejím konstrukčním uspořádání (ráţe, 

hmotnost, pouţité materiály) a funkčních vlastnostech (dopadová rychlost, 

neformovatelnost a pevnost střely i její stabilita při pronikání tkáněmi).  

Většina střel je tvořena pouze kovovými materiály (ocel a barevné kovy) a jejich 

účinek v cíli je zajištěn kinetickou dopadovou energií a rotačního pohybu střely. 

 

Pohyby střely – střela se nepohybuje jen po své trajektorii, ale dále (viz. obr. 3.1a): 

 kolem své podélné osy – rotační stabilizační pohyb daný vývrtem hlavně. 

 podélná osa střely opisuje kuţelovou plochu leţící ve směru posuvného pohybu 

střely (presece). 

 kmitání střely kolem příčné osy (nutace). 

 kývavý pohyb kolem horizontální příčné osy (yaw). 

 

obr. 3.1a – pohyby střely na dráze letu. 1 – kývavý pohyb (yaw), 2 – precese,                 

3  -  nutace.   [ŠAFR, HEJNA, 2010] 

 

 

Úsťová energie maloráţových střel dosahuje při výstřelu z pěchotních zbraní 

několik stovek aţ několik tisíc joulů, podle toho dělíme střely na nízkoenergetické a 

vysokoenergetické střely. Podle celkového konstrukčního řešení, vnitřního uspořádání a 

ranivého potenciálu dělíme střely na nehomogenní a homogenní. Zvláštním druhem 

střel specifického vnějšího tvaru i vnitřního uspořádání jsou střely expanzivní.  
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Další dělení maloráţových střel můţe být podle jejich specifických moţností 

vyuţití: 

 standardní střela – určena především k ničení ţivé síly, lehkých obrněných vozidel 

atd. 

 průbojná střela – určena především k ničení opancéřovaných cílů. 

 svítící střela – určena především ke střelbě v noci či za sníţené viditelnosti.  

 zápalná střela – určena především ke zničení cíle a jeho zapálení.  

[ŠAFR, HEJNA, 2010] 

 

3.1.1 Nehomogenní střely  

Nehomogenní (skládané) střely se skládají z více konstrukčních částí.  Jedna 

z částí je obvykle plášť, pokrývající vnější povrch střely – jedná se o střely plášťované 

(plášťové). Podle rozsahu pokrytí vnějšího povrchu střely pláštěm rozlišujeme střely na:  

 celoplášťované (celoplášťové) – mají celý svůj vnější povrch (často s výjimkou 

dna) krytý tenkostěnným kovovým pláštěm o tloušťce několika desetin milimetru 

(viz. obr. 3.2.1). Plášť je nejčastěji vyroben z tombaku nebo z oceli plátované 

tombakem. Jádro střeli je olověné nebo ocelové.  

poloplášťované (poloplášťové) – jsou vyrobeny obvykle z olova, které tvoří jádro 

střely a je kryto pouze v dolní polovině pláštěm (viz. obr. 3.1.1). Plášť nekryje olověnou 

špičku střely a ta se při dopadu na méně odolnou překáţku deformuje. Z toho důvodu 

má poloplášťová střela lepší schopnost předat svou kinetickou energii zasaţenému cíly. 

Proto má tato střela větší ranivý a zastavovací účinek a menší průbojný účinek neţ 

celoplášťová střela. [KLEIN, FERKO, 2005] 

 

obr. 3.1.1 – obrázek náboje ráţe 9 mm Luger se střelou celoplášťovou (vlevo), se 

střelou poloplášťovou (uprostřed) a náboj ráţe 40 S&W s expandovanou 

střelou (vpravo). [zdroj vlastní ] 
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3.1.2 Homogenní střely  

Homogenní střely jsou vyrobeny z jednoho druhu materiálu, nejčastěji olova. Tyto 

střely jsou vţdy neplášťové. Občas se objevuje u těchto střel elektrochemické pokovení 

vnějšího povrchu mědí. Tato velmi tenká vrstva plní funkci pseudopláště, která však 

nemá vliv na velmi dobré deformační schopnosti střely. [KLEIN, FERKO, 2005] 

 

3.1.3 Expanzivní střely  

Jsou specifickým druhem střel, liší se jak vnějším tvarem, tak i vnitřním 

uspořádáním (viz. obr. 3.2.1). Mají v přední části dutinu, která můţe být krytá či 

nekrytá. Při dopadu do cíle usnadňuje deformaci střely a tím předání energie 

zasaţenému cíly, coţ zvyšuje ranivý, resp. zastavující účinek střely. Expanzivní střela 

na své přední straně pláště můţe mít navíc podélné zářezy, resp. prolisy, které zlepšují 

pravidelnost deformace střely. Tyto střely spolu s průbojnými střelami tvoří skupinu 

střel se zesíleným účinkem. Střely s expanzní deformací mají po proniku do tkání 

velkou ranivost a malou průbojnost (a naopak). Expanzivní střelivo smí obvykle 

pouţívat jen speciální policejní jednotky. Vysoká ranivost střely není podmíněna pouze 

její deformací. 

Podobného efektu lze dosáhnout na ţivé tkáni pomocí nestabilního proniku střely tkání ( 

střela se při proniku převrací ) Toto je charakteristické i pro některé druhy vojenských 

střel mikroráţových.  [KLEIN, FERKO, 2005] 

    

3.2 Tříštivá munice 

Tříštivá munice je munice se střepinovým účinkem. Ničivým a zraňujícím 

faktorem jsou střepiny, vytvořené z těla munice a urychlené při detonaci trhavinové 

náplně.  

Rozdělení podle konstrukce: 

 munice s neřízeným rozkladem na střepiny 

 munice s řízeným rozkladem na střepiny: -  s předtvarovanými střepinami  

                                                        -  se zcela vytvarovanými střepinami 

 munice s předtvarovanou trhavinou 

[KLEIN, FERKO, 2005] 
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4 ZÁKLADY RANIVÉ BALISTIKY 

 

4.1 Vymezení základních pojmů 

Poranění zapříčiněná maloráţovými, mikroráţovými střelami z ručních zbraní a 

poranění střepinami tvoří dominantní skupinu válečných poranění. 

Balistika je vědní disciplína zabývající se pohybem střel a jejich částí. U palných zbraní 

rozdělujeme balistiky : 

 vnitřní, která zkoumá pohyb střely v hlavni a procesy probíhající při výstřelu. 

 přechodovou, zabývající se pohybem střely bezprostředně po opuštění hlavně. 

 vnější, jeţ studuje pohyb střely v atmosféře v průběhu letu na cíl a zabývá se 

analýzou dráhy střely, stabilitou jejího letu a přesností střelby. 

 koncovou, která se zabývá pohybem střely v cíli v souvislosti s ničivými účinky. 

 

Ranivá balistika je relativně samostatným odvětvím koncové balistiky, která 

hodnotí střelná poranění ţivých tvorů vyvolaná střelami nebo střepinami. 

Ranivým účinkem rozumíme ničivý  účinek střely na ţivý cíl,  která proniká 

oděvem nebo balistickou ochranou a kůţí do těla, při kterém vzniká střelné poranění.  

Výsledkem je poškození tkání různého rozsahu. Střelné poranění menšího rozsahu můţe 

vzniknout, i kdyţ střela do těla nevnikne, protoţe byla zastavena balistickou ochranou 

nebo jinou překáţkou v blízkosti těla.  

Ranivá balistika posuzuje účinnost střel určitého typu na zvolený cíl z hlediska 

jeho moţného vyřazení, resp. zastavení, které mohou být buď dočasné (zranění) nebo 

trvalé (usmrcení).  

Mechanismus pronikání střel do ţivého cíle lze studovat ze dvou hledisek – balistického 

a medicínského. [KLEIN, FERKO, 2005] 

 

4.2 Zastavující účinek střel 

Zastavujícím účinkem střely, která působí na ţiví cíl, rozumíme dosaţení 

takových změn v organismu, které zapříčiní časově omezenou neschopnost cíle 

pokračovat v další činnosti. Tento časový úsek můţe být značně proměnlivý a není 

podmíněn jeho zraněním, ale střelné poranění je obvykle jeho základní příčinou. Ranivý 

a zastavující účinek střely je tedy třeba rozlišovat. Relativně kaţdá palná zbraň můţe 
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mít smrtící účinek, ale jen některá má dostatečnou schopnost zastavit zasaţeného 

útočníka.  

 

Zastavovací účinek, střela působí na ţivý cíl v souvislosti:  

 s dostatečně těţkým traumatickým šokem způsobeným zásahem střelou. 

 s podráţděním centrální nervové soustavy, zapříčiněné šířením rázového 

hydrodynamického tlaku (průchod střely tkáněmi a orgány bohatými na tekutiny) 

nebo při zásahu kostí spojených s páteří (obratle, ţebra, pánev) při kterém dochází 

k otřesu skeletu, následně otřesu centrální nervové soustavy a ke vzniku okamţité 

bezvládnosti. [KLEIN, FERKO, 2005] 

  

 

 

4.3 Kritéria zastavovacího účinku pistolových střel 

Kritérium RSP je od 70. let minulého století přijato jako základní kritérium pro 

hodnocení zastavujících účinků pistolového střeliva na ţiví organismus. Index RSP se 

vypočítá: 

 

RSP = k . mq . v0 . S   [kg.m
3
.s

-1
]  

mq [kg]   - hmotnost střely  

v0  [m.s
-1

] - počáteční rychlost střely  

S   [m
2
] - plocha příčného průřezu střely 

k   [1] - je konstanta určena součinitelem  

    k = k1.k2 

k1 - převodní součinitel do soustavy jednotek SI (1,79.10
5
) 

k2 - empirický součinitel závislý na konstrukci střely, materiálu a tvaru její hlavové       

                            části. Jeho hodnoty se pohybují v rozmezí 0,9 (nedeformující se střela) aţ 1,35   

                           (expanzivní střely). 

 

Zastavující účinek střely se zvyšuje s rostoucí číselnou hodnotou RSP, která se zvětšuje 

s růstem počáteční rychlosti a příčného průřezu střely. Z jejich vzájemného vztahu 

vyplývá, ţe pro velikost zastavujícího účinku pistolové střely má rozhodující vliv 

velikost její ráţe (viz tab. 4.3). [KLEIN, FERKO, 2005] 
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Tab.4.3 –  vybrané hodnoty RSP u pistolového střeliva.[KLEIN, FERKO, str. 44] 

Druh náboje Konstruk

ce střely 

d [mm] mq [kg] v0  [m.s
-1

] RSP 

[kg.m
3
.s

-1
] 

45 Auto/45 ACP 
 

FMJ/Pb 11,51 14,90 269 85,4 

357 Magnum SP/FN Pb 9,12 10,20 460 64,2 

9 mm Luger FMJ/Pb 9,03 7,50 398 41,1 

7,62x25 Tokarev FMJ/Pb 7,86 5,51 430 20,8 

9mm vz. 82 FeS 9,25 6,10 315 20,3 

Konstrukční zkratky:                                                
FMJ - celoplášťové                                                     Fe   - ocelové jádro                              

SP    - poloplášťové                                                    FeS - spékané ţelezo 

Pb    - celoolověné jádro                                              
        

 
4.4 Kritérium zastavujícího účinku puškových střel 

Tvoří specifickou skupinu střelných poranění způsobenou střelami automatických 

pušek, samopalů. Praxe ukazuje, ţe účinnost puškové střely nemůţe být popsána jedním 

energetickým ukazatelem. Účinek střel ovlivňuje funkce následujících parametrů: 

 balistickými vlastnostmi střely vyjádřenými kinetickou energií, která je funkcí 

hmotnosti a dopadové rychlosti projektilu. 

 polohou střelného kanálu. 

 druhem bojové činnosti v okamţiku zásahu puškovou střelou (útok, obrana…).  

 

Starší názor vycházející z účinků puškových střel, charakterizuje jejich účinnost 

absolutní kinetickou energií Elim. Pro ţivou sílu jsou hodnoty limitní kinetické energie  

v rozsahu 40-240 J, nejvíce však 80-100 J. Tento velký rozsah hodnot ukazuje, ţe je 

velmi těţké toto kritérium postavit jako standart pro hodnocení účinnosti puškových 

střel. Při vyhodnocení střelných poranění, bylo zjištěno u dopadové energie střely kolem 

40-50 J, ţe dochází ke zranění měkkých částí těla. Střela s energií kolem 120 J je 

schopná způsobit těţké zranění aţ roztříštění silných kostí. Ale jsou zaznamenány i 

případy, kdy střela s dopadovou energii okolo 20 J způsobila smrtelné zranění.  

Novější a bliţší je kritérium měrné kinetické energie střely. Limitní měrná energie 

střely elim (nazývaná téţ energetické zatíţení střely) je definována jako limitní kinetická 

energie střely  Elim, vztaţená na jednotku jejího příčného průřezu S [m
2
]  při proniku. 

           elim = Elim/S     [MJ.m
2
]         [KLEIN, FERKO, 2005] 
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5  BALISTICKÉ TRAUMA 

5.1 Druhy střelných poranění  

Lidská tělo představuje z hlediska ranivé balistiky značně nehomogenní cíl. Je 

tvořeno jednotlivými systémy o různých hustotách s odlišnými fyzikálními a 

biologickými charakteristikami. Průměrná hustota lidských tkání je přibliţně 900x větší 

neţ hustota vzduchu.  

 

Střelné poranění v organismu rozdělujeme na 3 části: 

 vstřel – místo vstupu střely do organismu (počátek střelného kanálu). 

 střelný kanál –  poranění tkáňových a orgánových struktur vzniklé přímým         

kontaktem střely s těmito strukturami v ose průniku střely a 

přenosem kinetické energie do okolí.  

 výstřel – místo výstupu střely z organismu (konec střelného kanálu)  

 

Tipy střelných poranění:  

 průstřel – kompletně pronikající poranění ohraničené vstřelem a výstřelem.  

 

 zástřel – vzniká, kdyţ je kinetická energie střely nedostatečná (podlimitní) 

k proniku tkání nebo předá veškerou svojí dopadovou energii cíli a střela je 

zachycena v organismu.  

 postřel – je povrchové střelné poranění, při kterém je střelný kanál otevřen po   

 své délce.  

Další dělení střelných poranění: 

 mnohotná poranění – jsou způsobeny dvěmi nebo větším počtem střel s větším 

počtem vstřelů v různých oblastech těla. 

 komplikovaná poranění – jsou vyvolaná jednou střelou, která však v zasaţené 

oblasti poškodí dva nebo více orgánů (játra, ţalůdek, střevo – svaly, kost, cévy). 

 kombinovaná poranění – jsou vyvolána jednou střelou, která zasáhne dvě nebo 

více anatomicky odlišných oblastí (hrudník, břicho). 

 smíšená poranění – jsou poškození, kde kromě mechanické příčiny se podílí 

současně i jiné zdroje (termické, chemické, ionizační, bakteriální).  
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5.2 Faktory ranivého účinku 

Ranivý účinek střely nelze přesně vyjádřit, jelikoţ je výsledkem náhodné souhry 

řady působících vlivů. Ale můţeme říci, ţe závisí na třech základních faktorech:  

1. faktor – je poměr momentálního rozloţení energie střely mezi její tříštivý (trhavý) a                 

dynamický účinek. Velikost kinetické energie střely spotřebované procesem kavitace 

(krátkodobé roztaţení tkáně v důsledku předávání kinetické energie střely do okolí) 

záleţí na dopadové rychlosti střely, hmotnosti a konstrukci ( deformace, fragmentace a 

nestabilita střely ) a obecně vzrůstá s vyšší dopadovou rychlostí střely (kavitace je 

typická pro vysokorychlostní střely) a její menší hmotností. Dopadová rychlost střely je 

hlavním zraňujícím faktorem u tzv. vysokorychlostních střel. 

 

2. faktor –  je průběh přenosu kinetické energie v ose střelného kanálu  

3. faktor –  je míra elasticity tkání zasaţených střelou. Čím je tkáň více  elastická       a           

flexibilní, tím méně je poškozena dynamickým ranivým účinkem střely (např. kůţe, 

svaly, plíce a střeva). Pří zásahu těchto tkání je typická velmi malá zóna extravazátů 

(zóna zhmoţdění). Špatnými absorbenty kinetické energie jsou např. mozek, slezina, 

játra, ledviny. U těchto orgánů dochází ke zvýšení dynamického ranivého účinku a 

proces kavitace u nich způsobuje výrazné orgánové poškození (můţe dojít aţ k ruptuře).               

[ŠAFR, HEJNA, 2010] 

 

5.3 Složky ranivého účinku 

Ranivý účinek je vyvolán působením určitých sloţek, které mohou vyvolat několik 

moţných a vzájemně nezávislých ničivých účinků, při čemţ střela působí na tkáně 

různými způsoby.  

 

Druhy působících sloţek: 

 průbojný účinek 

 tříštivý a trhavý účinek 

 dynamický účinek střely 

 střepinový účinek a účinek sekundárních střel 
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5.3.1 Průbojný účinek 

Je definován schopností střely pronikat do určité hloubky v překáţce (tkáně). Schopnost 

střely pronikat překáţkou je dána jejími balistickými a konstrukčními charakteristikami 

a vlastnostmi pronikané překáţky (tkáně). [KLEIN, FERKO, 2005] 

 

5.3.2 Tříštivý a trhavý účinek 

Tříštivý účinek se projevuje při zásahu nepoddajné tkáně (např. kostí) a trhavý při 

zásahu měkkých tkání a orgánů. Mez vzniku tříštivého nebo trhavého účinku závisí na 

odporu, který tkáň klade pohybující se střele a zároveň na její pevnosti a deformačních 

schopnostech. Pro vznik tříštivého a trhavého účinku má rozhodující vliv dopadová 

rychlost střely na cíl. U menších rychlostech střel se tohoto účinku dosahuje větší ráţí a 

hmotností střely. Z vojenského hlediska je v poslední době tendence zmenšovat ráţi 

střely (4,5 – 6 mm) a zvyšovat úsťovou rychlost střely.  

Na základě těchto snah a zkušeností z dřívějších válečných konfliktů je tendence 

pouţívat mikroráţové střely o malé hmotnosti (3 – 4 g), které ztrácí svou stabilitu brzy 

po dotyku s tkání. Přičemţ počáteční rychlost těchto střel se pohybuje okolo 1000 m/s 

(ve tkáni vzniká hydrodynamický efekt a dočasná kaverna, viz. dále). Tyto střely mohou 

za určitých podmínek (vhodný materiál a konstrukce střely) i fragmentovat (rozloţení 

střely na střepiny) a tím výrazně zvýšit ranivý účinek. [KLEIN, FERKO, 2005] 

 

      

5.3.3 Dynamický účinek  

,,Při průchodu střely tkání dochází k centrifugálnímu přenosu kinetické energie do okolí 

dráhy střely a ke krátkodobému radiálnímu roztaţení (následně ústupu) tkání s tvorbou 

dočasného (temporárního) střelného kanálu (kavity, kaverny). K roztahování tkáně 

dochází jiţ na úrovni čela střely, koncová část střely tak jiţ nepřichází s tkáněmi do 

styku. Dočasný střelný kanál má podobu vřetenovité nebo konické dutiny. Její průměr 

dosahuje svého maxima asi za 2-4 ms po průchodu střely. Po dosaţení maxima 

roztaţení a vyčerpání kinetické energie se dočasný střelný kanál následně vlivem 

elasticity tkáně opět smršťuje a uzavírá. Vzniklý přetlak v kanálu však vede znovu 

k jeho rozevření a zároveň zpětnému vytrysknutí tkáňové drtě ze vstřelového otvoru 

ven. Cyklus roztaţení a staţení dočasné dutiny se několikrát opakuje (objem kaţdé další 

nově vytvořené dutiny je oproti předcházející menší), dokud není spotřebována veškerá 
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její energie – tento děj se nazývá pulzace neboli dýchání dočasného střelného kanálu. 

Pulzace dočasného kanálu vytvářejí tahové a tlakové vlny, které se šíří organismem. 

Destruktivní působení tlakových vln v organismu je dáno hydrodynamickým efektem. 

Celý proces kavitace trvá přibliţně 10 ms, během kterých se tvar dočasné kavity 

průběţně mění. Maximální průměr dočasné dutiny můţe být mnohonásobně (aţ 60krát) 

větší neţ průměr střely.” [ŠAFR, HEJNA, 2010, str. 62-63] 

Nehomogenita zasaţených tkání vede k asymetrii dočasné kavity a vzniku střiţných sil 

mezi sousedícími vrstvami tkání. Střiţné síly zapříčiní funkční i strukturální poškození 

tkání, mnohdy relativně vzdálených střelnému kanálu (poranění cév a nervů 

s krvácivými a neurologickými projevy, vznik vzdálených zlomenin atd.). Struktura 

tkání v okolí dočasného střelného kanálu není rozrušena úplně, jako u trvalého střelného 

kanálu. Rozsah poranění klesá se stoupající vzdáleností od osy trvalého střelného 

kanálu. Zóna největší míry poškození, tzv. zóna extravazátů se nachází kolem trvalého 

střelného kanálu a je charakterizována porušením stěn krevních kapilár, traumatickým 

otokem tkání, sníţenou odolností vůči infekci, poškozením endotelu a dystrofickými 

změnami buňek. [ŠAFR, HEJNA, 2010] 

 

Hydrodynamický efekt –  se zásadním způsobem podílí na rozměrech (objemu) a  

tvaru trvalého střelného kanálu a dočasné dutiny. Tento efekt vzniká aţ při rychlosti 

pronikající střely vyšší neţ 650 – 700 m/s. Hydrodynamický efekt má největší účinek 

při zasaţení orgánů a struktur vyplněných tekutinou (srdce,trávicí trubice, močový 

měchýř), kdy je účinek kinetické energie násoben explozivní pulsací objemu tohoto 

obsahu (např. zásah srdce v systole má ohraničený defekt poranění přibliţně o velikosti 

řáţe střely naopak u srdce v diastole pozorujeme devastující poranění celého srdce). 

[ŠAFR, HEJNA, 2010] 

    

5.3.4 Střepinový účinek a účinek sekundárních střel 

Jestliţe je síla odporu prostředí (např. ţivá tkáň) větší neţ dynamická mez 

pevnosti pronikající střely, dochází k deformaci a v některých případech aţ 

k okamţitému rozloţení (fragmentaci) těla střely na střepiny. K tomu můţe dojít jak 

blízko povrchu , tak v hloubce tkání (např. narazí-li střela na kost).  V blízkosti povrchu 

je fragmentace střely většinou neţádoucí, protoţe klesá schopnost průbojnosti střely.  
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Pokud chceme hodnotit střepinový účinek maloráţkových střel, vycházíme ze 

schopnosti střely rozdělit se na střepiny (fragmenty).  

Primární poranění – je způsobeno vlastní střelou, která dopadá na tělo člověka a 

proniká tkání a způsobuje ranivé poranění.  

Sekundární poranění – střela proniká oblečením a tkání, při tom předává svojí 

kinetickou energii předmětům nebo tkáním, se kterými přichází do styku při svém 

pohybu, které se pak stávají sekundárními střelami (střepinami), jsou také nositeli 

kinetické energie, jeţ získali od původní střely a způsobují další sekundární poranění 

zasaţených tkání.  Nejúčinnějšími sekundárními střelami jsou úlomky kostí, mají 

podobný účinek jako střepina střely. Tyto úlomky kostí působí na primární cíl a zvyšují 

ranivý účinek, ale zcela výjimečně mohou působit i na cíle v okolí (viz. obr. 5.3.4). 

[KLEIN, FERKO, 2005] 

 

obr. 5.3.4 – schématické znázornění vzniku sekundárních projektilů.                              

[ŠAFR, HEJNA, 2010] 

 

 

5.4 Vstřel  

Vstřel a vstřelový otvor se dělí na více skupin podle vzdálenosti od ústí hlavně k 

tělu a je pokaţdé doprovázen specifickými faktory střelby (např. vstřelový defekt, lem 

odření a znečištění, lem zakouření, prachová tetováţ). Tvar vstřelu je taká závislí na 

druhu zbraně a pouţité munici (je rozdíl u pistolových či revolverových střel a u 

vysokorychlostních puškových střel). Při vstřelu dochází k porušení pokoţky a dalších 

tkání a tedy se stává vstupní bránou infekce do organismu.  
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5.4.1 Absolutní blízkost 

Touto střelbou se rozumí střelba ze zbraně hlavní přiloţenou bezprostředně 

k povrchu těla. Tento způsob střelby je typický pro sebevraţedné jednání, u vraţd a 

nešťastných náhod je s cela výjimečné. Rozlišení vstřelu od výstřelu a určení 

vzdálenosti střelby napomáhá charakteristický vzhled rány, pomocné známky a nálezy. 

Při střelbě z absolutní blízkosti vznikají střelná poranění z vlastním centrálním 

vstřelovým defektem (jeho tvar bývá podmíněn úhlem střelby a ráţí střely):     

 chybějící tkáň (tzv. minus efekt) -  faktické chybění tkáně v oblasti vstřelového    

 defektu, které vzniká napnutím kůţe střelou a tzv. spray efektem (odprýsknutí  

 mikroskopických částeček kůţe proti směru letu střely). Konečný průměr  

 vstřelového defektu je menší neţ průměr střely z důvodu elasticity kůţe. Tvar  

 defektu je ovlivněn úhlem dopadu střely (tvar okrouhlý, oválný). Střely s malou 

 dopadovou rychlostí (zpravidla pod 100 m/s) způsobí v místě průniku štěrbinovité  

 (klínovité) roztrţení kůţe, minus efekt nenastane.   

 lem odření (kontuze, zaschnutí) – vzniká odprýsknutím (tzv. spray efekt)  

povrchových vrstev pokoţky (epidermis) při jejich úhlovém urychlení v důsledku 

kontaktu s dopadající střelou (kontakt čelové části a boční plochy střely). Je 

charakterizován pruhovitou oděrkou cca 1-4mm širokou. Tento lem se vyskytuje 

pouze u vstřelů. Výjimku tvoří výstřel, u kterého je kůţe budoucího výstřelového 

defektu v kontaktu s nepoddajným podkladem (např. pásek, zeď), ale u těchto 

výstřelových defektů není lem odření úplný a pravidelný.  

Ke vzniku lemu odření přispívá i rotační pohyb střely.  

Nepravidelnost lemu odření můţe být podmíněna těmito okolnostmi: 

1. nestabilita střely na dráze letu 

2. deformace střely 

3. malý úhel dopadu střely 

4. stupeň napnutí kůţe v okamţiku průniku střely 

5. nepravidelnosti tělního povrchu v místě dopadu střely (např. koţní řasy) 

Ve výjimečných případech můţe lem odření v okolí vstřelového defektu chybět a to 

u střel s vyšší dopadovou rychlostí nebo u vysokorychlostních střel.  

 lem znečištění – vzniká otěrem nečistot z povrchu střely o okraje vstřelového 

defektu (oleje, rez, zbytky kovů, nečistoty z hlavně zbraně apod.).  
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Další nálezy se odvíjí od toho, jak byl úplný a těsný kontakt v čase výstřelu mezi 

ústím hlavně a povrchem těla. [ŠAFR, HEJNA, 2010] 

 

1. Úplný kontakt: 

Úplný kontakt vzniká, kdyţ je ústí hlavně pevně přitlačeno k povrchu těla. Pro 

tento vstřelový defekt je typický následující nález: 

 otisk čelové části zbraně – otisk čelové části zbraně ukazuje pro střelbu s absolutní 

blízkosti (viz. obr. 5.4.1b). Jedná se o povrchové poranění kůţe doprovázené 

drobnými trţnými rankami, podkoţním krevním výronem či koţními oděrkami. Ke 

vzniku otisku dochází v důsledku expanze spalných plynů v podkoţí s následným 

vzedmutím a přitištěním kůţe proti čelnímu profilu zbraně, sací efekt úsťové části 

hlavně, přímí tlak ruky střelce přitištěním hlavně ke kůţi, hydrodynamický efekt 

pronikající střely, kontakt volně pohyblivých částí zbraně (např. závěr) s kůţí. Otisk 

čelové části zbraně je výraznější v místech kde jsou měkké tkáně těsně v kontaktu 

s kostěným podkladem (lebka, hrudník, kyčel apod.).  

 kouřová (plynová) dutina – spolu se střelou vniká do měkkých tkání vstřelovým 

otvorem značný objem expandujících spalných plynů (produkty hoření prachové a 

zápalkové sloţe) tzv. doplňkové faktory výstřelu, zplodiny výstřelu. Kouřová dutina 

vzniká prudkou expanzí plynů a následně odtrţením měkkých tkání v oblasti pod 

vstřelovým defektem (obr. 5.4.1a). V měkkých tkáních okolo dutiny se usazují 

zplodiny výstřelu (saze a spálená či nespálená prachová zrna), tkáně nesou známky 

znečištění (zakouření), případně popálení úsťovým plamenem. Barva tkáně kouřové 

dutiny či koţního krytu můţe být vůči okolí barevně odlišná. Na této skutečnosti se 

podílí nasycení tkáně oxidem uhelnatým (více neţ 50% v závislosti na typu 

střelného prachu), absorpce oxidu uhelnatého hemoglobinem a myoglobinem vede 

ke vzniku karbonylhemoglobinu coţ má za následek červené zbarvení tkáně. Při 

poranění hrudní stěny a plic můţe být růţové zbarvení měkkých tkání v důsledku 

přítomnosti oxyhemoglobinu z plicní arteriální krve. Při poranění břišní stěny a střev 

můţe být zbarvení měkkých tkání hnědé v důsledku působení střevních plynů. 
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obr. 5.4.1a – vznik kouřové dutiny. [ŠAFR, HEJNA, 2010] 

 

 

 lacerace okolí vstřelového defektu – pokud je expanze spálených plynů v podkoţí 

omezena plochou kostí (lebka, pánev, hrudní kost, lopatka), pak místem nejmenšího 

odporu, které umoţní akutní dekompresi expandujících spálených plynů, je kůţe a 

podkoţí v okolí vstřelového defektu. Tím vzniká cípaté roztrţení (lacerace) kůţe a 

podkoţí (např. vstřel v oblasti čela má většinou tvar čtyřcípé hvězdy (obr. 5.4.1b), 

v oblasti spánku pěti čí šesticípé hvězdy). Někdy je lacerace jednoduchá, klínovitá či 

nepravidelná. Tvar lacerace je závislí na místě vstřelu (elasticita tkáně, tvar kosti), 

úhlem střelby, tvarem, konstrukcí a ráţí střely, strmostí a směrem stoupání dráţek 

v hlavni, dopadové rychlosti střely (čím menší rychlost tím menší prachová náplň 

nábojnice a tím menší mnoţství expandujících plynů). 

 

obr. 5.4.1b – vstřel z absolutní blízkosti v pravé spánkové krajině (pistole ČZ 75D řáţe 

9mm Luger – celoplášťová střela), sebevraţda. Je vidět roztrţení 

vstřelového defektu, otisk čelové části zbraně. [ŠAFR, HEJNA, 2010] 
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 podkožní krevní výron – můţe se objevit v okolí vstřelového defektu a bývá často 

součástí otisku  čelové části zbraně. Vzniká rozrušením podkoţních cév prudkou 

expanzí spálených plynů. Jeho tvar výronu bývá necharakteristický a nerozlišuje 

nám vstřel od výstřelu. 

 periostální známky – při kontaktním střelném poranění v oblasti kde pokoţka 

naléhá přímo na plochou kost dochází k usazení sazí a jiných doplňkových faktorů 

výstřelu přímo na zevní desce kosti, případně na okrajích kostěného vstřelového 

defektu a někdy je můţeme nalézt i na spodní straně odloučeného periostu. [ŠAFR, 

HEJNA, 2010]          

    

2.  Volný kontakt 

Toto střelné poranění je typické pro situace, kdy hlaveň zbraně při výstřelu je 

přiloţena k tělu volně (není vyvinut tlak čelní části zbraně na tkáň) nebo je přítomen 

určitý objekt mezi ústím hlavně a povrchem těla (např. vrstva oděvu, husté vlasy atd.).     

Pro toto poranění je charakteristické: 

 centrální vstřelový defekt (viz. kapitola 5.4.1)  

 lem očazení – bývá přítomný do vzdálenosti 30 cm. Je smytelný vodou a vzniká  

                         uloţením sazí do okolí vstřelového defektu. 

 absence či nevýrazný otisk čelové části zbraně (viz. kapitola 5.4.1) 

 lem prachové tetováže –  zniká uloţením spáleních či nespálených prachových  

zrn do pokoţky v okolí vstřelového defektu. Defekt 

má podobu tečkovitých oděrek a vzniká od 10 mm do  

vzdálenosti aţ 120 cm (v závislosti na druhu zbraně, 

náboje a délce hlavě). Nelze umýt vodou.   

3.  Neúplný kontakt 

Toto poranění vzniká, kdyţ je zbraň drţena kolmo k tělu, ale v místě nevyrovnané 

části těla (např. fyziologický záhyb těla). V tomto případě unikají doplňkové faktory 

střelby (saze, prachová zrna, atd.) nerovnoměrně do okolí vstřelového defektu, kde se 

ukládají a vytvářejí hruškovití, kapkovitý či excentriský lem očazení.  

 

4.  Úhlový kontakt 

Toto poranění vzniká, kdyţ je zbraň drţena pod určitým úhlem k povrchu těla a je 

obdobné jako u Neúplného kontaktu. [ŠAFR, HEJNA, 2010] 
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5.4.2 Relativní blízkost 

Relativní blízkost je charakterizována vzdáleností mezi ústím zbraně a povrchem 

těla, kdy je ještě střela doprovázena doplňkovými faktory střelby (zplodinami výstřelu) 

a vzhled vstřelového defektu je těmito doplňkovými faktory modifikován.  

Poranění u této vzdálenosti nejčastěji vzniká v důsledku nešťastných náhod či 

vraţdy.  

Pro toto poranění je charakteristické: 

 minus efekt (viz. kapitola 5.4.1) 

 lem odření (viz. kapitola 5.4.1) 

 lem znečistění (viz. kapitola 5.4.1) 

 lem očazení (viz. kapitola 5.4.1) 

 lem prachové tetováže (viz. kapitola 5.4.1) 

[ŠAFR, HEJNA, 2010] 

 

5.4.3 Vzdálenost 

Je to střelba z takové vzdálenosti, kdy doplňkové faktory střelby uţ neovlivňují 

vzhled vstřelového poranění.  

Pro toto poranění je charakteristické: 

 centrální vstřelový defekt 

[ŠAFR, HEJNA, 2010] 

 

5.5  Střelný kanál  

Střelný kanál je výsledkem vzájemného působení mezi tkáněmi a pronikající 

střelou. Jeho vznik je podmíněn přenosem kinetické energie střely na tkáň v ose dráhy 

střely a jejím okolí. Střelný kanál vţdy nemusí pokračovat v původní ose střely, která 

pronikla do organismu, ale velmi často se stává, ţe osa střelného kanálu se mění (v 

důsledku nehomogenity lidského organismu nebo po kontaktu např. s kostí). Výsledný 

ranivý účinek však není podmíněn pouze rychlosti a hmotnosti střely, ale je ovlivněn 

dalšími parametry: 

 parametry z pohledu střely – rychlost,ráţ,hmotnost,tvar,materiál,konstrukce,  

 stabilita střely. 

 parametry z pohledu cílové tkáně – elasticita, viskozita, denzita, anatomická  

 struktura tkáně. 
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Střelný kanál se dělí na 3 části: 

 trvalý střelný kanál – který je vyplněn volnou nekrotickou drtí, krevními  

 sraţeninami a cizími tělesy i mikroorganismy.  

 zóna extravazátů – je tvořena traumatickou nekrózou, která se nachází kolem  

vlastního střelného kanálu a je tvořena vrstvou těţce poškozené tkáně, obsahující 

rovněţ cizí tělesa. Tato tkáň je ţivotu neschopná a musí být při chirurgickém 

ošetření odstraněna nebo si jí musí sám organismus vyloučit při hojení. Tato zoná je 

nejvhodnějším  místem infekce. 

 dočasný střelný kanál – zde nacházíme neúplné poškození tkáně, drobné krevní 

výrony, poruchy krevní cirkulace, spazmy, trombózy, inervace. Změny v této zóně 

jsou reverzibilní a jen výjimečně můţe i zde dojít k nekróze.  

 

  

Vznik střelného kanálu je podmíněn těmito mechanismy: 

 tříštivým/trhavým účinkem střely (viz. kapitola 5.3.2). 

 dynamickým účinkem střely (viz. kapitola 5.3.3), (viz. obr. 5.5c). 

 střepinovým účinkem a účinkem sekundárních střel (viz. kapitola 5.3.4),                            

(obr.5.5a). 

 deformací střely –  střela při zásahu cíle prodělává řízenou deformaci, tím zvyšuje  

povrch jejího čelního profilu a sniţuje průbojnost. Tímto se zvyšuje odpor tkáně cíle 

a střela je schopná předat veškerou svojí kinetickou energii cíli.  

 nestabilitou střely - střela můţe procházet tkání na koso i obráceně, přičemţ vodící 

částí není její špice, ale báze. Tento jev značně zvyšuje podíl kavitace na výsledném 

ranivém účinku. Nejčastěji svojí stabilitu ztrácejí vysokorychlostní střely            

(obr. 5.5b). [ŠAFR, HEJNA, 2010] 
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obr. 5.5a – RTG snímek průstřelu předloktí, kde je patrná dislokace kostních úlomků 

(sekundárních střel). [KLEIN, FERKO,2005] 

 

 

 

obr. 5.5b –  schématické znázornění dopředného protočení střely kolem jejího těţiště při 

průniku tkání [ŠAFR, HEJNA, 2010]      
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obr. 5.5c – schématické zóny poranění pronikající střelou. 

 A: 1 –  trvalý střelný kanál, 2 – zóna extravazátů, 3 – dočasný střelný kanál  

B: znázornění dočasného střelného kanálu v jediném okamţiku, v 

porovnání s trvalým střelným kanálem. [ŠAFR, HEJNA, 2010]      

 

 

 

5.6  Výstřel  

Výstřel vniká mechanickým účinkem střely opouštějící zasaţený organismus. 

Rozeznání vstřelu od výstřelu u absolutní a relativní blízkosti není těţké, neboť vzhled 

výstřelkového defektu není ovlivněn doplňkovými faktory střelby (plyny, plamen, saze, 

prachová zrna). U střelby ze vzdálenosti je to uţ obtíţné, hlavním rozlišujícím faktorem 

je nepřítomnost lemu odření a lemu znečištění v okolí výstřelu. 

Výstřelkový defekt vypadá jako trţná rána s hvězdicovitým, srpkovitým, 

štěrbinovitým, okrouhlím či zcela nepravidelným tvarem. Vzniká napnutím a 

následným roztrţením kůţe vystupující střelou. Okraje defektu jsou vyhřezlé navenek, 

často vyhřezávají i ostatní měkké tkáně (podkoţí, svalovina, mozková tkáň). Výstřel za 

běţných podmínek bez mínus efektu tkáně (viz. obr. 5.6a).  

 

Faktory podílející se na tvaru a velikosti výstřelového defektu: 

 biomechanické vlastnosti kůže – v místě, kde je kůţe relativně volná a elastická 

(např. břišní stěna) bývá výstřel většinou nenápadný, malý, štěrbinovitý. V místech 
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kde je pod kůţí plochá kost (např. oblast lební klenby) a kůţe je napjatá, bývá 

výstřel větší a více nepravidelný neţ vstřel. 

 vzdálenost střelby a typ střeliva – při střelbě ze vzdálenosti bývá výstřel větší neţ 

vstřel, coţ vyplívá z toho, ţe vstřelový defekt není ovlivněn doplňkovými faktory 

výstřelu jako při střelbě z absolutní blízkosti. Při střelbě z vysokorychlostní nebo 

brokovou střelou z blízkosti do oblasti hlavy  mívá výstřel tvar rozsáhlého a často 

ztrátového poranění.  

 typ palné zbraně – při pouţití krátkých palných zbraní a malých ráţí je vystřel 

menší, v některých případech připomíná bodné zranění. U vysokorychlostních střel 

je výstřelový defekt rozsáhlý a nepravidelný, na kterém se podílí i sekundární střely. 

 konstrukce střely – celoplášťové střely se většinou méně deformují a vystřel je 

menší a pravidelnější. Střely poloplášťové a střely speciální (expanzivní střely) díky 

své deformaci způsobují rozsáhlejší a více nepravidelné výstřely, na tom se zároveň 

podílí nabalování měkkých tkání na pronikající střelu.  

 nestabilita střely – akcentace kývavých pohybu střely způsobuje, ţe střela často 

prochází tkáněmi na koso, obráceně (bází směrem dopředu). Tento jev zvyšuje 

moţnost, ţe výstřel bude větší neţ vstřel. [ŠAFR, HEJNA, 2010] 

 

obr. 5.6a – výstřel na přechodu levé spánkové a temenní krajiny (pistole Walther P38 

ráţe 9 mm Luger), sebevraţda [ŠAFR, HEJNA, 2010]      

 



31 

6 STŘELNÁ PORANĚNÍ HLAVY 

 Střelná poranění hlavy jsou v civilním prostředí nejčastěji spjata s pokusy o 

sebevraţdu, dále následují nehody se zbraní, kriminální činnost, vraţdy.  Ve válečných 

konfliktech je větší výskyt poranění způsobenými vysokorychlostními střelami a 

střepinami.   

 

Střelné poranění hlavy může způsobit: 

 ránu skalpu.  

 zlomeninu kosti lební.  

 lineární nebo impresivní zlomeninu.  

 otevřenou zlomeninu. 

 zlomeninu báze lební.  

 epidurální krvácení.  

 subdurální krvácení. 

 subarachnoideální krvácení.  

 intracerebrální krvácení a leceraci.  

 mozkovou komoci. 

 mozkovou kontuzi. 

 mozkovou kompresi.      

 

Prognóza poranění je podmíněna faktory ranivého účinku střely, počtem 

penetrujících míst a hloubkou střelného kanálu. Zranění s těmito poraněními při plném 

vědomí mají mortalitu 11,5 %, kdyţ jsou malátní 33,3 %, při reakci na bolest 79,1 % a 

v komatu 100 %.   
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7  STŘELNÁ PORANĚNÍ HRUDNÍKU  

Střelná poranění hrudníku řadíme mezi pronikající poranění hrudníku (další 

příčiny jsou např. bodné rány, střepinová poranění), dále rozeznáváme tupá poranění 

hrudník.  

V civilním prostředí 30-70 % poranění hrudníku mívá kontuzi plic (drobná 

krvácení, rozvíjí se edém). ¼  lidí umírá čistě pro úraz hrudníku. Přibliţně 10% všech 

válečných zranění zahrnuje poranění hrudníku, které končí ve 25 % smrtí. Velké řadě 

úmrtí by se dalo předejít, včasným rozeznáním ţivot ohroţujících stavů a rychlým 

zahájením jejich léčby. Pouze 10 % hrudních poranění je indikováno k chirurgické 

léčbě, u ostatních poranění mohou zachránit ţivot relativně jednoduchá ošetření – 

hrudní drenáţ a punkce.  

 

Klasifikace poranění hrudníku:  

1) bezprostředně život ohrožující:     

6 kritických poranění hrudníku připomíná mnemotechnická pomůcka ATOMIC. 

 Airway obstruction  - obstrukce dýchacích cest 

 Tension pneumotorax - tenzní pneumothorax 

 Open pneumotorax - otevřený pneumothorax 

 Massive haemothorax - masivní hemothorax 

 Flaid chest - vlající hrudník (segmentová fraktura ţeber) 

 Cardiac tamponade - srdeční tamponáda 

 

2) potencionálně život ohrožující : 

 kontuze srdce  

 kontuze plicního parenchymu  

 ruptura bránice 

 tracheo-bronchiální poranění 

 poranění jícnu 

 ruptura hrudní aorty 

 nekomplikovaný hrudní pneumotorax 

 hemothorax  
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Anatomická poznámka: 

Během dechových exkurzí se bránice dostává aţ na úroveň spojnice obou prsních 

bradavek, proto u penetrujícího poranění pod touto linií je moţno předpokládat sdruţené 

thorakoabdominální poranění.  

Pokud je vstřel lokalizován v tzv. ,,hrudním okně” je vysoká pravděpodobnost 

poranění srdce. Prostor ,,hrudního okna” je umístěn (viz. obr. 7.1): 

 laterálně – vertikální rovinou protínající obě bradavky. 

 kraniálně – spojnicí obou klíčních kostí. 

 kaudálně – horizontální rovinou v úrovni processus xiphoideus.  

 

obr. 7.1 – hrudní okno. [zdroj vlastní] 

 

 

 

7.1 Akutní obstrukce dýchacích cest 

Akutní obstrukce dýchacích cest je stav, kdy nějaký předmět či patologický proces 

znemoţní normální proudění vzduchu tracheobronchiálním stromem. Obecně platí, ţe 

čím se uzávěr nachází proximálněji a čím je úplnější, tím více je ohroţen ţivot 

postiţeného. 

Úplná obstrukce dýchacích cest musí být okamţitě uvolněna (např. Gordonův 

manévr – úder mezi loptky, Heimlichův manévr) nebo řešena endotracheální intubací, 

koniotomií, koniopunkcí. Nepodaří-li se zajistit přístup vzduchu do dýchacích cest, 
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dochází k rychlé zástavě dýchání a aţ ke smrti. I částečná obstrukce dýchacích cest 

můţe mít za následek smrt, pokud brání řádnému dýchání a výměně plynů nebo 

progreduje do úplné obstrukce.  

 

Příčina obstrukce dýchacích cest, způsobená střelným poraněním:   

 střelné poranění mohou způsobit zlomeniny dolní čelisti (ztráta podpory ţvýkacího 

svalstva a svalstva jazylky a tím její zapadnutí a způsobit obstrukce hypofaryngu), 

zlomeniny horní čelisti (způsobují krvácení a tím moţné ohroţení dýchacích cest), 

poranění krku (přímé násilí na larynx nebo sekundární komprese hypofaryngu nebo 

trachey způsobená hematomem).  

 

7.2 Pneumotorax  

Pneumotorax je patologický stav, kdy je přítomný vzduch v pleurální dutině (mezi 

parietální a viscerální pleurou), vzduch se nachází v hrudníku mimo dýchací cesty. 

V pohrudniční dutině je fyziologicky negativní tlak (-0,3 aţ -0,6 kPa) umoţňující 

rozepnutí plic a prací dýchacího svalstva, zejména bránicí. Nitrohrudní tlak se 

vyrovnává s atmosférickým tlakem , vniklý vzduch tlačí na plíci , plíce kolabuje, 

postiţený se nemůţe nadechnout.      

 

Druhy pneumothoraxu :  

 uzavřený – došlo k jednorázovému vniknutí vzduchu do pleurální dutiny. Často 

vzniká spontánně a pacient se sním dobře vyrovnává.  

 příčiny – vnitřní poranění (autonehody), provalení tuberkulózního loţiska, při 

emfyzému, zavádění CŢK – iatrogenní poranění atd.  

 otevřený – otevřenou ránou v hrudníku je zajištěna stálá komunikace vzduchu 

s vnějším prostředím. Vzduch je nasáván tímto patologickým otvorem, pokud je 

větší jak 2/3 trachey. Při nádechu dochází k přetlačování mediastina na zdravou 

stranu (srdce, velké cévy, trachea) a pří výdechu se vrací, toto se nazývá vlání 

mediastina. Částečné smršťování zdravé plíce při nádechu a rozpínání při výdechu 

se nazývá paradoxní dýchání.  

 příčiny – bodné, střelné poranění, úrazy atd.    

  tenzní – ránou v hrudníku je vzduch při kaţdém nádechu nasáván do pleurální 

dutiny a při výdechu ji nemá moţnost opustit. Tento jev umoţňuje část roztrţené 
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tkáně, která funguje jako ventil. V důsledku toho se pleurální prostor naplní 

vzduchem tak, ţe plíce na postiţené straně kolabuje. Jak dále přibývá vzduch, 

zvyšuje se tlak a mediastinum je přetlačováno směrem k nepostiţené straně, aţ 

nakonec dojde ke kompresi nepostiţené plíce a rotaci srdce a velkých cév.  

Vnitřní ventilový PNO – objevuje se při vzniku patologického otvoru 

v bronchiálním stromě.  

 příčiny – bodná, střelná poranění, úrazy atd.  

     

7.3 Hemothorax 

 Hemothorax je patologické krvácení do pleurální dutiny. Při kterém dochází 

k penetrujícímu poranění hrudníku, plic a systémových a plicních cév. Kaţdá polovina 

hrudníku (hemithorax) je schopná pojmout aţ 2-2,5 l krve.  Ve většině případech je 

hemothorax spojen současně s pneumotoraxem a naopak.   

Základním problémem je ve skutečnosti porucha cirkulace (ačkoli příčinou 

hypoxie můţe být prvotní poškození plicní tkáně).    

Nejčastější příčiny mohou být penetrující poranění (střelná, bodná poranění atd.).  

 

 

7.4 Srdeční tamponáda  

Jedná se o poranění, kdy se krev hromadí v perikardiálním vaku (mezi parietální a 

viscerální vrstvou – serozního perikardu) a tím zvyšuje tlak na myokard, tím je 

znemoţněno plnění srdce během diastoly, čímţ prudce klesá srdeční výdej. Tento 

prostor za normálních okolností obsahuje jen malé mnoţství serózní tekutiny (asi 15 

ml), umoţňující hladké klouzání povrchu dutiny a smršťování srdce. Abnormální 

nahromadění tekutiny můţe omezit srdeční pohyby a nakonec způsobit tamponádu 

srdce, kardiogenní šok a smrt. Při pronikajícím poranění hrudníku lokalizovaném 

v místě tzv. ,,hrudního okna” je velmi pravděpodobné také poranění srdce. Nicméně 

střepiny mohou způsobit toto poranění i z místa mimo ,,hrudní okno”  (krk, břicho).  
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8 STŘELNÁ PORANĚNÍ BŘICHA  

Doposavad jsme v civilním prostředí (bráno na území České republiky) 

zaznamenávali méně případu střelných poranění břišní dutiny, neţ např. střelné 

poranění hlavy (většinou neslučitelná se ţivotem), hrudníku nebo horních a dolních 

končetin, ale toto číslo muţe narůstat se stoupající agresivitou populace atd. V bojových 

situacích stoupá podíl střelných břišních poranění. 90 % pronikajících poranění je 

způsobeno střepinami, pouze 10 % těchto poranění způsobují střely. Ve 40% případu 

dochází současně k pronikajícímu poranění tělních dutin a končetin. Neprůstřelná vesta 

můţe výskyt pronikajících poranění sníţit, ale nemůţe jim úplně zabránit. Poranění 

břicha představuje přibliţně 10 % všech válečných zranění. 

U poranění břicha se nemůţeme zaměřit pouze jen na orgány v intraperitoneální 

dutině (bránice, játra, ţlučník, slezina, ţaludek, tenké střevo, vaječníky a větší část 

tlustého střeva), ale i retroperitoneum (aorta, dolní dutá ţíla, ledviny, nadledviny, 

slinivka, močovody, část tlustého střeva) a pánevní orgány (močový měchýř, 

gynekologické orgány). A samozřejmě nesmíme zapomenout na poranění nervů, 

velkých artérií a vén, které se zde nacházejí (např. a. abdominalis, a. iliaca communist 

dx. interna a externa, vena cava inferior, vena portae). Resuscitace nemůţe být úspěšná, 

pokud nedojde k zástavě krvácení, z toho vyplívá nutnost chirurgického zákroku u 

oběhově nestabilního postiţeného.   

Krvácení z břišních a pánevních orgánu se označuje jako nekomprimovatelné, to 

znamená, ţe je není moţné ovlivnit nebo zastavit vnějším tlakem (ošetření ve finální 

fázi musí proběhnout na chirurgickém sále). U pronikajícího poranění břicha je 

lokalizace a rozsah poranění orgánů zpravidla velmi obtíţně předvídatelná. To platí 

převáţně pro poranění způsobená střelami a střepinami. Nízkoenergetické střely působí 

na tkáňové struktury leţící přímo v jejich dráze a způsobují poškození přímou lacerací. 

Vysokorychlostní střely způsobují značně rozsáhlejší poškození, nejen orgánům leţících 

v jejich dráze, ale také jim sousedících a to díky dynamickému účinku střely (viz. 

kapitola 5.3.3). Zvláště mají velký destruktivní účinek na solidní orgány (játra, slezina, 

ledviny) díky hydrodynamickému efektu (viz. kapitola 5.3.3) neţ u dutých orgánů. U 

pronikajících poranění břicha je vţdy třeba myslet na moţnost poranění hrudníku.  
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9 STŘELNÁ PORANĚNÍ HORNÍCH A DOLNÍCH 

KONČETIN 

V civilním prostředí (s výjimkou závaţných poranění pánve, střelných, 

střepinových a bodných poranění) končetinová poranění zřídka ohroţují ţivot 

postiţeného. V bojových situacích mortalita těchto poranění značně narůstá, odhaduje 

se ţe za války ve Vietnamu zemřelo aţ 2500 amerických vojáků, kteří měli poranění 

omezeny pouze na končetiny. Mezi ţivot ohroţující poranění řadíme masivní krvácení 

při traumatických amputacích, poraněních proximální části a. femoralis a a. brachialis. 

A dále jsem řadíme infekční komplikace (např. Staphylococcus aureus) těchto poranění, 

která mohou vygradovat aţ k amputaci končetiny v pozdějších fázích léčby.  

Nejdůleţitější u střelných poranění je včas rozeznat život ohrožující poranění 

končetin ( kompletní i inkopletní amputace, těţké poranění dlouhých kostí a pánve) a 

končetinu ohrožující poranění ( otevřené zlomeniny, zlomeniny a luxace spojené 

s cévním poraněním). Musíme si uvědomit, ţe při zlomenině stehenní kosti můţeme 

ztratit 1,5 l krve a při zlomenině pánve aţ 3 l krve, coţ vede k rychlému rozvoji 

hypovolemického šoku a aţ smrti.  

Při pronikajícím poranění mohou být poškozeny velké svaly (např. biceps, triceps, 

m. rectus femoris, m. biceps femoris atd.), kosti (humerus, radius, ulna, femur, fibula, 

tibia), cévy (a. brachialis, a, radialis a ulnaris, a. femoralis, a. tibialis atd.), nervy.    
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10 OŠETŘENÍ STŘELNÝCH PORANĚNÍ  

V následujících kapitolách chci popsat zejména postupy v před-lékařské první 

pomoci (jak u vojenského záchranáře, tak i u zdravotnického záchranáře a jejich pohled 

na tyto postupy) se zaměřením na střelná poranění hrudníku, břicha, horních a dolních 

končetin, dále poukázat na bezprostředně ţivot ohroţující stavy a jejich diagnostiku. 

V těchto kapitolách budu čerpat jak ze zkušeností, které mi byli předány na kurzech 

BARTS (Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills) a Rozšířené první 

pomoci v poli (CLS COURSE), dále ze zkušeností získaných při spolupráci či cvičeních 

se zdravotníky od jiných útvarů AČR a ze studia zdravotního záchranáře na Vyšší 

odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. A v neposlední řadě ze 

zahraniční mise v Iráku, kde jsem byl se 7. polní nemocnicí.   

 

10.1 Algoritmus C-ABCD 

 
Nový ALGORITMUS C-ABCD při ošetření postiženého:   

C – Catastrophic haemorrhage control – zástava masivního zevního krvácení: 

 zastavení velkého zevního krvácení (pokud postiţený vykrvácí ostatní níţe 

uvedená opatření nemají smysl) – Turniket, Tlakový obvaz, QuikClot, Celox. 

A –  Airway and cervical spine control – zajištění dýchacích cest a krční páteře: 

 slovní oslovení (diagnostika vědomí, dechu, specifických zvuků při dýchání – 

chrapot, pískot, bublání atd.). 

 otočení postiţeného na záda. 

 znehybnění krční páteře postiţeného rukama ( prsty ošetřujícího nemají 

zakrývat uši, aby jej postiţený slyšel nebo znehybnění pomocí kolen v kleče) 

z důvodu předpokladu poranění v závislosti na mechanismu úrazu.  

 kontrola dechu (dám své ucho nad jeho tvář a sleduji pohyby hrudníku). 

 pokud postiţený nedýchá, sípe, chroptí atd. následuje kontrola průchodnosti 

dýchacích cest (záklon hlavy, vytaţení dolní čelisti, trojitý manévr, manévr 

zkříţených prstů, vyčištění dutiny ústní, Gordonův manévr – úder mezi 

lopatky max. 5x, Heimlichův manévr max. 5x, zvýšení nitrohrudního tlaku 

přerušovanými vdechy). 

 pří zvracení ţaludečního obsahu provést otočení postiţeného na bok nebo 

Sellickův hmat ( stlačení  jícnu tlakem prstu na prstencovou chrupavku).  
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 pokud postiţený nezačal spontánně dýchat zahájit KPR. 

 následuje zajištění dýchacích cest v závislosti na mechanismu poškození a 

stupni vědomí (pomocí nosního vzduchovodu, ústního vzduchovodu, 

CombiTube, laryngeální masky, endotracheální intubace, koniotomie, 

koniopunkce).  

 podání kyslíku.   

B –  Breathing and ventilation – zajištění dýchání a ventilace:  

 pokud postiţený spontánně nedýchá nebo je dýchání nedostatečné, zahajuje se 

KPR. 

 kontrola hrudníku podle tzv. pravidla 4P (viz. kapitola 10). 

 jsou-li přítomné bezprostředně ţivot ohroţující stavy u poranění hrudníku (viz. 

kapitola 7), budou ošetřena.      

C –  Circulation and haemorrhage control – kontrola krevního oběhu a krvácení: 

 pokud je postiţený v bezvědomí, spontánně nedýchá předpokládáme zástavu 

krevního oběhu (jediná moţná kontrola krevního oběhu je kontrola kapilárního 

návratu) zahájení KPR (30:2, na první 4min resuscitace by měl vystačit O2 co 

má postiţený v krevním řečišti).  

 pokud je krevní oběh přítomen – zjištění stavu postiţeného zhodnocením P, 

KT (např. přítomnost pulsu na a. radialis svědčí pro systolický TK nad 90 mm 

Hg, nepřítomnost pulsu na a. radialis a přítomnost pulsu na a. femoralis svědčí 

o  TK mezi 80-90 mm Hg, přítomnost pulsu na a. carotis s absencí ostatních 

svědčí o TK minimálně 70 mm Hg) a času kapilárního návratu.  

 vyšetření břicha, zlomenin pánve a dlouhých kostí, kontrola míst případného 

zevního krvácení (pod krkem, v podpaţí, v tříslech a podkoleních jamkách) a 

provést jejich ošetření.  

 pokud jsou přítomny známky šoku provést protišoková opatření.      

D –  Disability – neurologické vyšetření: 

 kontrola zda není přítomné poranění hlavy.  

 zjištění stavu vědomí (GCS, AVPU). 

 provést minineurologické vyšetření.  

E –  Environment, Exposure – ošetření postiženého: 

 fixace zlomenin dlahami, ošetření popálenin, ochrana postiţeného před 

povětrnostními vlivy,  analgezie. 
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11 OŠETŘENÍ STŘELNÝCH PORANĚNÍ HRUDNÍKU 

 

Vyšetřovací metody hrudníky: 

U vyšetření hrudníku se řídíme pravidlem tzv. 4P: 

1. pohled: 

 kontrola distenze krčních ţil, deviace trachey v jugulu, naplněnost 

podklíčkových a nadklíčkových jamek. 

 sleduje se dechová exkurze a dechová frekvence (spočítat počet dechů/minutu 

nebo nechat napočítat zraněného do 10 během jednoho nádechu a výdechu). 

 kontrola abnormálních pohybů hrudníku (porovnání dechové symetrie během 

dechových exkurzí na obou stranách, paradoxní pohyb hrudní stěny) nebo 

nádechové postavení poloviny hrudního koše – oddálení kontur ţeber, vyplnění 

meziţeberních prostor. 

 vyhledání pohmoţděnin na kůţi (např. od bezpečnostních pásů).  

 vyhledání penetrujících poranění na přední a boční straně hrudníku včetně axily. 

Během prvotního ošetření se zadní hrudní stěna vyšetří palpačně v poloze 

pacienta v leţe na palpační vjem rány či přítomnost krve na rukavicích. 

2. pohmat: 

 kontrola na podkoţní emfyzém  

 kontrola stability a bolestivosti šetrnou kompresí hrudníku a klíčních kostí 

(zlomená ţebra, sternum, klíční kost). 

3. poklep: 

 ztemnělý poklep (hemothorax, kontuze plíce). 

 hypersonární – bubínkový poklep (pneumotorax). 

4. poslech: 

 oslabené dýchání – vţdy se porovnávají obě strany hrudníku na stejném místě  

  

11.1 Tenzní pneumotorax  

Příznaky: 

 narůstající dušnost. 

 neklid. 

 tachykardie. 

 hypotenze. 
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 distenze krčních ţil (nemusí být u hypovolemických pacientů). 

 vyplňují se nadklíčkové a podklíčkové prostory a jugulum. 

 podkoţní emfyzém. 

 inspirační postavení hrudníku na postiţené straně. 

 hypersonorní poklep. 

 chybí respirační fenomeny. 

 cyanóza. 

  pozdní příznak je deviace trachey v jugulu na nepostiţenou stranu. 

 

11.1.1 První pomoc z pohledu vojenského zdravotníka   

Postup první pomoci prováděný vojenským zdravotníkem u toho poranění závisí 

na jeho materiálním vybavení a na bojové činnosti, kterou zrovna vykonává (např. 

postup ošetření se můţe lišit, jest-li je jednotka pod přímou palbou nebo se situace jiţ 

stabilizovala). Vojenští zdravotníci v poli většinou nejsou přístrojově (např. oxymetr, 

monitor EKG atd.) vybaveni, ale zato pouţívají  nové zdravotnické pomůcky, které jim 

značně zjednodušují práci.    

 

Okamžitá opatření: 

  napolohovat pacienta do  Fowlerovy polohy (poloha v polosedě). 

 zakrýt ránu poloprodyšným obvazem ze sterilního krytí a igelitovým čtvercovým 

krytím ( = 1. vrstva přímo na ránu) a zalepit ze 3 stran, tak aby spodní strana zůstala 

volná. Místo tohoto krytí můţeme vyuţít průmyslově vyráběnou Ashermanovu 

chlopeň, Bolin Chest Seal, Hyfin Vent Chest Seal.   

 zajistit dvě ţilní linky (kanylace, intraoseální vstup, preparace periferní ţíly) a podat 

krystaloidy (fyziologický roztok F1/1, Hartmannův roztok, Ringerův roztok) nebo 

koloidy (např. HES 6% - hydroxyetylškrob, dextran). U postiţených s příznaky šoku 

by mělo být podaní roztoku rychlé (např. za pomoci tlakové manţety) aţ do doby, 

kdy se objeví puls na a. radialis pak je průtok roztoků sniţován  (tento postup je 

známý jako ,,hypotenzní  resuscitace” – přílišný nárůst TK můţe vést k uvolnění 

trombu a dalšímu masivnímu krvácení). POZOR ! – experimenty na zvířatech 

ukázaly , ţe  ,,hypotenzní  resuscitace” (trvající více neţ 2 hodiny) vede k nezvratné 

acidóze organismu.  

 podat kyslík (je-li  k dispozici). 
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 změřit P a TK (puls na a. radialis svědčí pro systolický TK nad 90 mm Hg, 

nepřítomnost pulsu na a. radialis a přítomnost pulsu na a. femoralis svědčí o  TK 

mezi 80-90 mm Hg, přítomnost pulsu na a. carotis s absencí ostatních svědčí o TK 

minimálně 70 mm Hg), kapilární návrat. 

 provést akutní punkci hrudníku (objevili-se příznak deviace trachey v jugulu provádí 

se punkce hrudníku přednostně, jako ţivot zachraňující úkon). 

 provést hrudní drenáţ, která se provádí jako definitivní ošetření postiţeného. 

 podat širokospektrálních ATB.  

 zjistit stavu zornic a provedení fotoreakce. 

 zajistit tepelný komfort a snaţíme se předejít hypotermii.  

 

Bolin Chest Seal: 

Tato chlopeň umoţňuje sterilní krytí pronikajících poranění hrudníku a je 

vyuţívána při první pomoci u otevřeného a tenzního pneumotoraxu, hlavně u střelných 

a bodných poranění. Speciální trojcípá chlopeň umoţňuje vzduchu a krvi přestup přes 

chlopeň při výdechu, ale při nádechu se uzavře (viz. obr. 11.1.1a) 

 

obr. 11.1.1a – Bolin Chest Seal. [http://www.atstacticalgear.com, 1] 

 

 

Hyfin vent chest seal: 

Tato chlopeň poskytuje další řešení v ošetření penetrujících poranění hrudníku. 

Speciální forma obvazu s vestavěnou chlopní, která zabraňuje vzduchu vnikat do hrudní 

dutiny během nádechu, zároveň umoţňuje vzduchu uniknout skrz kanálek v chlopni 

během výdechu. Mezi jeho vlastnosti patří nové sloţení adhezivního gelu, který 

umoţňuje lepší adhezi, dokonce i ve velmi nepříznivých podmínkách taktického 

prostředí lepší přizpůsobení se tvaru hrudníku (viz. obr. 11.1.1b). 



43 

obr. 11.1.1b – Hyfin Vent Chest Seal. [http://www.rescue4you.cz, 2] 

 

 

Preparace periferní žíly: 

Preparace ţíly je malý chirurgický zákrok, který se provádí v polních podmínkách 

jako výkon poslední moţnosti vstupu do krevního řečiště, pokud selţe moţnost 

kanylace nebo intraoseálního vstupu (např. nedostupnost materiálního vybavení 

k provedení výkonu).  

Primárním místem k preparaci je v. saphema za kotníkem v bodu 2 cm anteriorně 

a 2cm superiorně od mediálního maleolu – pouze pokud není poranění proximálně od 

tohoto místa (viz. obr. 11.1.1c).  

 

- potřebné vybavení: 

 infuzní set 

 i.v. kanila 

 roztok krystaloidů nebo koloidů 

 leukoplast 

 dezinfekce 

 šití 

 podvazy 

 skalpel 

 peán 

 sterilní gázové čtverce 

 škrtidlo 

 chirurgické rukavice 

 nůţky 
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obr. 11.1.1c – Technika řezu – v.saphena (pravý kotník).[Neodkladná péče v poli, 2000] 

 

- postup výkonu: 

 infuzní set naplnit roztokem. 

 přiloţit škrtidlo proximálně od místa preparace. 

 dezinfikovat kůţi. 

 provést transverzální incizi kůţe. 

 tupou branţí nalézt ţílu. 

 uvolnit 2 cm ţíly z lůţka. 

 provést ligaci distálního konce ţíly. 

 protáhnout proximální ligaturu bez utaţení. 

 provést malou venotomii. 

 zavést kanylu bez zavaděče a utáhni proximální ligaturu. 

 napojit infuzní set. 

 pokud je moţno, uzavřít incizi nebo ránu zakrýt sterilním krytím. 

 

- možné komplikace: 

 krvácení 

 zánět ţíly 

 perforace zadní stěny ţíly 

 trombóza ţíly 

 porušení nervu 

 porušení arterie 
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Akutní punkce hrudníku (viz. obr. 11.1.1d):  

- postup výkonu: 

 pokud je vyloučeno poranění páteře uloţit postiţeného do Fowlerovi polohy. 

 vyhledat 2. meziţebří v medioklavikulární čáře na straně pneumotoraxu. 

 hrudní stěnu potřít antiseptickým roztokem. 

 v případě ţe raněný je při vědomí a čas to dovolí, provést lokální anestézii (1% 

mesocain).  

 připojit i.v. kanilu (12-14G) k 20ml injekční stříkačce. 

 zavést jehlu kolmo na hrudník do kůţe nad horním okrajem 3. ţebra (z důvodu 

vyhnutí se nervověcévnímu svazku) a provést punkci parietální pleuru.  

 aspirovat vzduch k potvrzení diagnózy (nebo pomocí odsávačky – vakuum 

maximálně 20 cmH2O)  

 drén fixovat stehem nebo leukoplastí a připojit jej k jednocestnému Heimlichovu 

ventilu (nouzově připevni na drén prostřiţený gumový prst rukavice).  

  

obr. 11.1.1d – Punkce hrudníku. [zdroj vlastní] 

 

 

- možné komplikace: 

 místní hematom. 

 lokální celulitida. 

 pleurální infekce, empyém. 

 pneumotorax. 
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Hrudní drenáž : 

Hrudní drenáţ se provádí aţ tehdy, je-li u postiţeného zajištěn venózní přístup a 

zahájena volumová resuscitace.    

 

- postup výkonu: 

 infuzní terapie a monitorace vitálních funkcí by měli probíhat neustále. 

 určit místo pro zavedení drénu, obvykle na úrovni prsní bradavky (4.-5. meziţebří) 

v přední nebo zadní axilární čáře na postiţené straně. Jen výjimečně se uţívá druhý 

drén v případě hemothoraxu nebo při kombinaci jak tenzního PNO a hemothoraxu..  

 místo pro předpokládanou hrudní drenáţ označit a hrudní stěnu potřít antiseptickým 

roztokem. 

 provést lokální anestézii kůţe a meziţeberních svalů (1% mesocain).  

 provést 1,5-2 cm příčnou incizi na určeném místě a tupě preparuj podkoţí a svaly 

těsně nad 6. ţebrem z důvodu vyhnutí se nervověcévnímu svazku (viz. obr. 11.1.1e). 

 

obr. 11.1.1e – technika řezu nad 6. ţebrem. [Neodkladná péče v poli, 2000] 

 

 proniknout nástěnnou pleurou hrotem peánu a zavést ukazováček touto incizí tak, 

aby neporanil jiné orgány a  odstranil  eventuelně adheze a  krevní  sraţeniny            

(viz. obr. 11.1.1f). 
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obr. 11.1.1f –  obrázek techniky pronikání pleurou hrotem peánu a ukazováčkem.    

 [Neodkladná péče v poli, 2000] 

 

 

 uchopit proximální část hrudního drénu do peánu a zavést jej do pleurální dutiny 

v potřebné délce (viz. obr. 11.1.1g) 

 

obr. 11.1.1g – obrázek techniky zavedení hrudního drénu do pleurální dutiny.  

 [Neodkladná péče v poli, 2000] 

 

 sledovat vychází-li při exspiraci z hrudního drénu pára nebo poslouchat 

vydechování vzduchu drénem. 

 napojit konec drénu na hrudní drenáţní vak, na Heimlichovu chlopeň, 

improvizované napojení drénu na močový sáček nebo ho zavést pod hladinu roztoku  

pod úrovní srdce zraněného (viz. obr. 11.1.1h). 



48 

obr. 11.1.1h – obrázek zavedení hrudního drénu. [Neodkladná péče v poli, 2000] 

 

 

 zafixovat drén stehem. 

 přiloţit obvaz a přilepit drén k hrudníku. 

- možné komplikace: 

 vypadnutí drénu z hrudní stěny nebo rozpojení od hrudního vaku. 

 drenáţní vak je nad úrovní hrudníku a roztok se vrací do hrudní dutiny. 

 drén je rotován nebo ucpán. 

 poranění interkostálního nervu, tepny nebo ţíly. Můţe změnit pneumotarax na 

hemopneumothorax nebo můţe vzniknou interkostální neuralgie.  

 poranění vnitřních cév v případě, ţe punkce se provádí příliš mediálně a následným 

hemopneumothoraxem.  

 nesprávná poloho hrudního drénu uvnitř nebo mimo hrudní dutinu.  

 zanesení infekce do pleurální dutiny (hrudní empyém). 

 poškození hrudních nebo nitrobřišních orgánů. Prevencí můţe být orientace prstem 

před zavedením hrudního drénu. 

 poškozený unikající drenáţní vak. 

 lokální celulitida.  

 lokální hematom.  

 emfyzém mediastina. 

 přetrvávající pneumotarax po velkém primárním defektu si můţe vyţadovat druhou 

drenáţ. 

 podkoţní emfyzém (zpravidla na straně drénu). 
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11.1.2 První pomoc z pohledu záchranáře  

Okamžitá opatření: 

 napolohovat pacienta do  Fowlerovi polohy (poloho v polosedě). 

 zakrýt ránu poloprodyšným obvazem ze sterilního krytí a igelitovým čtvercovým 

krytím ( = 1. vrstva přímo na ránu) a zalepit ze 3 stran, tak aby spodní strana zůstala 

volná. Místo tohoto krytí můţeme vyuţít průmyslově vyráběnou Ashermanovu 

chlopeň.   

 sledovat saturaci pulzním oxymetrem. 

 zajistit dvě ţilní linky (kanylace, intraoseální vstup) a podat krystaloidy 

(fyziologický roztok F1/1, Hartmannův roztok, Ringerův roztok) nebo koloidy 

(např. HES 6% - hydroxyetylškrob, dextran). 

 zjistit stav zornic a provést fotoreakci. 

 podat kyslík. 

 změřit P a TK, kapilární návrat. 

 připojit postiţeného na monitor EKG. 

 podat analgezii a sedaci. 

 provést akutní punkci hrudníku (objevili-se příznak deviace trachey v jugulu provádí 

se punkce hrudníku přednostně, jako ţivot zachraňující úkon), (viz. kapitola 10.1.2).  

 provést hrudní drenáţ, která se provádí jako definitivní ošetření postiţeného (viz. 

kapitola 10.1.2). 

 

11.2 Otevřený pneumotorax 

 

Příznaky: 

 defekt na hrudní stěně s nasáváním vzduchu během inspira (vzduch je nasáván tímto 

patologickým otvorem, pokud je větší  jak 2/3 průměru trachey). 

 porucha frekvence dýchání – tachypnoe. 

 absence poslechového nálezu na postiţené straně. 

 postiţená strana hrudníku se při nádechu nezvedá. 

 tychykardie a hypotenze jako následek šokového stavu.  
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11.2.1 První pomoc z pohledu vojenského zdravotníka   

Postup první pomoci při tomto zranění u vojenského zdravotníka závisí na jeho 

materiálním vybavení a na bojové činnosti, kterou zrovna vykonává (např. postup 

ošetření se můţe lišit, jestli je jednotka pod přímou palbou nebo se situace jiţ 

stabilizovala). Vojenští zdravotníci v poli většinou nejsou přístrojově (např. oxymetr, 

monitor EKG atd.) vybaveni, ale zato pouţívají  nové zdravotnické pomůcky, které jim 

značně zjednodušují práci.    

 

Okamžitá opatření: 

 pacienta napolohovat do  Fowlerovi polohy (poloho v polosedě). 

 zakrýt ránu okluzním obvazem, pokud se objeví známky tenzního pneumotoraxu, 

spodní stranu obvazu odlepit. Místo tohoto krytí můţeme vyuţít průmyslově 

vyráběnou Ashermanovu chlopeň, Bolin Chest Seal, Hyfin Extreme Chest Seal.   

 zajistit dvě ţilní linky (kanylace, intraoseální vstup, preparace periferní ţíly) a 

podáváme krystaloidy (fyziologický roztok F1/1, Hartmannův roztok, Ringerův 

roztok) nebo koloidy (např. HES 6% - hydroxyetylškrob, dextran). U postiţených 

s příznaky šoku by mělo být podaní roztoku rychlé (např. za pomoci tlakové 

manţety) aţ do doby kdy se objeví puls na a. radialis pak průtok roztoků sníţit 

(tento postup je známí jako ,,hypotenzní  resuscitace” – přílišný nárůst TK můţe 

vest k uvolnění trombu a dalšímu masivnímu krvácení). POZOR ! – experimenty na 

zvířatech ukázaly , ţe  ,,hypotenzní  resuscitace” trvající více neţ 2 hodiny vede k 

nezvratné acidóze organismu.  

 podávat kyslík (jestli je k dispozici). 

 změřit P a TK (pulsu na a. radialis svědčí pro systolický TK nad 90 mm Hg, 

nepřítomnost pulsu na a. radialis a přítomnost pulsu na a. femoralis svědčí o  TK 

mezi 80-90 mm Hg, přítomnost pulsu na a. carotis s absencí ostatních svědčí o TK 

minimálně 70 mm Hg), kapilární návrat.  

 provést hrudní drenáţ, která se provádí jako definitivní ošetření postiţeného (viz. 

kapitola 10.1.2). 

 podání širokospektrálních ATB.  

 zjistit stav zornic a provedeme fotoreakci. 

 zajistit tepelný komfort a předejít tak hypotermii.  
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Možné komplikace: 

Rána můţe být větší neţ je průměr Ashermanovy chlopně nebo Bolin Chest Seal 

atd., v tom případě se přiloţí chlopeň na část rány a zbytek rány se kryje okluzním 

obvazem. Nebo můţe být přítomno víc ran, v tom případě se na jednu ránu aplikovat  

chlopeň a zbytek se přikryje okluzním obvazem nebo dalšími chlopněmi. Tento problém 

lze částečně vyřešit krytím např. -  Hyfin Extreme Chest Seal (u pouţití tohoto 

okluzního krytí se můţou objevit známky tenzního PNO, v tom případě následuje 

postup jako u tenzního PNO nebo zrušení tohoto krytí a pouţití poloprodyšného 

obvazu).       

 

Hyfin Extreme Chest Seal: 

Toto krytí bylo navrţeno z důvodů nových poznatků z moderního bojiště, kdy byla 

rozpoznána potřeba okluzního krytí větších rozměrů.  Pro ošetření mnohočetného 

penetrujícího poranění hrudníku, způsobených výbuchem, střelnými poraněními atd. 

Jeho rozměry jsou 30,3 cm x 23,5 cm. Z vylepšenou adhezivní technologií, poskytuje 

kvalitnější krytí i při nepříznivých podmínkách okolního prostředí. Mezi další vlastnosti 

patří průhledná zadní část (přesnější umístění na ránu) a lepší přizpůsobení tvaru 

hrudníku (viz. obr. 11.2.1). 

 

obr. 11.2.1 - Hyfin Extreme Chest Seal. [http://www.rescue4you.cz, 3] 
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11.2.2 První pomoc z pohledu záchranáře  

Okamžitá opatření: 

 pacienta napolohovat do  Fowlerovi polohy (poloho v polosedě). 

 zakrýt ránu okluzním obvazem, pokud se objeví známky tenzního pneumotoraxu, 

spodní stranu obvazu odlepíme. Místo tohoto krytí můţeme vyuţít průmyslově 

vyráběnou Ashermanovu chlopeň.   

 sledovat saturaci pulzním oxymetrem. 

 zajistit dvě ţilní linky (kanylace, intraoseální vstup) a podat krystaloidy 

(fyziologický roztok F1/1, Hartmannův roztok, Ringerův roztok) nebo koloidy 

(např. HES 6% - hydroxyetylškrob, dextran). 

 zjistit stav zornic a provést fotoreakci. 

 podat kyslík. 

 změřit P a TK, kapilární návrat. 

 připojit postiţeného na monitor EKG. 

 podat sedaci.  

 provést hrudní drenáţ, která se provádí jako definitivní ošetření postiţeného (viz. 

kapitola 10.1.2). 

 

 

 

11.3 Masivní hemothorax  

 

Příznaky: 

 porucha frekvence dýchání – tachypnoe. 

 absence poslechového nálezu na postiţené straně. 

 postiţená strana hrudníku se při nádechu nezvedá. 

 ztemnělý poklep nad postiţenou stranou hrudníku. 

 hypovolemický šok jako následek úniku krve do pohrudniční dutiny – tachykardie, 

hypotenze.  
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11.3.1 První pomoc z pohledu vojenského zdravotníka   

Postup první pomoci při tomto zranění u vojenského zdravotníka závisí na jeho 

materiálním vybavení a na bojové činnosti, kterou zrovna vykonává (např. postup 

ošetření se můţe lišit, jestli je jednotka pod přímou palbou nebo se situace jiţ 

stabilizovala). Vojenští zdravotníci v poli většinou nejsou přístrojově (např. oxymetr, 

monitor EKG atd.) vybaveni, ale zato pouţívají  nové zdravotnické pomůcky, které jim 

značně zjednodušují práci.    

 

Okamžitá opatření: 

 pacienta napolohovat do  Fowlerovi polohy (poloho v polosedě). 

 zakrýt ránu okluzním obvazem, pokud se objeví známky tenzního pneumotoraxu, 

spodní stranu obvazu odlepit. Místo tohoto krytí můţeme vyuţít průmyslově 

vyráběnou Ashermanovu chlopeň, Bolin Chest Seal, Hyfin Extreme Chest Seal.   

 zajistit dvě ţilní linky (kanylace, intraoseální vstup, preparace periferní ţíly) a podat 

krystaloidy (fyziologický roztok F1/1, Hartmannův roztok, Ringerův roztok) nebo 

koloidy (např. HES 6% - hydroxyetylškrob, dextran). U postiţených s příznaky šoku 

by mělo být podaní roztoku rychlé (např. za pomoci tlakové manţety) aţ do doby 

kdy se objeví puls na a. radialis, pak průtok roztoků musí být sníţen (tento postup je 

známí jako ,,hypotenzní  resuscitace” – přílišný nárůst TK můţe vest k uvolnění 

trombu a dalšímu masivnímu krvácení). POZOR ! – experimenty na zvířatech 

ukázali , ţe  ,,hypotenzní  resuscitace” trvající více neţ 2 hodiny vede k nezvratné 

acidóze organismu.  

 podat kyslík (jestli je k dispozici). 

 změřit P a TK (pulsu na a. radialis svědčí pro systolický TK nad 90 mm Hg, 

nepřítomnost pulsu na a. radialis a přítomnost pulsu na a. femoralis svědčí o  TK 

mezi 80-90 mm Hg, přítomnost pulsu na a. carotis s absencí ostatních svědčí o TK 

minimálně 70 mm Hg), kapilární návrat.  

 provést hrudní drenáţ, která se provádí jako definitivní ošetření postiţeného (viz. 

kapitola 10.1.2). Před hrudní drenáží musí být zajištěna volumová terapie!!! (z 

důvodu drenáţe pohrudníční dutiny hrozí oběhová nestabilita postiţeného a 

evakuace krve z dutiny můţe zapříčinit zrušení jejího tamponačního účinku a 

k obnovení krvácení).  

 podat širokospektrálních ATB. 
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 zjistit stav zornic a provést fotoreakci. 

  zajistit tepelný komfort a snaţit se předejít hypotermii.  

 

 

11.3.2 První pomoc z pohledu záchranáře  

Okamžitá opatření: 

 pacienta napolohovat do  Fowlerovi polohy (poloho v polosedě). 

 zakrýt ránu okluzním obvazem, pokud se objeví známky tenzního pneumotoraxu, 

spodní stranu obvazu odlepit. Místo tohoto krytí můţeme vyuţít průmyslově 

vyráběnou Ashermanovu chlopeň.   

 sledovat saturaci pulzním oxymetrem. 

 zajistit dvě ţilní linky (kanylace, intraoseální vstup) a podat krystaloidy 

(fyziologický roztok F1/1, Hartmannův roztok, Ringerův roztok) nebo koloidy 

(např. HES 6% - hydroxyetylškrob, dextran). 

 zjistit stav zornic a provést fotoreakci. 

 podat kyslík. 

 změřit P a TK, kapilární návrat.  

 připojit postiţeného na monitor EKG. 

 podat sedaci. 

 provést hrudní drenáţ, která se provádí jako definitivní ošetření postiţeného       

(viz. kapitola 11.1.2). Před hrudní drenáží musí být zajištěna volumová 

terapie!!!      (z důvodu drenáţe pohrudníční dutiny hrozí oběhová nestabilita 

postiţeného a evakuace krve z dutiny můţe zapříčinit zrušení jejího tamponačního 

účinku a k obnovení krvácení).  
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12 OŠETŘENÍ STŘELNÝCH PORANĚNÍ BŘICHA 

 

Vyšetřovací metody břicha: 

Mnemotechnická pomůcka SAMPLE: 

S – Signs  – subjektivní příznaky. 

A – Allergies – alergie.  

M – Medications currently used  – nedávno podané léky. 

P – Past illness, Pain and Pregnancy  – osobní anamnéza, přítomnost a charakter 

bolesti, těhotenství.  

E – Events/Environments  – okolnosti za jakých došlo k události.  

 

U vyšetření hrudníku se řídíme pravidlem tzv. 4P: 

1. pohled: 

 kdyţ je to moţné postiţeného kompletně vysvléknout. 

 vyšetřit v předu, hrudník, břicho, pánev, stehna. 

 kdyţ to situace a mechanismus poranění dovolí, otočit postiţeného (log-roll) a 

vyšetřit záda. Hledat otevřené rány, zhmoţděniny a otoky. Vyšetřit perineum 

(hráz) a proveď vyšetření per vaginam (na přítomnost roztrţení nebo na úlomky 

kostí), per – rectum (na přítomnost krve, vysoko uloţená prostata, změny tonu 

análního sfinkteru a úlomky kostí).  

2. pohmat: 

  břicho rozdělit na 4 kvadranty a prohmatávat postupně kaţdý kvadrant. Hledat 

známky bolesti a abnormalit (z počátku je bolest viscerální a nepřesně 

lokalizovatelná x aţ za určitý časový úsek bolest somatická a vede k vývoji 

obranné reakce s/bez staţení svalů stěny břišní).   

3. poklep: 

 poklep ukazuje na známky peritoneální kontaminace krví nebo fekáliemi.  

 při poklepu břicha zjišťujeme jasnou bolestivost.   

4. poslech: 

 poslech vzhledem k okolnímu hluku můţe být zkreslený.  

 zjišťujeme přítomnost nebo absenci střevních zvuků (průkaz šelestů muţe 

poukazovat na cévní poranění).    
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Další vyšetření :  

 nasogastrická sonda – provede se dekomprese ţaludku a tím se sníţí riziko 

aspirace. Přítomnost krve v aspirátu vede k podezření na poranění proximální časti 

zaţívacího traktu. 

 dekomprese močového měchýře – provede se katetrizace močového měchýře buď 

močovým katétrem nebo suprapubiským přístupem. Cílem je zjistit a sledovat 

mnoţství diurézy a přítomnost hematurie (krev v moči) svědčící o pro urologické 

poranění.    

 

 

12.1 První pomoc z pohledu vojenského zdravotníka   

Postup první pomoci při tomto zranění u vojenského zdravotníka závisí na jeho 

materiálním vybavení a na bojové činnosti, kterou zrovna vykonává. Vojenští 

zdravotníci v poli nejsou přístrojově (např. oxymetr, monitor EKG atd.) vybaveni, ale 

zato pouţívají  nové zdravotnické pomůcky, které jim značně zjednodušují práci.    

 

Okamžitá opatření: 

 pacienta napolohovat do polohy na zádech s pokrčenými koleny a patami nad 

podloţkou.  

 zakrýt sterilním krytím ránu v dutině břišní. V případě vyhřeznutých střevních 

kliček se nesmí zatlačit zpět, ale překrýt vlhkým sterilním krytím (ideální 

zvlhčování F1/1 roztokem). 

 při masivním krvácení z dutina břišní můţeme pouţít (Celox, QuikClot                

viz. kapitola 13.2).        

 zajistit dvě ţilní linky (kanylace, intraoseální vstup, preparace periferní ţíly) a podát 

KRYSTAILOIDY !!! (fyziologický roztok F1/1, Hartmannův roztok, Ringerův 

roztok). U postiţených s příznaky šoku by mělo být podaní roztoku rychlé (např. za 

pomoci tlakové manţety) aţ do doby kdy se objeví puls na a. radialis pak průtok 

roztoků sníţíme (tento postup je známí jako ,,hypotenzní  resuscitace” – přílišný 

nárůst TK můţe vest k uvolnění trombu a dalšímu masivnímu krvácení). POZOR ! 

– experimenty na zvířatech ukázaly , ţe  ,,hypotenzní  resuscitace” trvající déle neţ 

2 hodiny vede k nezvratné acidóze organismu.  

 podat kyslík (jestli je k dispozici). 
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 změřit P a TK (pulsu na a. radialis svědčí pro systolický TK nad 90 mm Hg, 

nepřítomnost pulsu na a. radialis a přítomnost pulsu na a. femoralis svědčí o  TK 

mezi 80-90 mm Hg, přítomnost pulsu na a. carotis s absencí ostatních svědčí o TK 

minimálně 70 mm Hg), kapilární návrat.  

 podat širokospektrální ATB. 

 zjistit stav zornic a provést fotoreakci. 

 můţeme podat analgetika (opiáty), ale ta by neměla maskovat klinické příznaky. 

 provést dekomprimování ţaludku pomocí nasogastrické sondy. 

 zavést permanentní močový katétr.   

 zajistit tepelný komfort a snaţíme se předejít hypotermii.  

 

 

12.2 První pomoc z pohledu záchranáře  

Okamžitá opatření: 

 pacienta napolohovat do polohy na zádech s pokrčenými koleny a patami nad 

podloţkou.  

 zakrýt sterilním krytím ránu v dutině břišní. V případě vyhřeznutých střevních 

kliček se nesmí zatlačit zpět, ale pouze překrýt vlhkým sterilním krytím (ideální 

zvlhčování F1/1 roztokem).       

 zajistit dvě ţilní linky (kanylace, intraoseální vstup) a podáváme KRYSTAILOIDY 

!!! (fyziologický roztok F1/1, Hartmannův roztok, Ringerův roztok). 

 zjistit stav zornic a provést fotoreakci. 

 sledovat saturaci pulzním oxymetrem. 

 podat kyslík. 

 změřit P a TK, kapilární návrat.  

 připojit postiţeného na monitor EKG. 

 zjistit stav zornic a provést fotoreakci. 

 můţeme podat analgetika (opiáty), ale ta by neměla maskovat zásadní klinické 

příznaky. 
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13 OŠETŘENÍ STŘELNÝCH PORANĚNÍ HORNÍCH A 

DOLNÍCH KONČETIN 

 

Vyšetřovací metody: 

 

1. pohled: 

 hledej známky  deformace a otevřené rány končetiny – vstřel a výstřel, modřiny, 

pohmoţděniny atd. 

 hledej známky krvácení (např. kaluţ krve, oblečení od krve atd.). 

 snaţ se odhadnout krevní ztrátu a závaţnost poranění (tento odhod můţe být 

velmi ztíţen povrchem na kterém postiţený leţí – např. písek x beton).   

 pozoruj barvu končetiny – bledost (můţe signalizovat cévní poranění). 

 zkontroluj zda jsou končetiny ve fyziologickém postavení. 

2. pohmat: 

 zkontroluj stabilitu pánve tlakem na trny kyčelní kosti (předozadní komprese). 

  pohmatem vyšetři končetinu, jestli je citlivá na pohmat a zda je přítomná  

krepitace (je cítit kdyţ se konce kostních úlomků třou o sebe – POZOR velmi 

bolestivé). 

 vyšetři puls periferně od místa zlomeniny (těţko se zjišťuje u postiţených v šoku 

nebo hypotermii) a porovnej z druhou končetinou (můţe signalizovat cévní 

poranění). 

 prohmatej svalové kompartmenty, otok a napětí můţe poukazovat na vznik 

kompartment syndromu. Dále se projevuje velkými bolestmi, parestézií 

(,,mravenčení”) a poruchami citlivosti. Časným příznakem můţe být pocit 

diskomfortu  při jemném natahování prstů. 

 vyzkoušej fyziologickou hybnost končetin. Bolestivost můţe poukazovat na 

frakturu nebo luxaci.     
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13.1 První pomoc z pohledu vojenského zdravotníka   

Postup první pomoci při tomto zranění u vojenského zdravotníka závisí na jeho 

materiálním vybavení a na bojové činnosti, kterou zrovna vykonává. Vojenští 

zdravotníci v poli nejsou přístrojově (např. oxymetr, monitor EKG atd.) vybaveni, ale 

zato pouţívají  nové zdravotnické pomůcky, které jim značně zjednodušují práci.    

 

Okamžitá opatření: 

 stisknout ránu prsty (ideálně přes neprodyšný materiál). 

 zvednout poraněnou končetinu nad úroveň srdce. 

 zastavit masivní krvácení (arteriální, venózní). V první fázi ošetření (podle 

Algoritmu bod ,,C”) je pořadí technik: 

1. Turnicat (C-A-T - Combat Application Tourniquet) 

2. Tlakový obvaz (OLAES modular bandege, ISRAELI emergency bandage) 

3. Hemostatika (QuikClot, Celox) 

 zajistit dvě ţilní linky (kanylace, intraoseální vstup, preparace periferní ţíly) a podat 

krystaloidy (fyziologický roztok F1/1, Hartmannův roztok, Ringerův roztok) nebo 

koloidy (např. HES 6% - hydroxyetylškrob, dextran). U postiţených s příznaky šoku 

by mělo být podaní roztoku rychlé (např. za pomoci tlakové manţety) aţ do doby 

kdy se objeví puls na a. radialis pak průtok roztoků sníţíme (tento postup je známí 

jako ,,hypotenzní  resuscitace” – přílišný nárůst TK můţe vest k uvolnění trombu a 

dalšímu masivnímu krvácení). POZOR ! – experimenty na zvířatech ukázaly , ţe  

,,hypotenzní  resuscitace” trvající více neţ 2 hodiny vede k nezvratné acidóze 

organismu. U komprimovatelných poranění nemusíme mít aţ tak velký strach ze 

zvíšení TK (znovu uvolnění trombu) a tím sníţit riziko acidózy organismu.  

 podat analgetika (Autoijektor Morphine 10mg/1ml morfinu, fentanilová lízatka 

atd.).  

 ošetřit ránu sterilním krytím a případně zastavit krvácení za pomoci tlakového 

obvazu (OLAES modular bandege, ISRAELI emergency bandage), hemostatik 

(QuikClot, Celox), turniketu (C-A-T), kdyţ to okolnosti zranění dovolí a krvácení se 

povede zastavit jiným způsobem, turnicat se SUNDÁ.   

 pokud dojde i k fraktuře kosti, imobilizovat končetinu pomocí dlah (improvizované 

dlahy, dlaha Sam Splint, improvizovaná fixace pánve atd.). 

 podat kyslík dle potřeby (jestli je k dispozici). 
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 změřit P a TK (pulsu na a. radialis svědčí pro systolický TK nad 90 mm Hg, 

nepřítomnost pulsu na a. radialis a přítomnost pulsu na a. femoralis svědčí o  TK 

mezi 80-90 mm Hg, přítomnost pulsu na a. carotis s absencí ostatních svědčí o TK 

minimálně 70 mm Hg), kapilární návrat.  

 podat širokospektrální ATB.  

 zjistit stav zornic a provést fotoreakci. 

 zajistit tepelný komfort a snaţit se předejít hypotermii.  

 

Turnicat C-A-T - Combat Application Tourniquet: 

 Podle TCCC (Tactical Combat Casualty Care) se tento typ turniketu řadí do 

skupiny materiálů první volby při zástavě masivního krvácení. Je vyvinut pro rychlou a 

jednoduchou aplikaci jednou rukou na základě poţadavků U.S. Army na turniket 

pouţitelný jednotlivcem ve formě svépomoci v bojových podmínkách. Testy potvrdili, 

ţe tento turniket zcela přerušuje krevní průtok do končetiny pod místem aplikace a to i u 

velkých traumat kde došlo k velkému krvácení (viz. obr. 13.1a). 

 

obr. 13.1a –  Turnicat C-A-T - Combat Application Tourniquet. 

[http://www.rescue4you .cz, 4] 

 

OLAES modular bandege: 

Podle TCCC (Tactical Combat Casualty Care) prvním krokem u zástavy 

masivního krvácení je vycpání rány sterilní gázou a aplikace tlakového obvazu 

k zajištění silné komprese v ráně.   

Tento obvaz je představitelem nejnovější generace trauma obvazů. Toto balení 

obsahuje balíček s 3m gázy, tlakový obvaz s vyjmutelným plastovým okluzivním 

krytím (můţe slouţit jako krytí oka při jeho poranění), které tvoří tlakovou součást 
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obvazu. Dále po celém obvodu obvazu jsou umístěny suché zipy,které zabraňují 

neţádoucímu rozmotání (viz. obr. 13.1b).  

 

obr. 13.1b –  OLAES modular bandege. [http://www.rescue4you.cz, 5]   

 

ISRAELI emergency bandage: 

Tento obvaz spadá do stejné skupiny traumatických obvazu, kdy je oblíben pro 

svojí všestrannou vyuţitelnost, jednoduchou aplikaci i při svépomoci s dobrými 

dosaţenými výsledky při stavění krvácení (viz. obr. 13.1c). 

 

obr. 13.1c – ISRAELI emergency bandage. [zdroj vlastní] 

 

 

Hemostatikum – QuikClot: 

Podle TCCC (Tactical Combat Casualty Care) je hemostatikem první linie, zvlášť 

vhodný k zástavě krvácení kde klasické prostředky selhávají (třísla, krk). Získává se 

drcením vápnitého minerálu zeolitu. QuikClot účinkuje na principu molekulárního síta, 

které třídí molekuly podle jejich velikosti. při kontaktu s krví v ráně velmi rychle 
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vychytává molekuly vody s krve a větší struktury, převáţně krevní destičky a molekuly 

koagulačních faktorů, zůstanou koncentrované v ráně. Dále částice preparátu vyvinuty 

nanotechnologiemi posilují přirozené koagulační pochody.   

První generace tohoto hemostatika vytvářela při aplikaci teplotu aţ okolo 60 °C, z toho 

vyplívali různé omezení při pouţití – neaplikovat do rány z které tryská krev (moţnost 

popálení okolní pokošky), do obličejové části, na hlavu a krk, otevřené poranění břicha.  

QuikClot ACS+ - vytváří při aplikaci teplotu do 42 °C, čímţ je mnohem šetrnější na 

okolní tkáně a omezení které bylo u první generace uţ neplatí (pozor na obličej). 

QuikClot Combat gauze – je z praktického hlediska nejvhodnější, umoţňuje 

dokonalejší vyplnění rány a díky nové technologii nedochází k tvorbě tepla. 

 Aplikace toho přípravku by měla být vţdy v rukavicích (ochrana zdravotníka) a 

aplikuje se přímo do rány, poté se provede komprese pomocí gázy 5-6min. Po uplynutí 

tohoto času by mělo být krvácení zastaveno (viz. obr. 13.1d). 

 

obr. 13.1d – QuikClot gauze.  [http://www.rescue4you.cz, 6] 

 

Hemostatikum – Celox: 

Je zvlášť vhodný k zástavě krvácení kde klasické prostředky selhávají (třísla, krk). 

Tento preparát obsahuje chitosan (drcené schránky korýšů), při kontaktu s krví nabobtná 

a svým kladným elektrickým nábojem způsobí shlukování červených krvinek. Poté se 

vytváří lepkavá gelovitá hmota, která se přilepí ke tkáním a vytvoří ,,pseudoˮ krevní 

sraţeninu. Celox neovlivňuje sráţecí systém krve.  

Aplikace je velmi jednoduchá a bezpečná, jelikoţ funguje na tzv. studené bázi 

(nevyváří ţádné teplo). Proto nemá ţádné omezení v pouţití. Aplikuje se přímo do rány, 

poté se provede komprese pomocí gázy 5-6min. Po uplynutí tohoto času by mělo být 

krvácení zastaveno.     
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Tento produkt se objevuje na trhu v mnoho variantách např. jako prášek, prášek 

v aplikátoru, gáza atd. z důvodu lepší aplikace do rány (viz. obr. 13.1e). 

 

obr. 13.1e - Celox-A Applicator. [http://www.rescue4you.cz, 7] 

 

 

13.2 První pomoc z pohledu záchranáře  

 

Okamžitá opatření: 

 stisknout ránu prsty (ideálně přes neprodyšný materiál). 

 zvednout poraněnou končetinu nad úroveň srdce. 

 zastavit masivní krvácení (arteriální, venózní) za pomoci tlakového obvazu (sterilní 

krycí vrstva + obvazový materiál který nám vytvoří tlak na ránu + obinadlo,  obvaz 

– opakujeme max. 3x), za pomoci tlakových bodů nebo zaškrcovadla (Martinovo 

gumové zaškrcovadlo).  

 zajistit dvě ţilní linky (kanylace, intraoseální vstup) a podat krystaloidy 

(fyziologický roztok F1/1, Hartmannův roztok, Ringerův roztok) nebo koloidy 

(např. HES 6% - hydroxyetylškrob, dextran). 

 podat analgezii.  

 pokud dojde i k fraktuře kosti, imobilizovat končetinu pomocí dlahy (Kramerovy 

dlahy, vakuové  dlahy nebo pouţij vakuovou matraci – hlavně při frakturách pánve).     

 sledovat saturaci pulzním oxymetrem. 

 zjistit stav zornic a provedeme fotoreakci. 

 podávat kyslík. 

 změřit P a TK, kapilární návrat. 
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14 KAZUISTIKA 

 

ODDĚLENÍ ORTOPEDICKÉ, TRAUMATOLOGICKÉ A 

REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE 

ÚVN PRAHA, U Vojenské nemocnice 1200, 16902 Praha 6 

 

Pacient: Ing. L. M.                                                                                       Rok nar.: 1972 

Bytem:   ---------------------------- 

Hospitalizace od : 29.7.2007 

 

 

Důvod přijetí k hospitalizaci: 
 

Pacient akutně přijat po střepinovém poranění na misi v Afganistanu.  

 

Anamnéza: 
 

RA: ---------- 

OA: pacient prodělal běţná dětská onemocnění, neléčí se pro ţádné závaţné    

     onemocnění. Váţnější úrazy neguje.  

FA: neguje. 

TA: nekouří, alkohol příleţitostně. 

AA: neguje. 

SPA: Voják z povolání.  

NO: Dne 29. 7. 2007 po 14 hod. byl pacient zraněn během bojové operace. Při výbuchu 

RPG 7 (protitanková zbraň) cca 0,5 m od pacienta, byl pacient zasaţen sekundární 

střepinou (stabilizační křidélko střely) a způsobeno mu střepinové ztrátové 

poranění Levé dolní končetiny.  

 

 

Ošetření na místě (oblast Helmand – bojová zóna Surakan):   

1. Ošetření (čas T do cca 5min):  

První kdo se dostal k zraněnému byl příslušník jich jednotky (jednotka SOG) cca 

1min. po výbuchu. Oba příslušníci byly pod přímou palbou stoupenců Talibanu.  
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 po přesunu ke zraněnému voják zjišťoval jeho základní ţivotní funkce –  

komunikoval srozumitelně ( mírně v šoku po výbuchu), stěţoval si na bolest levé 

dolní končetiny.  

 oba byli pod přímou palbou, voják přistoupil  k evakuaci zraněného (vyuţití 

odsunových technik nepřipadalo v úvahu – např. na zádech, z důvodu časové 

náročnosti techniky, tíhy zraněného a velkého rizika zasaţení nepřítelem) tím, ţe ho 

chytil za jeho zápěstí a taţením po zemi ho odsunoval do bezpečnějšího prostoru cca 

20 m za pancéřované vozidlo (TATRA).  

 příchod britského vojáka na pomoc, pomohl mu s odsunem zraněného. 

 v tomto prostoru se naskytl první moment k prvotnímu prohlédnutí a ošetření 

zraněného.  

 zraněný při vědomí (komunikoval čistě a srozumitelně), lehce zadýchaný, stěţoval 

si na bolest levé nohy v oblasti kotníku.  

 voják se rozhodl k podání morfinu (jednotlivec vybaven pouze 1x Autoijektor 

Morphine 10mg/1ml). Autoijektor rozbalil, odjistil, ale z důvodu stresu provedl 

aplikaci obráceně (nebyl si jist jakou stranou se Autoijektoru aplikuje, vzal si do své 

ruky obvaz a provedl aplikaci analgetika, bohuţel do obvazu). Po zjištění chyby, 

vzal Autoijektor zraněnému a provedl z nezkušenosti aplikaci do levého stehna 

postiţené končetiny i.m. 

 všiml si ţe bota na levém kotníku začíná být silně prokrvácená. S bridským vojákem 

přiloţili na levou horní část stehna turniket C.A.T. 

 jelikoš měli minimální zkušenosti s podáním Morfinu (zraněný měl velké bolesti) 

aplikovali pomocí Autoijektoru ještě 10 mg/1ml morfinu do Pravého stehna i.m. 

 provedli odsun zraněného vozem TOYOTA (bez pancéřové ochrany) ke 

zdravotníkům jejich jednotky vzdálených cca 500m.  

 

2. Ošetření (čas T cca 25 min): 

Na tomto místě se nacházeli dva vojenští zdravotníci jednotky SOG. Jednotka byla 

stále v bojové oblasti a pod palbou stoupenců Talibanu.  

 zraněný byl přivezen se začínajícími známkami traumatického a pravděpodobně i 

hemoragického šoku, GGS 15 a s velkými bolestmi.  

TK:  100/70                DF:  20/min 

P: 120/min              SaO2:  92% 
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 bylo vyrozuměno Operační středisko o zraněném vojákovi a proběhl poţadavek o 

tzv. ,,MEDEVAC“  a zvolena odsunová priorita P1. Operační středisko zpětně 

informovalo jednotku, ţe ,,MEDEVAC“ je zajištěn a jeho přílet je do cca 25 min. 

(bylo štěstí, ţe posádka ,,MEDEVAC“ byla s lékařem a operovala v blízkosti 

nasazení jednotky SOG – jinak by byl čas příletu mnohem delší).  

 jednotka navázala přímé spojení s posádkou ,,MEDEVACˮ a jejím lékařem, kdy 

bylo domluveno místo vyzvednutí zraněného (cca 6 km od místa ošetření) a po 

celou dobu probíhala aktuální komunikace s lékařem na palubě o postupu ošetření 

zraněného. 

1. vojenský zdravotník (ve stejný moment jako 2. voj. zdravotník): 

- zajistil jeden i.v. vsup na pravé ruce v kubitě kanylou G16 a podal Dextan 500 ml, 

Ringerův roztok 1000 ml.   

- zraněný měl stále velké bolesti, zvaţoval voj. zdravotník padání fentanilu (opiát 

i.v.), ale neměl zkušenosti s jiţ dříve podaným morfinem, proto k podání nedošlo. 

Zraněný měl stále VELKÉ BOLESTI !!!    

2. vojenský zdravotník (ve stejný moment jako 1. voj. zdravotník): 

- rozstřihl botu levé nohy a sundal ji, zde objevil poranění levého kotníku s hlubokou 

trţnou ranou (vedenou příčně pod hleznem) s podezřením na frakturu hlezna a patní 

kosti (viz. obr. 14a).   

- ránu na levé noze sterilně kryl a obvázal obvazem.  

- přiloţil na levý kotník dlahu (dlaha Sam Splint). 

 následně začali postupně povolovat turniket, rána začala znovu masivně krvácet. 

Věděli ţe transport do polní nemocnice nebude delší neţ 2 h, znovu přiloţili 

turniket, přímo na pokoţku v horní části levého stehna.  

 naloţili zraněného na nosítka a do pancéřovaného vozu MASTIV a zahájili odsun 

zraněného domluvené místo vyzvednutí (přesun cca 6 km).  

 příjezd na místo vyzvednutí byl cca 1min. před příletem ,,MEDEVACˮ. 

 na tomto místě podán Ringerův roztok 500 ml. 

 po přistání ,,MEDEVACˮ (zdravotnický vrtulník CHINOOK), proběhlo naloţení 

zraněného, ústní předání informací o stavu zraněného lékaři na palubě. Vojenský 

zdravotník obdrţel igelitovou tašku se zdravotnickým materiálem (po celou dobu 

probíhala komunikace mezi lékařem a voj. zdravotníky, věděli konkrétně, jaký 

zdravotnický materiál spotřebovali a mohli jej dozásobit).  
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 širokospektrální ATB nebyla podána z důvodu nevybavení voj. zdravotníků od 

Polní nemocnice a neproběhlo ani proškolení k jejich podání.  

 předání zraněného od incidentu proběhlo do 30 min.          

 

obr. 14a – zraněná levá noha pár minut po incidentu. [sbírka Ing. L.M.]  

 

 

Lékařské ošetření během transportu a těsně po příletu do nemocnice: 

 po dobu přesunu na palubě vrtulníku, byly zraněnému monitorovány fyziologické 

funkce, proběhla důkladná prohlídka celého těla (z důvodu  vysoké 

pravděpodobnosti dalšího zranění po zásahu protitankovou zbraní RPG 7) 

s negativním výsledkem. Zraněný byl transportován do Britské polní nemocnice na 

camp BASTION (ROLE 3).  

 uţ během transportu za pomoci Operačního střediska, byla vyrozuměna Česká polní 

nemocnice v Kábulu o zranění českého vojáka. Česká polní nemocnice okamţitě 

vyslala chirurga, který dorazil na camp BASTION cca 1 hod. po příletu zraněného, 

z důvodu aby dohlíţel na postup ošetření tohoto vojáka.  

 Britský chirurgický tým byl rozhodnut provést amputaci levé dolní končetiny 

v oblasti berce (je to standardní vojenský postup během ošetření v poli), (viz.       

obr. 14b). Díky přítomnosti a interpelaci českého chirurga, byl tento léčebný postup 

zamítnut a zvolen nový.  
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obr. 14b –  rentgenový snímek levého kotníku ze dne 29.7.2007 po příletu do Britské 

polní nemocnice. [sbírka Ing. L.M.]  

 

 

Dne 29.7.2007 (Britská polní nemocnice): 

 provedena revize, debridement, stabilizace 2 x KD luxace TC a subtalárního kloubu 

se ztrátovým střepinovým poraněním měkkých tkání a skeletu Levé nohy (viz. 

obr.14c).  

 

obr. 14c –  fotografie levého kotníku ze dne 29.7.2007 z operace. [sbírka Ing. L.M.] 
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Dne 30.7.2007 (Česká polní nemocnice): 

 převoz zraněného zdravotním letounem (C – 130 HERKULES) do České polní 

nemocnice v Kábulu. 

Dne 31.7.2007 (Česká polní nemocnice): 

 provedena revize a převaz. 

Dne 1.8.2007 (ÚVN Praha): 

 převoz zraněného do České republiky do ÚVN Praha. 

 přeloţen na Ortopedické oddělení.  

 při příjmu terapie ATB, analgezie, miniheparinizace.   

Dne 2.8.2007 (ÚVN Praha): 

 provedeno revize, debridement, repozice calcanei, stabilizace pomocí K drátů(viz. 

obr. 14d).  

 

obr. 14d –  rentgenový snímek levé kotníku po operaci z  2.8.2007 [sbírka Ing. L.M.] 

 

 

Dne 4., 6., 8., 10., 16., 24.8.2007 (ÚVN Praha): 

 převazy na sále v analgosedaci 

 stěry z rány opakovaně negativní  

 ATB terapie 3 týdny  

 drény odstraněny při 3. převazu na sále  
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Dne 24.8.2007 (ÚVN Praha): 

 od tohoto dne převazy jen na oddělení, pacient se ošetřuje lokálně sám s heřmánkem 

 byla ex. sádrová dlaha 4. týden, naloţena orteza pro snadnější ošetřování  

 probíhá standardní rehabilitace. 

 při ukončení hospitalizace se rána hojí bez komplikací, stehy extrahovány, okolí 

K drátů klidné. DDK jsou bez poruchy prokrvení a inervace a bez známek Tenze 

(viz. obr. 14e). 

 

obr. 14e – fotografie levého kotníku ze dne 31.8.2007 [sbírka Ing. L.M.] 

 

 

Dne 11.9.2007 kontrola: 

 incize zcela klidná, bez sekrece a retence, na dorzální ploše rány jiţ demerkovaná 

marginální dermatonekroza. Kolem K drátů na dorzu nohy sekrece. Provedena 

necrectomie, debridement rány, extrakce 2 K drátů z dorza nohy (dráty stabilizující 

hlezno zavedeny v Britské nemocnici). Po nekrektomii plocha krvácející, ţivá, kůţe 

prokrvená růţová.  

Dne 11.9.2007 kontrola: 

 incize zcela klidná, bez sekrece a retence, na dorzální ploše rány jiţ demerkovaná 

marginální dermatonekroza. Kolem K drátů bez sekrece a retence. Provedena 

extrakce K drátu jdoucího přes hlezno.  
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Od 19.11. do 27.11.2007 hospitalizace v ÚVN Praha: 

NO: pacient přichází na Ortopedickou ambulanci s těmito problémy – 3 dny febrilní   

40 °C, bolesti nohy. 

 v ambulanci jsou extrahovány zbývající 3 K dráty. Po extrakci vytéká mnoţství 

smetanového hnisu. Odebraná K+C, dutina vyprázdněna. 

SL: oblast levé paty mírně oteklá, lokálně – hyperémie, zarudnutí, z ran po ex. 

K drátů mírná hnisavá sekrece. Prokrvení a inervace prstů levé nohy neporušena. Na 

RTG snímku L paty tříštivá zlomenina k. patní se zánikem Boehlerova úhlu. 

V porovnání se snímkem z 9.10.07 se postavení úlomků nemění, hojení nepokročilo. 

Struktura skeletu nártu je výrazně skvrnitě prořídlá – v.s. Sudeck. sy., struktura 

trochleytalu a hrbolu kosti patní naopak spíše sklerotická – nelze vyloučit počáteční 

nekrózu.  

 provedena incize a evakuace abscedovaného haemaomu, extrakce drobného 

kostního sekvestru v celkové anestézii. Naordinována ATB léčba. 

Od ledna 2008 rehabilitace v RU Slapy v délce cca 7 měsíců.  

Období podzim 2008 až podzim 2009: 

 hybnost hlezna stále velmi omezena. 

 neustále přetrvávající chronická bolest při pohybu. 

 vracející se záněty (např. Staphylococcus aureus). 

 pacientovi byl doporučen lékařský výkon – AMPUTACE Levé dolní končetiny 

v oblasti bérce.   

Dne 14.9.2009 byla provedena operace – AMPUTACE Levé dolní končetiny 

v oblasti bérce.  

Období od operace do 28.4.2011: 

 pacient si zvyká na protézu. Po psychické stránce je na tom velmi dobře (tvrdí, ţe to 

pro něj nebylo tak stresující, jako kdyby se přistoupilo k amputaci hned na začátku).  
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15 DISKUZE   

Je zřejmé, ţe naše společnost v dnešní době prochází určitým sociálním vývojem a 

to jak z pohledu České republiky, tak i v celosvětovém měřítku. Stačí sledovat sdělovací 

prostředky, kterých dnes máme celou řadu (např. televize, internet, noviny atd.) a je 

zřejmé, ţe stoupá agresivní chování v populaci (např. střelba v Bratislavě dne 30.8.2010 

z útočné pušky Sa vz. 58., 7 mrtvých + 1 sebevraţda a 15 postřelených).  I z vojenského 

hlediska se situace značně mění, v dnešní době riziko střelných poranění na 

zahraničních misích značně stoupá, kdy roste počet útoků na spojenecká vojska za 

pomoci improvizovaných výbušných systémů či přímými útoky pomocí střelných 

zbraní.  

Z těchto důvodů je nutné si uvědomit, jak důleţitá je znalost problematiky ošetření 

střelných poranění v bojových operácích v rámci před-lékařského ošetření, protoţe 

vojenský zdravotník nebo záchranář je z pravidla první na místě incidentu a je to právě 

on, který poskytuje první pomoc.  

Během své praxe u RZS jsem se s pouţíváním toho zdravotnického materiálu 

nesetkal (lokální hemostatika, turnikety, tlakové obvazy a krycí materiál při poranění 

hrudníku atd.), ani s moţností jeho brzkého dovybavení vozů RZP, coţ je dle mého 

názoru velká škoda, jelikoţ jeho potenciál první fázi před-lékařské první pomoci je 

veliký. Podle mého názoru ušetří hodně práce a hlavně čas záchranáři, který nebude 

muset ztrácet čas nad výrobou improvizovaného krytí na hrudník např. při 

pneumotaraxu, škrtidla či tlakového obvazu. Další velký potenciál lokálních hemostatik, 

která jsou schopna stavět masivní krvácení i v místech, kde stavění krvácení pomocí 

komprese není moţné a jak potvrzuje studie vydaná ve Sborníků příspěvků, kterou 

uvádím v příloze č. 1.,  neovlivňují koagulační kaskádu organismu a aţ na výjimky jsou 

šetrná pro organismus. Proto moţnosti vyuţití těchto nových tipů zdravotnického 

materiálu velmi narůstají, hlavně u hromadných katastrof, kdy se zejména záchranář 

potýká s nedostatkem času a tento tip materiálu mu můţe pomoc zrychlit a z efektivit 

jeho práci. Dále se tento materiál můţe velmi efektivně pouţít u zvlášť závaţných 

dopravních nehod, kdy zraněný zůstává zaklíněn ve vozidle. Vyuţití těchto nových tipů 

zdravotnického materiálu je celá řada, a další bezesporná výhoda je jeho snadné pouţití.  

V České armádě se tento nový tip zdravotnického materiálu začíná začleňovat do 

výbavy kaţdého vojenského zdravotníka i jednotlivce v oblastech zahraničních misí.  
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16 ZÁVĚR 

V dnešní době kdy se naše společnost začíná sociálně rozdělovat a prohlubují se 

ekonomické rozdíly mezi nimi, roste nebezpečí stoupající agrese níţe sociálně 

poloţených skupin. Jak za účelem obohacení se, rasové nesnášenlivosti, tak i 

vystupňované agrese při řešení různých mezilidských konfliktů (v těchto situacích se 

čím dál častěji pouţívají různé bodné, sečné či střelné zbraně). Tento trend můţeme 

sledovat celosvětově a je předpoklad, ţe Česká republika nebude výjimkou. 

Další potenciální nebezpečí přichází v čím dál větší angaţovanosti České 

republiky v Boji proti terorismu a v mnohem větším nasazování  našich vojenských 

sloţek do zahraničních misí (v dnešní době nejčastěji v Afganistanu). A tím vzrůstající 

nebezpečí střelného poranění těchto vojáků během zahraničních misí a nebezpečí 

teroristických útoků v České republice.  

Je zřejmé, ţe znalost problematiky před-lékařské první pomoci u střelných 

poranění bude nedílnou součástí kaţdého vojenského zdravotníka nebo záchranáře. A to 

jak znalost problematiky po teoretické stránce, tak i přenesení těchto znalostí do 

praktického ţivota, tedy ošetřovatelských postupů a dovedností.  

Mým cílem bylo ukázat a vysvětlit typy zbraní a druhy munice, co to jsou střelná 

poranění, jak působí na organismus a stanovit ošetřovatelské postupy těchto poranění, 

aby kaţdý vojenský zdravotník nebo záchranář měl ucelenou představu o poskytování 

před-lékařské první pomoci. A to i za vyuţití nových lokálních hemostatik a dalších 

zdravotnických pomůcek. Z důvodu, ţe o tomto typu poranění se v poslední době moc 

nemluví a uţ vůbec se do postupů prvotního ošetření nezačleňují nové lokální 

hemostatické preparáty, turnikety, tlakové obvazy a další moderní pomůcky, které za 

posledních pár let prošly neuvěřitelným vývojem, jsem se ke konci své práce soustředil 

právě na tento typ materiálu, abych rozšířil vojenským zdravotníkům a záchranářům 

povědomost o jeho pouţití a vyuţití. Z těchto důvodů se domnívám, ţe cíle mé práce 

byly splněny.  
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SUMMARY 

 

Gunshot Wounds Treatment during Combat Operations. 

I joined the Czech army as a military policeman in 2002 and was appointed to a 

function as a rescuer for Emergency Action Unit of Military Police in Bechyně. Our 

unit is determined to  provide foreign mission for example in Iraq or Afghanistan. These 

missions are very dangerous and there is a high risk of gunshot wounds. 

U.S. Army informed about the fact that about 12 % wounds are caused by gunshot and 

other 80 % represent frangible projectile wounds in modern armed conflict. In modern 

armed conflict  60 % injured soldiers die, because first aid is not available  or is given 

late. Soldiers die as the result of bleeding to death or other serious injury, for example 

tension pneumotorax. Due to this fact it is very important to provide first aid and/or self-

treatment or treatment of a rescuer from their unit. Soldiers often operate a long way 

from their bases and there are sometimes targets of attacks. The local situation doesn´t 

admit to transport wounded soldiers quickly from the combat area. In many situations 

there is impossible to use mobile transport by vehicle or helicopter, because there are no 

passable roads, the weather or combat situation is too dangerous for using air transport 

(MEDEVAC – medical evacuation). And there is a problem, the time of transport is too 

long. Since it lays stress on first aid and life – saving stabilization. The main objective is 

to show what the gunshots are and steps of gunshot wounds treatment at   pre- hospital 

care with the help of a paramedic and a military medic. The secondary objectives are 

following: the first one is to show possibilities of using new haemostatics and their 

benefits or disadvantages, the second one is to get acquainted with possibilities of new 

medical tools and their usage. In the first part I discussed the gunshot wounds, what 

they are, what the calibre and speed of shot interaction gunshot wounds is and the 

distribution of gunshot wounds. For example what is the traumatic effect and the 

stopping effect. Then I describe the entrance wound, the bullet path and the exit wound.  

In the second part I describe gunshot wounds of the thorax, the abdomen, the upper and 

lower extremities and their treatment. There I show possibilities of using new 

haemostatics, for example product called CELOX, QUIK CLOT. I focused my attention 

on their benefits or disadvantages and the points of the human body where we use it. 

Then I present new coverings and bandages, their usage and benefits, for example 

HYFIN CHEST SEAL, C.A.T. (Combat-Application-Tourniquet), BOLIN CHEST and 
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IZRAELI BANDAGE.  In the third part I show the scientific studies of these 

haemostatics that Health University of Defence in Hradec Kralove performs. In these 

studies they prove the effects of haemostatics by means of  the practical tests on the 

living pigeons. I successfully met the aims of the assignment. 

 

Keywords:  bleeding, gunshot wound, hemothorax, bullet, tourniquet, bandage, 

haemostatics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

BIBLIOGRAFIE 

Monografie: 

1. KLEIN, L., FERKO, A. a kol. Principy válečné chirurgie. 1. vyd. Praha : Grada 

Publishing, 2005. 140 s. ISBN 80-247-0735-7. 

2. ŠAFRT, M., HEJNA, P. Střelná poranění. 1. vyd. Praha : Galén, 2010. 259 s.     

ISBN 978-80-7262-696-0.  

3. Kolektiv autorů. Neodkladná péče v poli. 1. vyd. Hradec Králové : Vojenská 

lékařská akademie J. E. Purkyně, 2000. 144 s. ISBN 80-85109-08-5. 

4. BYDŢOVSKÝ, J. Akutní stavy v kontextu. Praha : Triton, 2008. 450 s.              

ISBN 978-80-7254-815-6. 

 

Seriálová publikace: 

1. ANTOŠ, K., JEŢEK, B., VANĚK, J., PROCHÁZKA, M. Ověření funkčnosti 

alternativních hemostatik v experimentu. Sborník příspěvků 6. ročníku konference 

Medicína katastrof a 9. konference SVLFVL ČLS JEP. 1. vyd. Hradec Králové : 

Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové, 2009.    ISBN 978-80-254-5956-0. 

 

Elektronické dokumenty: 

1. Atstacticalgear. Bolin chest seal. [online]. [cit.2011-03-26]. Dostupný z WWW:  

<http://www.atstacticalgear.com/cgi/commerce.cgi?preadd=action&key=ST-3033>. 

2. Rescue. Hyfin Vent Chest Seal. [online]. [cit.2011-03-26]. Dostupný z WWW:  

<http://www.rescue4you.cz/store/hyfin-vent-chest-seal.html>.  

3. Rescue. Hyfin Extreme Chest Seal. [online]. [cit.2011-04-05]. Dostupný z WWW:  

<http://www.rescue4you.cz/store/hyfin-xtreme-chest-seal.html>.  

4. Rescue. Turnicat C-A-T - Combat Application Tourniquet. [online].                 

[cit.2011-03-26]. Dostupný z WWW: <http://www.rescue4you.cz/store/ 

combat-application-tourniquet-c-a-t--tactical-black.html>.  

5. Rescue. OLAES modular bandege.  [online]. [cit.2011-04-05]. Dostupný z WWW: 

<http://www.rescue4you.cz/store/olaes-modular-bandage-4.html>.  

6. Rescue. QuikClot gauze.    [online]. [cit.2011-04-05]. Dostupný z WWW: 

<http://www.rescue4you.cz/store/quikclot-gauze.html>. 

7. Rescue. Celox-A Applicator. [online]. [cit.2011-04-05]. Dostupný z WWW: 

 <http://www.rescue4you.cz/store/cellox-a-applicator-6gr.html>.  

http://www.atstacticalgear.com/cgi/commerce.cgi?preadd=action&key=ST-3033
http://www.rescue4you.cz/store/hyfin-vent-chest-seal.html
http://www.rescue4you.cz/store/hyfin-xtreme-chest-seal.html
http://www.rescue4you.cz/store/combat-application-tourniquet-c-a-t--tactical-black.html
http://www.rescue4you.cz/store/olaes-modular-bandage-4.html
http://www.rescue4you.cz/store/quikclot-gauze.html
http://www.rescue4you.cz/store/cellox-a-applicator-6gr.html


77 

PŘÍLOHY 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Ověření funkčnosti alternativních hemostatik v experimentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

Příloha č. 1  

 

Ověření funkčnosti alternativních hemostatik  

v experimentu 

 

,,1. Úvod: 

 Zástava masivního zevního krvácení  představuje v mimořádných podmínkách 

urgentní záchranu ţivota, proto jsou vyvíjena lokální hemostatika, která fungují na 

jiném principu neţ klasická aktivace koagulační kaskády. V současné době existuje celá 

řada nově vyráběných lokálních hemostatických preparátů, avšak chybějí data o jejich 

účinnosti.  

 

2. Metody: 

Cílem studie bylo ověřit účinnost čtyř vybraných lokálních hemostatických 

preparátů k primární zástavě krvácení (QuikClot ACS
+TM

, Celox
TM

, BleedArrest
TM

, 

ExcelArrest
TM

) na zvířecím modelu za standardního stavu koagulace a v heparinem 

navozené hypokoagulaci. Porovnat účinky těchto preparátů s pouţitím běţné gázy. 

Experiment probíhal na zvířecím modelu prasete domácího, samičího pohlaví o 

hmotnosti 35-45 kg. Po uvedení zvířete do celkové anestézie a zajištění, byl odebrán 

vzorek krve k vyšetření krevního obrazu a koagulačních parametrů. Oboustranně jsme 

vypreparovali a. femoralis communis. Vytvořili jsme cévní trauma, kdy jsme ostře 

natnuli ¾ průměru tepny. poté jsme do krvácející rány aplikovali hemostatický preparát 

a ránu tamponovali. Na kontralaterální straně jsme postupovali stejně, jen místo 

hemostatického preparátu ke stavění krvácení jsme ránu pouze tamponovali rouškami. 

Po 5 a 10 minutách jsme povolili kompresi a sledovali lokální nález. Hodnotili jsme 

pokračování krvácení. Po navození hypokoagulace podáním 20 000 j. Heparinu i.v. 

jsme postup s daným hemostatikem opakovali. Výsledek byl opět srovnán s pouţitím 

gázy na kontralaterální straně. Na závěr byl hodnocen nález na tepně, zda není 

hemostatikem lokálně poškozena. Pak jsme tepnu chirurgicky rekonstruovali ,,konec ke 

konciˮ. 
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3. Výsledky: 

Celkem jsme pouţili 4 zvířata, na kterých jsme v celkové anestézii provedli 

experiment, při němţ po uplynutí 5 minut byla odstraněna komprese a v ráně ponecháno 

hemostatikum, u kterého bylo hodnoceno, zda pokračuje, či nepokračuje krvácení. 

Pokud krvácení pokračovalo 5 minut, byla aplikována opět tamponáda na dalších 5 

minut. Lokální nález byl porovnáván s kontralaterální stranou, kde byla vţdy pouţita 

standardně pouţívaná gáza. Stejná kritéria hodnocení  byla aplikována také po navození 

stavu hypokoagulace podáním 1000 j. Heparinu i.v., kdy došlo k elevaci hodnot INR a 

APTT, z původních 0,99 respektive 0,45 na 5 respektive 9. Nejlépe stavěl krvácení i za 

stavu hypokoagulace preparát  ExcelArrest
TM

, Celox
TM

, QuikClot ACS
+TM

. Nejméně 

pak BleedArrest
TM

, podrobné výsledky (viz. v tab. 1). Při srovnání s pouţitím 

tamponády pouze gázou vykazovaly preparáty velmi dobré účinky v zástavě krvácení aţ 

na  BleedArrest
TM

, který byl srovnatelný s pouţitím gázy. Navíc tento preparát lze 

velmi těţko odstraňovat z rány.  

 

tab. 1 – výsledky pouţití hemostatik na incidovanou a. femoralis com. za stavu normální 

a sníţené koagulace navozené heparinem 

 

PŘÍPRAVEK 

 

BEZ PODÁNÍ 

HEPARINU 

 

PODÁN HEPARIN 

 

ExecelArrest  

 

+++ 

 

+++ 

 

Celox 

 

+++ 

 

+++ 

 

QuikClot 

 

+++ 

 

++- 

 

BleedArrest 

 

+-- 

 

--- 

 

Gáza 

 

++- 

 

--- 

 

4. Diskuze:  

 Je zřejmé, ţe alternativní hemostatika představují v polních podmínkách velmi dobrou 

pomocnou moţnost účinného stavění zevního krvácení. Otázkou zůstává jejich pouţití 

v civilních podmínkách, kdy by jejich uplatnění mohlo přinést větší efektivitu a náhradu 

pouţití turniketu. Pokud předpokládáme dobrou účinnost pouţitých preparátů u  
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zevního krvácení, nabízí se další moţnost vyuţití těchto přípravků u poraněných 

parenchymatozních orgánů jako primární dočasná alternativa stavění krvácení místo 

mnohdy limitně pouţívané tamponády nebo tzv. ,,packinguˮ. Velmi dobrá funkčnost 

preparátu za stavu značně sníţené koagulace (velká krevní ztráta, sníţená tělesná 

teplota) slibuje dobrý efekt u pacienta, kde standardně pouţívanou gázou obtíţně 

stavíme krvácení.  

 

5. Závěr: 

Alternativní lokální hemostatika představují účinné stavění krvácení zejména v místech 

poranění, kde je moţnost komprese omezená (tříslo, krk). Jak jsme potvrdili, zejména 

ExcelArrest
TM

, Celox
TM

 a QuikClot ACS
+TM

 představují přípravky, které dobře fungují i 

při značné hypokoagulaci a následně umoţňují chirurgickou rekonstrukci postiţené 

tepny. Přípravek QuikClot ACS
+TM

  je vhodný zejména na rozsáhlé krvácející defekty.ˮ  

[ANTOŠ, JEŢEK, VANĚK, PROCHÁZKA, 2009, str. 53-54] 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


