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Úvod 

 

Má absolventská práce je zaměřena na téma: První pomoc a transport pacientů 

z těžko dostupných a nebezpečných míst. 

Toto téma jsem si vybral na základě své praxe v Integrovaném záchranném 

systému v oblasti Krkonoš, kde působím a nadále působit chci na pozici vedoucího 

Dopravní zdravotní služby. 

Práce bude zaměřena na první pomoc v těžko přístupných místech, jako jsou 

např. hory. Zde se často stává, že složky IZS (Záchranná služba, Hasiči, Dopravní 

zdravotní služba, Horská služba a Policie) nemohou být na místě, kde se nachází 

pacient v řádném dojezdovém čase z důvodů zhoršeného počasí, ztráty nebo 

neschopnosti určení polohy a místa, kde se pacient nachází. Proto bych se v 

absolventské práci chtěl zaměřit také na postupy improvizované první pomoci, nežli se 

dostaví profesionální složky a na techniky a možnosti následné profesionální 

neodkladné první pomoci.  Dále by tato práce měla být zaměřena na osvětu první 

pomoci mezi veřejností, jak správně poskytnout první pomoc před příjezdem 

profesionálů. Také bych chtěl pracovat v textu s postupy jednotek IZS, jako jsou ZZS, 

Hasiči, Policie, DSZ a HS.  

K této absolventské práci budu používat jako zdroje informací publikace zaměřené 

na první pomoc, knihy o lidském těle, informační kanály internetu, čerpat budu i 

z vlastních zkušeností nasbíraných za deset let práce v IZS, pozorováním na stanovišti 

HS, ZZS a Hasičů.  

Praktickou část doplním průzkumem z oblasti poskytování první pomoci, kde bych 

se chtěl zaměřit na žáky základních škol. Po jeho vyhodnocení z výsledků testování 

bude vytvořeno doporučení. Toto šetření považuji za důležité právě proto, že v situaci 

poskytování první pomoci v nepřístupném terénu hrají znalosti a schopnosti velmi 

významnou úlohu. 
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1 CÍLE PRÁCE 

 

 

1.1 Hlavní cíl  

 

Popsat specifika první pomoci v těžko dostupných a nebezpečných místech 

s důrazem na vyhledání a  transport postižených a popsat několik případů z vlastní 

praxe, kterých jsem se sám zúčastnil. 

 

 

1.2 Dílčí cíle 

 

- poukázat na význam zvládnutí první pomoci širokou veřejností, 

- vypracovat dotazník zaměřený na znalosti z oblasti laické první pomoci pro žáky 

základní škol, vyhodnotit jej a výsledky vyjádřit v grafech 

- diskutovat o řešení, jak zlepšit informovanost laiků v oblasti poskytování první 

pomoci. 
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2 PRVNÍ POMOC 

 

2.1  Definice 

 

První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při 

náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účinně omezují rozsah a 

důsledky ohrožení či poškození. [BYDŽOVSKÝ, 2008] 

 

2.2  Legislativa 

 

Neposkytnutí pomoci: Trestní zákon (140/1961 Sb.) § 207 

1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, 

neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo 

jiného, bude potrestána odnětím svobody až na 1 rok. 

2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, 

neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen 

takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta nebo 

zákazem činnosti. [BYDŽOVSKÝ, 2008] 

 

2.3  Typy první pomoci 

 

2.3.1 Technická první pomoc 

 

Technickou první pomocí se snažíme odstranit příčiny úrazu, tak aby dále 

neohrožovali a ani nezpůsobovali další škodu. Tuto technickou pomoc rozdělujeme 

ještě dále na pomoc:  

- kterou zvládneme svépomocí (např. uhašení malého požáru, vypnutí plynu, 

odpojení autobaterie atd.). 
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- která vyžaduje zásah Hasičským záchranným sborem (HZS), Policií, Horskou 

službou (HS), Armádou, Vodní záchrannou službou (VZS), atd.  

 

2.3.2 Laická první pomoc 

 

Tuto laickou první pomoc by měl, dle zákona poskytnout každý, kdo se u nějaké 

nenadálé situace vyskytne, pokud mu to zdravotní stav a okolnosti dovolují. V takovém 

rozsahu v jakém je může, dle znalostí a fyzické zdatnosti splnit. Součástí laické první 

pomoci je vždy přivolání Záchranné služby. 

 

2.3.3 Odborná zdravotnická první pomoc 

 

Odborná zdravotnická první pomoc nastává v době, kdy si pacienta převezme 

posádka Záchranné služby, která mu dle svých možností poskytuje odbornou první 

pomoc a pacienta dále předává k ošetření do nemocnice na specializované pracoviště, 

dle typu poškození pacienta. [BYDŽOVSKÝ, 2008] 

 

2.4 Vývoj první pomoci 

 

První pomoc je známá již z dávné minulosti – kdy se v mnoha popsaných 

událostech poskytovala první pomoc. První pomoc vždy využívala vědomostí, pomůcek 

a pokroku dle daného historického věku. S časovým postupem se neustále první 

pomoc zdokonalovala a dále zdokonaluje. Je to dáno přibývajícími znalostmi a 

zkušenostmi, kterými medicínská věda disponuje. Kdysi se používala jednoduchá laická 

medicína, která se šířila mezi lidem, lidé sbíraly rady a zkušenosti v léčení zraněných a 

nemocných. Dále si je předávali a zdokonalovali, ale ne vždy byli úspěšní. V minulosti 

byla veliká úmrtnost, třeba i na banální záležitosti dnešní doby. Důvodem byla 

nedostatečná znalost první pomoci, hygiena, nedostatek a omezené množství léčiv. 
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- První zmínka o umělém dýchání, možná i o masáži hrudníku je již v Bibli (Starý 

zákon).  

- V 15. století v Itálii používali porodní báby umělé dýchání u novorozenců, kteří 

nezačali spontánně dýchat. 

- 1842 Carlo Matteucci – demonstroval, že každý úder srdce je provázen slabým 

elektrickým proudem. 

- 1869 první městská záchranná služba ve městě New York, používali zde kočáry 

tažené koňmi. Tuto záchrannou službu založila nemocni Bellevue Hospital. 

- 1914, G. W. Crile – popsal použití adrenalinu při resuscitaci. 

- 1931, Albert Hyman si nechal patentovat první kardiostimulátor s hrudní 

sondou napájený dynamem s klikou. 

- Symbolem první pomoci je symbol Star of Life (Hvězda života) která byla 

vytvořena v roce 1970, tento symbol byl používán původně jako znak záchranné 

služby. Had ovinující hůl symbolizuje léčbu a uzdravení, 6 cípů označuje: 

detection (příjem zprávy) – reporting (předání zprávy) – response (výjezd) – on 

scene care (péče v terénu) – carein transport (péče při převozu) – transfer to 

definitecare (předání k definitivnímu ošetření). [BYDŽOVSKÝ, 2008] 

   

2.5 Profesionální neodkladná první pomoc 

 

Profesionální neodkladná první pomoc nastává ihned po zavolání náhodného 

laického zachránce, který volá na tísňovou linku. Zde začíná profesionální první pomoc, 

kdy operátor, přijímá výzvu na centrálním dispečinku pro danou oblast a vysílá na 

místo potřeby složky Integrovaného záchranného systému (IZS). Zároveň zjišťuje po 

telefonu situaci na místě nehody a dává instrukce volajícímu, který poskytuje 

asistovanou laickou první pomoc, při které mu radí dispečer tísňové linky. Dispečerem 

tísňové linky je vždy profesionál z řad vyškolených zdravotníků a to buď zdravotní 

sestra, nebo zdravotnický záchranář. 

Po příjezdu profesionální složky si od poskytujícího první pomoc přebírá pacienta 

a snaží se zjistit, copak se na místě stalo a veškeré potřebné informace o stavu 

pacienta a příčině zhoršení zdravotního stavu (sbírání anamnesy). Dále se tento 
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záchranný tým složený většinou z posádky vozu Rychlé lékařské pomoci (RLP), kde se 

nachází lékař, záchranář a řidič. Ujímá pacienta, kde lékař rozhoduje o zaléčení 

pacienta, sestra zajišťuje žilní vstup, popřípadě dva žilní vstupy dle stavu pacienta, 

provádí monitoring životních funkcí, EKG, saturace, tělesného tlaku, teploty, glykemie 

atd. Po vyhodnocení těchto údajů, informuje lékaře a na základě těchto údajů nastává 

zaléčení pacienta dle medikace lékaře. Po zajištění a stabilizování pacienta je prováděn 

transport na příslušné zdravotnické oddělení, kde je předám k definitivnímu ošetření a 

léčení. 
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3 SLOŽKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 

 

3.1 Záchranná služba 

 

Záchranná služba je organizace, jejímž zřizovatelem je stát, potažmo příslušný 

Krajský úřad.  Česká republika je rozdělena na 14 krajů a každý tento krajský úřad je 

zřizovatelem Záchranné služby daného kraje.  

Rozdělení záchranných služeb dle krajů: 

- Hlavní město Praha 

- Středočeský kraj – Praha 

- Jihočeský kraj – České Budějovice 

- Plzeňský kraj – Plzeň 

- Karlovarský kraj – Karlovy Vary 

- Ústecký kraj – Ústí nad Labem 

- Liberecký Kraj – Liberec 

- Královéhradecký kraj – Hradec Králové 

- Pardubický kraj – Pardubice 

- Kraj Vysočina – Jihlava 

- Jihomoravský kraj – Brno 

- Olomoucký kraj – Olomouc 

- Moravskoslezský kraj – Ostrava 

- Zlínský kraj – Zlín 

Tyto kraje jsou dále rozděleny na příslušné části - dle působnosti Záchranných 

služeb do menších měst, tak aby byla vytvořena široká síť výjezdových středisek 

záchranných služeb s dojezdovým časem pod 20 minut od výzvy, které se nazývají 

Územní střediska záchranné služby (ÚSZS).  
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3.2  Posádky záchranné služby 

 

Rozdělujeme, dle obsazení posádky záchranného vozu a jejich kompetencí při 

zásahu neodkladné první pomoci. 

 

(RLP), Rychlá lékařská pomoc - Tato výjezdová skupina se skládá z členů posádky 

(lékař, zdravotní sestra nebo zdravotnický záchranář a řidič).  

 

(RZP), Rychlá zdravotnická pomoc – Tato výjezdová skupina se skládá ze 

zdravotnického záchranáře a řidiče. 

 

(RV), Rendez-vous – Tato výjezdová skupina se skládá z lékaře a řidiče záchranáře. 

Smyslem tohoto systému RV – je flexibilnost lékaře sloužícího na Záchranné službě, kdy 

po zaléčení a stabilizování pacienta na místě nehody, může předat tohoto pacienta 

posádce RZP a pokračovat k dalšímu pacientovi.  Někdy označováno jako setkávací 

systém. V tomto režimu se používají nejčastěji osobní vozy, které jsou menší a 

obratnější. Ve výbavě nemají ani infarktové křeslo a ani nosítka. Mají pouze 

záchranářské vybavení jako Life-Pack, EKG, monitory, dýchací zařízení, defibrilátor, 

kyslík, fixační pomůcky, atd. Všechny výjezdové skupiny řídí centrální dispečink, 

nejčastěji v krajském městě, kde jsou přijímány všechny tísňové hovory. 

 

 

3.3  Letecká záchranná služba (LZS) 

 

Pro nasazení helikoptéry do akce musí být indikace závažná indikace a to buď 

jeho zdravotní stav, vzdálenost příslušného specializovaného pracoviště a požadavek 

na velmi šetrný transport. V ČR se nachází letecká záchranná služba na 10 místech 

s výletovým rádiem 50 – 70 Km. Každé z těchto středisek má své označení a volací znak 

vysílací stanice Kryštof a příslušné číslo.  
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Primární lety: letí se přímo na místo, kde se pacient nachází. Když se na tomto 

místě nedá přistát, tak posádka helikoptéry komunikuje s pozemním stanovištěm 

dispečera o místě přistání a vozidlo RLP pacienta dopraví na místo určení, kde nastává 

přeložení zajištěného pacienta a odlet na specializované nemocniční pracoviště. 

  

Sekundární lety: jsou to lety většinou mezi nemocnicemi – jedná se o překlady 

pacientů s těžkými poraněními na specializovaná pracoviště, kdy se musí dodržet 

šetrný transport např. při poranění míchy a páteře, také při rozsáhlých popáleninách 

na popáleninová centra, která jsou v Praze, Brně a Ostravě. 

 

Podmínky pro vzlet vrtulníku: viditelnost by měla být minimálně 2500 m, 

mraky nad výškou 300 m a neměl by foukat silný vítr. 

 

 

3.4 Vybavení záchranného vozu 

 

Každé vozidlo záchranné služby je vybaveno dle platných vyhlášek a nařízení. Které 

se v průběhu času neustále mění a upravují povinnou předepsanou výbavu každého 

záchranného vozu. Ve vozidle by měly být:  

- pomůcky k zajištění dýchacích cest, podávání kyslíku, umělá ventilace plic 

(automatický ventilátor, odsávačka, pomůcky k intubaci), fotografie uvádím 

v příloze č. 2, obr. č. 1 a 4 

- pomůcky k zajištění periferní žíly, léky akutních stavů a infuzní roztoky, 

- defibrilátor (s vestavěným monitorem, záznamem a kardiostimulací), fotografie 

uvádím v příloze č. 2, obr. č. 2 

- vakuové dlahy, Kramerovy dlahy, krční límec, transportní křeslo, transportní 

plachta, transportní lehátko, vakuová matrace a pro usnadnění transportu ze 

schodů speciální pásové křeslo s náklonem tzv. schodolez, scoop rám, 

fotografie uvádím v příloze č. 2, obr. 3, 6 a 7 

- prostředky pro monitorování TK, glykemie, SpO2 (saturace hemoglobinu 

kyslíkem), EKG, ETCO2 (obsah oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu), 
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- obvazový materiál, 

- transportní lehátko (polohovatelné na různé polohy a podpěry), povlečením a 

přikrývkou, fotografii uvádím v příloze č. 2, obr. č. 5, [BYDŽOVSKÝ, 2008]. 

 

 

3.5 Hasiči 

 

Hasičský záchranný sbor (HZS), funguje po celé ČR stejně jako Záchranná služba, 

je rozdělen do 14 krajů a každý kraj má své územní výjezdové sbory, dle lokalit 

bývalých okresů. Profesionálním hasičům dále pomáhají dobrovolní hasiči – jejímž 

zřizovatelem jsou obce a města. Dobrovolní hasiči pracují v součinnosti 

s profesionálními hasiči, kteří jim při výjezdech velí. Hasiči zajišťují likvidace hrozících 

nebezpečí při záchranných akcích, vyprošťování raněných, likvidují požáry, chemické 

úniky a veškeré nebezpečné situace. Hasiči mají tísňovou linku 150 a mezinárodní 

tísňové volání 112. Na obou těchto telefonních číslech se ozve kvalifikovaný operátor, 

který dále vysílá na místo neštěstí konkrétní výjezdové složky. 

 

 

3.6  Policie 

 

Policie ČR, je orgán, který v České republice zajišťuje bezpečnost a dohlíží nad 

vykonáváním práva dle platných zákonů ČR. Zřizovatelem policie je stát a to potažmo 

Ministerstvo vnitra. V součinnosti se záchrannými složkami se na výjezdech 

v záchranných akcích podílí např. řízení provozu na místě nehody, zklidňování 

účastníku nehod, zajišťování bezpečí záchranářů při vypjatých situacích. 

Policie ČR má tísňové volání na telefonním čísle 158.  
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3.7  Dopravní zdravotní služba (DZS) 

 

Dnes již soukromé dopravní zdravotní služby (DZS) jsou začleněny do 

Integrovaného záchranného systému (IZS), tedy dle regionu ve kterém působí. DZS je v 

 periferiích menších měst nedílnou součástí Záchranné služby, kde zastupuje mnoho 

výjezdů za ZS. Vozidla DZS jsou vybaveny základními potřebami pro první pomoc např. 

rozvodem kyslíku, obvazovým materiálem, dlahami, ambu vakem, odsávačkou, krčním 

límcem, porodním balíčkem, popáleninovým balíčkem, balíčkem pro stavění masivního 

krvácení, transportní technikou jako je lehátko a transportní křeslo, radiostanicí a 

dalšími pomůckami pro první pomoc. 

 

 

3.8  Horská služba 

 

Horská služba (HS) je služba, kterou s převážné většiny vykonávají dobrovolníci a 

z menší části profesionální záchranáři v horských oblastech. Principem HS je první 

pomoc na místech hor, kam není možný přístup Záchranné služby. HS transportuje 

pacienta do míst, kde lze pacienta předat ZS. Ke své činnosti využívá HS transportní 

prostředky jako jsou sněžné skútry, lyže, čtyřkolky a terénní vozy. Důležitým faktorem 

členů HS je znát výborně místopis hor, kde vykonávají službu, protože kvalitní znalostí 

místopisu se zvyšuje rychlost nalezení pacienta. 
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4 VYHLEDÁVÁNÍ RANĚNÝCH A NEMOCNÝCH V TERÉNU 

 

Brzké nalezení pacienta zvyšuje jeho šanci na záchranu a zmenšuje riziko jeho 

následného dlouhodobého poškození trvalých následků. V současné době se používá, 

několik nejčastějších metod vyhledávání. 

 

 

4.1 Dispečerova znalost místopisu a terénu 

 

Jednou z nejdůležitějších znalostí dispečera na operačním středisku je znalost 

místopisu a terénu oblasti, která spadá do příslušné rajonizace. Znalost místopisu je 

důležitá tehdy, když postižený telefonuje na tísňové volání s nějakým svým zdravotním 

problémem a nezná polohu místa, kde se nachází, tak dalšími otázkami dispečera lze 

přibližně zjistit přibližnou polohu pacienta, např. odkud dotyčný vyšel, kam měl 

namířeno, jak dlouho se pohyboval, které místa minul atd. Dispečer, poté vysílá na 

místo složky IZS, aby nalezli pacienta a poskytli mu přednemocniční neodkladnou péči 

(PNP) a dále ho transportovali na příslušné zdravotní oddělení.  

 

 

4.2  Vyhledávání pomocí zaměření telefonního signálu 

 

V současné době lze využít při záchraně zraněných lidí moderní techniku, jako 

jsou mobilní telefony. Každý zapnutý mobilní telefon lze zaměřit pomocí součinnosti 

poskytovatele mobilních služeb (operátora), pomocí radiových vln, které zapnuté 

mobilní zařízení vysílá. Takto lze postiženého zaměřit s přesností na několik desítek 

metrů. Zaměření se provádí tak, že mobilní telefon zachytí např. tři vysílací zařízení 

operátora v okruhu jeho místa a dle vysílacích vln udají polohu mobilního telefonu.  
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4.3  Vyhledávání pomocí chytrých systémů, moderních mobilních telefonů 

 

Jedním ze systémů, které mohou využívat chytré mobilní telefony je i program 

Horské služby s názvem Aplikace Horské služby. Tento program lze zkopírovat zcela 

zdarma do každého chytrého mobilního telefonu, který podporuje tuto verzi. Tato 

aplikace zajišťuje bezproblémové nalezení osoby, která má potíže v terénu hor. 

Principem této aplikace je jednoduchý soubor, pomocí kterého po zmačknutí jednoho 

tlačítka přivoláte pomoc HS na místo, kde se zrovna nacházíte a ani nemusíte znát svou 

polohu. Aplikace totiž automaticky odešle sms zprávu, ve které je GPS souřadnice 

mobilního telefonu, ze kterého tato zpráva byla odeslána. Další výhodou je to, že toto 

vše lze uskutečnit i z míst, kde není signál žádného mobilního operátora a to pomocí 

GPS družice.  

 

 

4.4  Vyhledávání pomocí termovize 

 

Dnes nejmodernější vyhledávání lidí je pomocí termovize, která nám ukáže 

pomocí přístrojů, vyzařování tělesného tepla, které se na monitoru přístroje zobrazuje 

žlutými a oranžovými barvami. Tyto přístroje termovize vlastní Policie ČR na svých 

helikoptérách a v případě součinnosti na záchranných akcích s IZS je zapojuje a létá nad 

oblastí, kde by se měl zraněný nacházet. Výhodou této metody je rychlost, za kterou se 

dá prozkoumat veliká oblast. Nevýhodou je zase nepřízeň počasí pro vzlet helikoptéry. 

 

4.5  Alternativní vyhledávání 

 

Se používá v situacích, kdy se zraněný člověk snaží na svou polohu upozornit  

záchranáře různými druhy upozorňovacích manévrů. Většinou takového druhu jaké mu 

nabídne okolí a prostředky, které má u sebe. 
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4.5.1 Kouřové a poplašné signály 

 

Již dnes na území ČR méně používané vyhledávání je pomocí kouřových a 

poplašných signálů. Těmito signály se rozumí např.: vystřelení signální světlice směrem 

nad místo, kde se nachází zraněný. Dále zraněný na místě může rozdělat oheň a 

pomocí kouřového signálu přivolávat pomoc a upřesnit tak polohu místa, kde se 

nachází.   

 

4.5.2 Pomocí reflexních a dobře viditelných předmětů 

 

Další možností je na místo, kde se nachází rozprostřít reflexní nebo dobře 

viditelné předměty, které by mohly na jeho polohu upozornit letecké záchranáře. 

Reflexní předměty se umisťují na místo, na které je možné dobře vidět z kokpitu 

záchranného letounu. Méně reflexní přírodní materiály se naopak umisťují do 

neobvyklých tvarů např. kříž, symbol SOS atd.  

 

4.5.3 Světelné signály 

 

Také lze využít i obyčejné baterky pro svícení a pomocí Morseovy abecedy volat 

signály SOS (. . . - - - . . .), tyto signály jsou vysílány krátkým a dlouhým přerušováním 

toku světla.  

 

4.5.4 Zvukové signály 

 

V případě, že postižený je v místech, kam není vidět, třeba někam spadne a 

nemůže se dostat ven, tak se může použít zvukových signálů a pomocí předmětů, které 

jsou na místě vytvářet hluk do té doby, než postiženého někdo objeví. 
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4.6  Vyhledávání pomocí vyhledávacích prutů HS, při závalech lavinou 

 

Vyhledávání pomocí vyhledávacích prutů se používá na místech, kde došlo 

k závalu osob sněžnou lavinou. Na místě pádu laviny, se shromáždí členové Horské 

služby. Velitel vyhodnotí pomocí informací a stylu sesuvu možnosti, kde by se zavalené 

osoby mohli nacházet a členové HS dle pokynů velitele HS utvoří rojnici s rozestupy 

jednoho metru a pomocí vyhledávacích prutů, které před sebou zasouvají, až na dno 

sněhové pokrývky, prozkoumávají terén a postupně postupují vpřed. Vyhledávací pruty 

jsou teleskopické a nastavitelné dle výšky sněhové pokrývky. Záchranář pozná tělo 

pohřešovaného zvláštním odporem v zasouvání prutu do hlubin sněhu. Prut má při 

nálezu těla pružný odpor. Moderní vyhledávací pruty jsou vybaveny elektronikou, která 

pozná při dotyku s tělem osobu a začne signalizovat pomocí led diody a zvukového 

znamení nález osoby. 

 

4.7  Vyhledávání osob pomocí speciálně vycvičených psů 

 

Vyhledávání pomocí speciálně cvičených psů se využívá v místech, kde došlo 

k závalu lavinou, zřícení domu a pod troskami se nachází člověk, při vyhledávání 

zraněných osob v terénu jako jsou hory, les atd. V převážné míře se dá použít 

vyhledávacích psů všude tam, kde není přerušena pachová stopa. 
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5  TĚŽKO DOSTUPNÁ A NEBEZPEČNÁ MÍSTA 

 

5.1  Definice 

 

Jsou to místa, kam je stižený přístup díky terénu, povětrnostním vlivům či 

živelným pohromám, kde hrozí nebezpečí při záchraně jak pacientovi, tak členům 

záchranných týmů. 

První pomoc na těchto nebezpečných místech je velmi riskantní pro všechny 

zúčastněné.  Všichni profesionálové nemají za povinnost podstupovat rizika při 

záchraně cizích životů v případech, kdy jim hrozí nebezpečí. Je ale praxí, že v některých 

případech se nemalé nebezpečí vždy podstupuje, protože okolnosti tomu napomáhají.      

Myslím si, že většina záchranných akcí v tomto terénu je nebezpečných a záchranáři 

toto nebezpečí podstupují dobrovolně a jsou si toho vědomi. Protože pro většinu 

dotázaných záchranářů je povolání koníčkem a životním posláním. [POKORNÝ, 2004] 

 

 

5.2  První pomoc na nebezpečných a těžko dostupných místech 

 

Na místech, kde hrozí nějaké další nebezpečí pro záchranáře, se provádí 

nezbytně nutné ošetření a zafixování pacienta do transportní a vyprošťovací techniky 

tak, aby byl z tohoto nebezpečného místa, co nejdříve odtransportován do míst, kde 

lze provést další zaléčení a přeložení pacienta do plnohodnotné a jeho stavu vyhovující 

transportní techniky. Protože na tomto místě není ohrožován jen pacient, musí se dbát 

především na bezpečnost zachraňujících. Tak, aby nebylo poškozeno zdraví dalších lidí.  
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5.2.1 Příklady nebezpečných míst 

 

Pokusím se zde popsat nebezpečná místa, ale nebezpečná místa se nedají 

popsat všechna, protože potencionální nebezpečí pro záchranáře hrozí na každé 

záchranné akci. Proto se vždy musí dbát zvýšené opatrnosti a předvídavosti a také dbát 

varování a příkazů např. při součinnosti s Hasiči od velitele hasičů.  

- Nebezpečí může hrozit při záchraně osob z hořících objektů, kde můžou padat 

části domu.  

- Při autonehodách, kde se může vrak vozu převrácený na stranu vznítit 

vytékajícím palivem, dále se může převrátit a zavalit záchranáře. 

- V horském terénu při pádu laviny a vyhledávání zavalených osob se může 

uvolnit další lavina – dbát nařízení velitele Horské služby. 

- Při jednání s psychiatrickým pacientem, který může svým neodhadnutelným 

chování zaútočit.  

- U vyprošťování zavalených dělníků z výkopových prací – počítat s další možností 

závalu. 

- Při úrazech elektrickým proudem, dbát zvýšené opatrnosti, protože vodič může 

být stále pod napětím a v případě vlhkosti i okolí bezvládného těla.  

- Při závalech v podzemních dolech – Báňská záchranná služba 

- Při transportu a snesení horolezců, kteří vysejí v bezvědomí na úvazu, vždy 

používat své lana, karabiny i úchyty s oky ve skále, protože nikdy nevíme, jak 

jsou ty původní karabiny uchyceny.  

 

A takovýchto nástrah může být nespočet a u každé akce se musí především vždy 

přemýšlet nad možnými nebezpečími. 
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5.3 Transport pacientů z nebezpečných a těžko dostupných míst 

 

U transportu pacienta s těžko dostupných míst musí být vždy zajištěno bezpečí 

záchranáře, komunikace, a případná evakuace záchranáře v případě nějaké nečekané 

události, která by ohrožovala jeho život. 

Transport z těchto míst musí být rychlý, přesný a provedený tak, aby co nejméně 

poškodil pacienta. A to do míst, kde lze zajistit plnohodnotnou neodkladnou 

přednemocniční první pomoc.  

 

5.4 Možnosti transportu pacientů 

 

Druh transportu se vždy volí v závislosti na okolnostech záchranné akce a vždy 

záleží na místě, kde se pacient nachází, jaký je jeho zdravotní stav, jaké jsou 

povětrnostní podmínky, jaké hrozí nebezpečí pro záchranáře na místě, kde se nachází 

pacient, atd. Vždy by měl být zvolen takový transport, při kterém by se minimalizovali 

nebezpečí pro záchranáře a tak i pro pacienta, zvolený způsob by měl být šetrný i 

k povaze zranění nebo nemoci pacienta. 

 

5.4.1 Transport na transportním křesle 

 

Používá se většinou u infarktových a respiračních stavů pacienta v místech, kde 

se nelze z prostorových důvodů dostat s jinou transportní technikou. Tato moderní 

transportní křesla jsou vyráběna ve dvou verzích: 

Pevné, které mají ukotvení v sanitním voze a pacient, na nich může při transportu 

připoutaný sedět. 

Mobilní - sklopné, které se používají pouze k transportu pacienta z nedostupného 

místa do sanitního vozu, kde je pacient položen na lůžko a toto sklopné skládací křeslo 

je složeno a uloženo na své místo. Tato transportní křesla jsou dnes již i dovybavena o 

pásy a speciální trojúhelníková kola, které nám umožňují jízdu po schodech (používají 

se převážně ve starých zástavbách bytových domů). Každé toto transportní křeslo by 
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mělo být vybaveno minimálně tříbodovým bezpečnostním pásem, ale ty lepší a dražší 

transportní křesla mají čtyřbodové pásy, které jsou lepší a bezpečnější při transportu 

pacienta z prudkých schodů a drží pacienta pohodlně a bezpečně na svém místě. 

Nosnost těchto transportních křesel je od 120 kg do 250 kg dle výrobce a 

konstrukčního řešení křesla, od kterého se odvíjí i cena této transportní techniky, která 

se v dnešní době pohybuje od 15 do 150 tisíc korun českých. Konstrukce je vyrobena 

z lehkých a pevných slitin, sedací část je z měkkých omyvatelných PVC materiálů, 

bezpečnostní pásy jsou z popruhoviny a gumová kolečka s antistatickým gumováním. 

 

5.4.2 Transport na transportním lehátku 

 

Transport na transportním lehátku je nejpoužívanějším způsobem transportu 

nemohoucích, zraněných a nemocných pacientů.  Je to právě z důvodu funkčnosti a 

pohodlí pacienta. Dnešní moderní, pojízdné lehátka jsou vybavena různými stupni 

polohovatelnosti, kdy lze pro pacienta vytvořit právě takovou polohu, která je pro jeho 

zdravotní stav a pocit nejideálnější. Fotografie je umístěna v příloze č. 2, obr. č. 5 . 

Moderní lehátka jsou vyrobena z lehkých a pevných slitin a jsou vyrobena 

s nosností od 120 kg do 320 kg. Dále jsou tyto lehátka rozděleny dle funkčnosti, čemuž 

odpovídá i cena těchto transportních lehátek. Ceny se pohybují cca od 50 tisíc do 350 

tisíc Korun českých. Lehátko by standardně mělo být výškově stavitelné, mělo by být 

vybaveno: sklopnými postranicemi, které zabraňují vyklopení pacienta, omyvatelnou 

matrací, čtyřbodovými bezpečnostními pásy, antistatickými gumovými kolečky.  

Komfortnější lehátka mají polohovatelné podloží pacienta – matrace je rozdělena na tři 

až čtyři díly, které jdou samostatně polohovat např. tak, aby bylo možné pacienta 

v infarktovém stavu transportovat v sedě, podepře se pomocí pístů zadní část zad, tak 

aby byl pacient hrudní částí ve zvýšené poloze. Dále např. při bolestech břicha jde 

provést mírné naklonění hrudní části nahoru a v části nohou udělat zase pomocí pístů 

polohu nohou v polo pokrčené poloze, tak jak to vyhovuje pacientovi. Při transportech 

úrazů páteře se naopak udělá opět pomocí pístů absolutní rovina, na kterou se umístí 

pacient ve vakuové matraci a pomocí kurtů se vakuová matrace uchytí k lehátku. 

Moderní lehátka mají teleskopické držáky pro infůze a držáky pro monitory a přístroje 
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záchranářů. U kvalitních lehátek by měla být možnost oddělit horní část, na kterém leží 

pacient od podvozku lehátka a to pro případ snášení pacienta např. z  patra domu kde 

bydlí, protože se tím sníží váha nosítek zhruba o jednu polovinu. 

 

5.4.3 Transport na vakuové matraci 

 

Vakuová matrace je v podstatě transportní a fixační pomůcka záchranářů, kteří 

transportují pacienta převážně v poúrazových stavech páteře a zlomenin.  Fotografie je 

umístěna v příloze č. 2, obr. č. 7 . 

Popis vakuové matrace: Tělo: hlavní část je neprodyšný, vzduchotěsný, 

komorový vak, ve kterém jsou plastové kuličky a průměru cca 2mm. Vzduchový ventil: 

zajišťuje průchod vzduchu při fixaci a udržuje vakuum po odsátí vnitřního vzduchu. 

Textilní omyvatelný obal: je z umělých vláken, ve kterém je umístěna hlavní část 

vakuové matrace. Tento obal je opatřen úchyty pro záchranáře k uchopení vakuové 

matrace pro případ transportu, dále je vybaven několika popruhy, kterými se pacient 

připoutá na vakuovou matraci. Bezpečné vakuové matrace mají navíc všité reflexní 

pruhy pro bezpečnost pacienta a záchranářů. Příslušenstvím pro vakuovou matraci je 

odsávací vzduchové zařízení a jsou dva typy: mechanická ruční pumpa a elektrická 

automatická odsávačka vzduchu. 

 

5.4.4 Transport pomocí lanového přemostění 

 

Je používán na místech, kam je opravdu těžký přístup a brání v přístupu do 

těchto míst nějaká překážka (např. skalní průrva, řeka atd.). Principem této metody 

transportu je napnutí lana přes překážku, bezpečné ukotvení lan na každé straně 

(upínají se na stromy, speciální kotvící trojnožky, úvazy, klíny, smyčky atd.). Na laně je 

jezdec, který klouže po laně a pomocí pomocných lan je táhnut k potřebnému místu. 

Pod tohoto lanového jezdce se upínají potřebné pomůcky pro přepravu výstroje a osob 

(tašky s pomůckami první pomoci, transportní technika, vakuová matrace, podsedky 

atd. Pokud budeme transportovat pacienta v tomto podvěsu tak se vakuová matrace 
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pokládá do speciálního transportní koše, který je upraven pro tento druh transportu 

speciálními oky pro upínání karabin a závěsů.  

 

5.4.5 Transport pomocí scoop rámu 

 

Scoop rám je záchranářská pomůcka, která je velmi dobrým a užitečným 

pomocníkem při první neodkladné pomoci zraněných osob s podezřením na poranění 

páteře. Je to pomůcka, která spíše pomáhá při zvedání pacienta ze země při podezření 

na poranění míchy, kdy se na tento nosítkový rám díky konstrukci bezpečně uloží a 

přeloží se na vakuovou matraci. Scoop rám byl poprvé vynalezen ve Spojených státech 

v roce 1947. Konstrukce rámu je tvořena ze dvou částí, které jdou rozdělit na dvě 

poloviny. Délka rámu se může měnit dle potřeby díky teleskopickému rámu. Scoop rám 

je velice pevný a lehký díky použitelným materiálům. Dle výrobce jsou tato nosítka 

vyráběna z hliníku, duralu, pevné tvrzené plasty a karbonové směsi. Na obou částech 

jsou kovové rozpínací spony, které nám drží oba díly v jednom celku. Fotografiie je 

umístěna v příloze č. 2, obr. č. 6.  [online]. [cit. 2012-03-07]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Scoop_r%C3%A1m 

 

5.4.6 Transportní plachta 

 

Používá se jen velmi zřídka a to v případech, kdy není jiná možnost transportu. 

Většinou při snášení pacientů z míst kam se díky rozměrům nedá dostat s lehátkem, 

s vakuovou matrací, atd. Jsou to místa starých zástaveb, kde jsou úzké chodbičky a 

spousta zdí blízko u sebe. Tato transportní plachta se používá jen v případech, kdy 

nejde o zlomeniny, protože nedokáže fixovat celé tělo jako vakuová matrace. Jednou 

z výhod transportní plachty je její malá váha a skladnost.  Její využití je dále možné 

např. při vynášení pacientů po kolapsových stavech hluboko z lesů kam se nedá dostat 

s technikou záchranářů. Podotýkám však, že transportní plachta nefixuje, tak v případě 

zlomenin musíme použít dlahy a pomůcky k fixaci zlomenin. 
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5.4.7 Letecký transport 

 

Letecký transport pacienta se používá především u případů, které potřebují 

velmi rychlý a jemný transport pacienta do specializovaného zdravotnického zařízení.  

Dále se používá všude tam, kde není možnost se k pacientovi včas dostat po 

přístupových cestách a to se týká v naší oblasti spíše horských oblastí. Tento druh 

transportu pacienta je velmi finančně a personálně nákladný, ale je i co se týče 

důležitosti velmi úspěšný díky své rychlosti a šetrnosti transportu. Letecká záchranná 

služba má v ČR 10 středisek, ze kterých létá, ty mají akční rádius asi 50 – 70 km, 

jednotlivá střediska mají označení a volací znak KRYŠTOV a k tomu přidělené číslo. 

(Praha KRYŠTOV 1, Brno KRYŠTOV 4, Ostrava KRYŠTOV 5, Hradec Králové KRYŠTOV 6, 

Plzeň KRYŠTOV 7, Olomouc KRYŠTOV 9, Jihlava KRYŠTOV 12, České Budějovice 

KRYŠTOV 13, Ústí nad Labem KRYŠTOV 15, Liberec KRYŠTOV 18). 

 Primární lety jsou lety, kdy se letí přímo k zásahu do místa nehody či na místo, 

kde se pacient nachází a pomocí helikoptéry je transportován do nemocničního 

zařízení se specializací na daný zdravotní stav.  

 Sekundární lety jsou lety mezi nemocnicemi, kdy je potřeba transportovat 

pacienta na vyšší pracoviště, nebo překlady mezi nemocnicemi, kde je kladen důraz na 

šetrnost a rychlost transportu. 

 Podmínky pro vzlet je minimální viditelnost 2 500 m, mraky nad 300 m, nesmí 

být silný vítr (< 30 m/s), nesmí padat déšť a sněžit. 

 Podmínky pro přistání jsou prostor o velikosti 35 x 35 m, bez překážek vyšších 

než 15m v okruhu 100 m. [BYDŽOVSKÝ, 2008] 

 

5.4.7.1 Transport pacienta v helikoptéře 

 

Tento druh transportu se používá u velmi naléhavých stavů. V praxi to funguje 

tak, že na místo k pacientovi vyráží současně s helikoptérou složky integrovaného 

záchranného systému, a to ve složení záchranné služby v systému RLP rychlá lékařská 

pomoc, která je ve spojení s helikoptérou a pomáhá při nemožnosti přistát na místě u 

pacienta k přibližování zdravotníků a pacienta. Složka Policie zajišťuje bezpečné 



29 

 

přistávání helikoptéry např. na vozovce zastavením a řízením provozu na pozemní 

komunikaci. V případě potřeby zasahují Hasiči, kteří mají za úkol vyprostit pacienta 

např. z vraku automobilu atd. U pacienta se zajistí zdravotní stav, napojí se na 

monitory a naloží se na speciálně upravená nosítka z helikoptéry, na kterých je vakuová 

matrace. Pacient se přenese k místu, kde přistála helikoptéra, nosítka se zasunou do 

prostoru pro pacienta v útrobách helikoptéry. Pozor při nastartovaném motoru na 

rotující listy rotoru.  

 

5.4.7.2 Transport pacienta v podvěsu, pod helikoptérou 

 

Tento transport se používá v místech, kdy se musí pacient přemístit z těžko 

dostupného místa na místo, kde se může dále rychle zajistit jeho zdravotní stav a 

přeložit do útrob helikoptéry popřípadě předat posádce RLP, která ho následně 

odtransportuje na příslušné zdravotní oddělení. K transportu v podvěsu se používá 

speciální koš, ve kterém je vakuová matrace a speciální kurty pro uchycení pacienta. Při 

letu je v úrovni koše i letecký záchranář, který dohlíží na pacienta a naviguje pomocí 

vysílačky a gest pilota helikoptéry.  

 

Modelový postup transportu helikoptérou:  

- přijmutí výzvy a start, 

- dolet na místo, komunikace se složkami IZS, které jsou na místě, 

- pomocí radiostanice komunikace s velitelem hasičů, či záchranáře, který je na 

místě,  

- záchranář z posádky helikoptéry je připoután na podvěs, kde visí zároveň se 

speciálním košem pro pacienta a nutným vybavením pro první pomoc, 

- spuštění záchranáře k pacientovi, např. do hustého strmého lesa v horském 

svahu, 

- první pomoc a naložení pacienta do speciálního transportního koše v podvěsu 

helikoptéry, 

- komunikace pilota se záchranářem pomocí vestavěných radiokomunikačních 

přístrojů integrovaných v helmách a pomocí gest rukou, 
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- vyzvednutí záchranáře s pacientem, snesení speciálního koše s pacientem a 

záchranářem na místo, kde lze přistát, 

- na tomto místě již operují složky IZS a pomáhají zachytit koš, aby došlo k co 

nejjemnějšímu dosednutí pacienta na zem,  

- odpojení transportního koše a záchranáře z lana, 

- další poskytování neodkladné první pomoci, monitoring a zaléčení pacienta, 

- přeložení pacienta do útrob helikoptéry a odlet na příslušné zdravotnické 

zařízení, musí to být zařízení s heliportem pro přistání helikoptéry, který dnes již 

všechny krajské nemocnice mají, je také většinou napojen na akutní příjem, 

- předání pacienta,  

- odlet na základnu. 

 

 

5.4.8 Transport na saních připojených za sněžný skútr 

 

Tento druh transportu využívá především Horská služba (HS) v místech, kde je 

hodně sněhu a není možné na místo k pacientovi dostat vozy záchranné služby. Jedná 

se vždy pouze o přibližování pacientů v součinnosti se záchrannou službou na místo, 

kam se dostanou záchranné vozy, většinou to bývá sídlo místní HS.  Saně za sněžný 

skútr jsou konstruovány tak, že na odpruženém podvozku jsou dva páry širokých 

kluzných lyží. Prostor pro pacienta je miskovitého tvaru pro dobré držení těla. 

V prostoru pro pacienta je vakuová dlaha umístěna v nepromokavém, izolačním vaku, 

který chrání pacienta při převozu před vlhkem, chladem a odlétávajícím sněhem z  pásů 

sněžného skútru.  

Mohou se použít sněžné saně určeny pro pracovníky HS bez skútru a jsou řízeny 

dvěma členy HS. Tyto saně jsou mnohem menší, nejsou tak robustní a mají navíc 

v přední i zadní části vodící tyče, které drží pracovníci HS v rukou a na lyžích svážejí 

pacienta pod svah, kde ho následně předají posádce záchranné služby. 
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5.4.9 Transport na speciálním vozíku za terénní čtyřkolku 

 

Jedná se o obdobu transportu pacienta na saních za sněžný skútr. Jen je zde 

malá odlišnost v konstrukci vozíku – koš pro pacienta je stejný jen se mimo lyží 

používaných v zimně v letních měsících namontují kola a pro pohon vozíku se používá 

terénní čtyřkolka. Jedná se opět o vybavení Horské služby pro přibližování pacientů 

z míst, kam se nedostanou záchranářské vozy.  

 

5.4.10 Transport pomocí plavidel z vodních ploch 

 

K neodkladné první pomoci na vodních plochách slouží plavidla, které umožňují 

rychlé dopravení k tonoucímu, vylovení tonoucího a transport na pevninu. Jedním 

z členů integrovaného záchranného systému je i Vodní záchranná služba, která 

disponuje prostředky k těmto záchranným akcím. Pomůcky, které používá Vodní 

záchranná služba jsou: vodní čluny a rafty s motorovým pohonem pro rychlou 

pohyblivost, nafukovací vaky, vzduchotechniku pro potápění a vyhledávání osob pod 

vodou, plovoucí vyprošťovací techniku, komunikační vybavení atd.  

Nejčastějšími záchrannými akcemi, vodních záchranářů jsou výjezdy k plavcům, 

kteří podcenili své síly, k opilým plavcům, a k úrazům při vodních sportech na vodních 

plochách.  
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6 LÉKY POUŽÍVANÉ PŘI NEODKLADNÉ PRVNÍ POMOCI 

NA NEBEZPEČNÝCH A TĚŽKO DOSTUPNÝCH MÍSTECH 

 

6.1 Typy užití leků 

 

Používáme léky pro: 

- úpravu hypoxemie (nedostatku kyslíku v krvi), 

- navození dostatečného krevního oběhu s odpovídajícím krevním tlakem, 

- optimalizaci srdeční činnosti, 

- prevenci nebo potlačení závažných arytmií, 

- léčbu srdečního selhání, 

- potlačení bolesti a vědomí, 

- úpravu vnitřního prostředí. 

[ERTLOVÁ, 2003] 

 

6.2  Nejčastěji používané léky v PNP 

 

Adrenalin: zvyšuje tonus srdce, krevní tlak, zužuje cévy, rozšiřuje bronchy a zrychluje 

tep. 

Algifen: analgetikum, spasmolytikum, I: koliky (1 amp. i.m.) dětem 1/5 amp. 

Amiodaron (Cordarone, Sedacoron): antiarytmikum k léčbě fybrilace síní, pozor na 

bradyarytmii. 

Amiodaron: antiarytmikum používané k potlačení supraventrikulárních i komorových 

arytmií, podává se při rychlé komorové akci s omezenou výkonností levé komory např. 

i jako označení Sedacoron. 

Atropin: lék k potlačení bradykardie, podává se při AV blocích, asystolii, používá se i při 

otravě organofosfáty jako antidotum, spasmy GIT. KI – glaukom = šedý zákal. 

Betablokátory: (např. trimepranol a další) jsou indikovány při opakované komorové 

tachykardii, fibrilaci, supravertikulární tachykardii. Je zde nebezpečí bronchospasmu u 

astmatiků. 
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Bikarbonát: upravuje acidózu a je indikován při metabolické acidoze, hyperkalemii, 

otravě antidepresivy. Jeho podání se ale z PNP přesouvá až do nemocnice po přesném 

laboratorním stanovení pH a acidobazické rovnováhy. 

Bisulepin (Dithiaden): antihistaminikum pro alergické stavy 4 – 8 mg, pomalu i. m. 

nebo i. v., tablety obsahují 2 mg bisulepinu. KI:celkový útlum. 

Cardilan: je to kombinovaný přípravek hořčíku (magnezia, Mg) a draslíku (kalia, K). 

používá se jako doplněk k léčbě infarktu myokardu a snižuje výskyt poinfarktové 

komorové arytmie. 

Dexametason (Dexona, Dexamed): je to glukokortikoid, použití: anafylaxe, edém 

mozku, úrazy mích y 0,5 – 1 mg/kg/den. Auxiloson spray se používá při otravě 

toxickými plyny a parami (prevence edému plic), užívá se také pro silný protizánětlivý 

účinek, vhodný pro alergické reakce a onemocnění, bronchiální astma, status astmatici, 

edém laryngu, anafylaktická reakce, meningitidy, šokové stavy, mozkový edém. 

Diazepam (Diazepam, Apaurin, Seduxen, Valium): anxiolytikum pro křečové stavy 4 – 

40 mg, pro úzkost 5mg. KI: útlum CNS. 

Digoxin (Digoxin): kardiotonikum pro srdeční selhávání a fibrilace síní, podává se 

maximálně 0,5 mg i.v. KI: pravostranné selhávání, bradykardie, zpomaluje pulz. 

Diklofenac (Dolmina, Veral): analgetikum pro revmatické, zánětlivé a bolestivé stavy. 

Podává se  hluboko i. m. 1 amp. 

Ditiaden: antihistaminikum, používané na alergické stavy, nastává celkový útlum. 

Dobutamin: je to syntetický katecholamin, který zvyšuje srdeční kontraktilitu 

(kontraktilita – vnitřní síla srdečního svalu) bez tachykardizujícího účinku. 

Dopamin (Tensamin, Dopamin): sympatomimetikum, I: hypotenze, hypovolemický šok 

Efedrin (Ephedrin): sympatomimetikum, I: alergie, sinusová bradykardie. Podává se 20 

– 50 mg s.c.  nebo i.v. zředěný a velmi pomalu. KI: hypertenze, kardiální insuficience, 

ICHS, sinusová tachykardie. 

Fentanyl (Fentanyl): anodynum, I: silné bolesti (2 – 50 µg/kg i.v.),  navození anestézie v 

(50 - 100µg/kg i.v.) 

Furosemid (Furosemid, Furorese, Lasix): diuretikum, I:hypertenze, edém mozku a plic, 

podává se 0,25 – 1 mg/kg i.v., KI: hypokalémie. 
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Furosemid: zvyšuje diurézu, používá se při plicním edému a otocích. Může způsobit 

snížení tlaku, hypovolemii, dehydrataci, pokles iontů a kalia. 

Glukosum (glukóza 5, 10, 20, 40%): I: hypoglykémie (G40% 40 – 80 ml). 

Guajacuran 5%: anxiolytikum, myorelaxans. I: úzkost, strach, deprese, bolesti hlavy, 1 

– 2 amp. pomalu i.v. (v infúzi). 

Haloperidol: neuroleptikum, I: psychózy, schizofrenie, ebrieta = vysoký stupeň 

intoxikace alkoholem, (1 – 3 ml hluboko i.m.), KI:útlum CNS, selhávání jater a ledvin.   

Heparin: antikoagulant, I: trombózy a trombembolie, (5 – 10 tisíc j.) 

Hydrocortison: glukokortikoid, I:alergické stavy, případně i šok, individuálně 1 – 10 

mg/kg. 

Infuzní roztoky: používají se jako náhrada chybějící tekutiny v těle nebo jako nosné 

médium pro jiné léky. Rozdělují se na krystaloidní: Roztoky minerálů (fyziologický, 

Hartmannův, Ringerův, Darrowůw atd.). Roztoky cukrů (glukóza 5%, 10% a 20%, 

sorbitol 5% a 10%). Koloidní: plazmaexpandéry a plazmasubstituenty k náhradě 

ztraceného objemukrve. Ostatní: např. manitol jako osmotické diuretikum (10% a 

20%). [ERTLOVÁ, 2003] 

Insulinum humanum (Actrapid, Insulin-Mono N, Humalog, Humulin R): hormon, I: 

hyperglikemie, (0,1 j./kg/hod) za sledování glykemie. 

Izoprenalin: lék používaný v infuzi při těžké bradykardii, nutná monitorace pulzu, 

protože vede ke zrychlení srdeční akce, zvyšuje nárok myokardu na O2. 

Kalium, Magnesium (Cardilan): minerál, I: srdeční selhávání, AIM, (do 2 amp. i.v.) 

Ketamin (Narkamon, Calypsol, Ketanest): analgetikum, anestetikum, I: anlgézie (0,5 

mg/kg i.v.),  anestézie (1 -2mg/kg i.v.), KI: hypertenze, tachykardie, úrazy hlavy, 

zvýšený nitrolební a nitrooční tlak, selhání srdce. 

Kyslík: podání je inhalačně (maskou nebo nosním katétrem), je indikován při bolestech 

na hrudi, jiných hypoxemiích, při resuscitaci. U pacientů s chronickou obstrukční 

bronchopulmonální chorobou je nutné jej podávat opatrně. 

Lexaurin: anxiolytikum, používá se na úzkostné stavy, napětí, podrážděnost, stres, 

psychosomatické poruchy způsobené stresem, abstinenční syndrom, laktace atd. 

Magnesium: jsou soli a ionty indikované při nedostatku Magnesia, které může být 

příčinou resistentní komorové fibrilace. 
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Manitol (Manitol 20 a 40%): osmotické diuretikum, I: edém mozku (0,25 – 1g/kg 

v rychlé infúzi). 

Midazolam: hypnotikum, sedativum, které se používá bolusově ke krátkodobému 

ztlumení pacienta, který je např. na ventilátoru. (např. Dormicum). 

Morfin (Morphin 1%): anodynum, I:silné bolesti, (5 – 15mg s.c., i.m., i.v., 30mg p.o.), 

dětem (0,1 – 0,2mg/kg pomalu i.v.), KI: útlum dechu, nitrolební hypertenze. 

Naloxon (Intrenon): antidotum, I: intoxikace opiáty (0,5 – 2 mg i.v.), lze i při intoxikaci 

alkoholem, KI: hypertenze, plicní edém. 

Nitráty: rozšiřují především koronární arterie, snižují krevní tlak (např. Isoket) 

indikovaný např. při edému plic, infarktu myokardu, hypertenzní krizi atd. Podává se 

buď v infusi nebo bolusově. Můžou způsobit bradykardii. 

Nitroglycerin (Maycor, Nitroglycerin): vazodilatans, I: akutní koronární syndromy (2 – 

4 dávky spraye, 1 tbl. s.l.), KI: hypotenze, nitrolební hypertenze. 

Noradrenalin: je lék ze skupiny sympatomimetik zužující cévy, používá se v infuzi ke 

zvýšení cévního napětí při kardiogenním nebo neurogenním šoku. Zvyšuje nároky 

myokardu na kyslík. 

Noradrenalin: periferní α – emetikum, I: anafylaxe, AIM, (0,01mg/kg v infúzi G5 % 

během 1 – 2 hodin). KI: hypertenze, arytmie. 

Novalgin: analgetikum, I: silné bolesti, koliky, vysoké horečky (3 – 5 ml i.m. nebo 

pomalu i.v.) dětem 10 -15mg/kg v jedné dávce. 

Opiodní analgetika: (fentanyl, morfin, petidin, sufentanil) jsou to silná analgetika 

k léčbě bolesti. Morfin je vhodný při akutním plicním edému, ale tlumí dýchání. 

Všechny tyto uvedené analgetika trochu snižují krevní tlak. 

Oxytocin: uterotonikum, I: indukce porodu, děložní hypotonie, podává se 2 – 5 j. v 0,5l 

infúze G5 %. IK: abrupce, praevia totalis. 

Paracetamol (Panadol, Paralen): analgetiku, antipyretikum. I: horečnaté stavy (dětem 

10 – 15 mg/kg, 4 x denně). 

Pethidin (Dolsin): anodynum, I: silné bolesti, jednorázová dávka do 150 mg, KI: útlum 

dechu, nitrolební hypertenze. 

Pipecurium (Arduan): periferní myorelaxans, I: ventilace a operační výkony v anestézi. 
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Prednison (Rectodelt 100 mg): glukokortikoid, I: akutní laryngitida, 1 čípek p.r., KI: 

NPB, neléčené infekce. 

Salbutamol (Ventolin): bronchodilatans, I: astmatický záchvat, tokolýza, 1 – 2 při 

nádechu a záklonu hlavy, až 8 dávek za hodinu. KI: gravidita, laktace. 

Sufentanil (Sufenta): anodynum, I: silné bolesti (0,5 – 5 µg/kg i.v.) 

Suxamethonium (Succinylcholinjodid): nepolarizující myorelaxans, I: endotracheální 

intubace (1 mg/kg i.v.). KI: bradykardie, nitrolební hypertenze. 

Teofylin, etofylin (Oxantil): vazodilatans, bronchodilatans, I: CMP, ICHS, CHOPN, (2 – 3 

amp. pomalu i.v. nebo i.m. 

Thiopental: anestetikum, I: celková anestezie, křečové stavy (1 – 3 mg/kg i.v. k celkové 

anestézii), KI: obstrukce dýchacích cest (CHOPN), hypotenze. 

Thiopental: krátkodobé celkové anestetikum bez analgetické složky a používá se 

k úvodu do celkové anestézie, před intubací. Doba působení dle pacienta cca 10 min. 

Tiaprid (Tiapridal, Tiapra): neuroleptikum, I: alkoholické delirium, abstinenční syndrom, 

agrese (100 – 200 mg i.v.), KI: útlum CNS. 

Tolperison, lidocain (Mydocalm): myorelaxans, I: bolestivé spasmy, (1 amp. i.m. nebo 

pomalu i.v.) KI: laktace. 

Torekan: antiemetikum, I: nauzea, zvracení, kinetózy (1 amp. s.c., i.m., i.v.) KI: do 15 let 

Tramadol (Tramal, Tralgit): anodynum, I: bolesti střední až silné intenzity (1 mg/kg 

p.o., i.m., i.v.) KI: útlum dechu, kojenci, alkohol, hypnotika. 

Trimecain (Mesocain 1 %): antiarytmikum, lokální anestetikum, I: komorové arytmie 

(1mg/kg i.v.), po 5 – 10 minutách lze opakovat až do dávky 3 mg/kg, znecitlivění kůže a 

infiltrace ran před šitím, blokády nervů, znecitlivění rohovky při poranění tělískem. KI: 

fibrilace síní, asystolie, hypotenze. 

Trimekain: lék k léčbě komorových arytmií např. Mesocain, musí se dávat pozor na 

předávkování, které způsobuje neurologické změny, sníženou aktivitu myokardu. 

Urapidil (Ebrantil): antihypertenzivum, I: hypertenzní krize (10 – 50 mg pomalu i.v.), KI: 

gravidita, laktace, AV blokády.  

Vápník: (kalcium, Ca) se podává při hypokalcemii (snížená hladina kalcia v krvi), při 

vysoké hladině draslíku nebo jako podpůrná léčba při anafylaktické reakci.  Ionty 



37 

 

vápníku jsou důležité i pro kontraktilitu srdečního svalu, také pro tvorbu a vedení 

vzruchu. [BYDŽOVSKÝ, 2008], [MARTÍNKOVÁ, 2007] 
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7 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

7.1 Případy z vlastní praxe 

 

Níže uvedené případy jsou z mé desetileté praxe v Integrovaném záchranném 

systému (IZS). Vybral jsem několik zajímavých a dle průběhu vhodných situací k této 

absolventské práci. Všech jsem se osobně zúčastnil. 

 

 

7.1.1 Vyhledání, ošetření a transport ztraceného turisty, který byl bodnut včelou a 

je alergický na včelí jed + náběh na anafylaktický šok. 

 

Tato událost se stala v létě 2007 v odpoledních hodinách, místo případu je 

v oblasti Krkonoš (Horní Malá Úpa, Spálený Mlýn, Horní Albeřice), byl slunný den a 

teplota byla cca 28°C.  

 

Popis události: Byla přijata výzva výjezdu k pacientovi, který byl bodnut včelou 

(při pití limonády do jazyka), pacient ví o své alergické reakci na včelí jed již z minulosti. 

Pacient je na horské túře, je mu 53 let, jde sám, nemá mobilní telefon. Potkal turisty, 

kteří mu zapůjčili mobilní telefon, kterým zatelefonoval na 155, aby si přivolat pomoc 

v době těsně po bodnutí včelou. To se ještě cítil dobře. Dispečerka operačního centra 

se pacienta zeptala na všechny důležité údaje a to i na polohu, kde se zrovna nachází, 

pacient neznal přesně svou polohu a tak navrhl, že sejde k autobusové zastávce ve 

Spáleném Mlýně, že to prý má kousek. Dispečerka na místo vysílá posádku RLP, po 

příjezdu na místo cca po 20 minutách posádka pacienta nenašla a kontaktovala 

dispečerku, aby zpětně na mobilní telefon volala pacienta. Telefon zvedl pán, který 

dispečerce sdělil, že o situaci ví, ale že telefon půjčoval danému pánovi, který si z něho 

volal na 155, pánovi nabídl, že mu pomůže k údajné zastávce, ale pacient to odmítl a 

trval na tom, že jeho zdravotní stav není tak špatný, aby tam nedošel sám. V tomto 

momentě začíná vyhledávací akce, do které se po výzvě dispečerky záchranné služby, 
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zapojuje Horská služba (HS) s pěti členy na místě. Velkou výhodou při této akci byla 

přítomnost člena HS, který vlastnil speciálně cvičeného psa na vyhledávání lidí. Bylo 

zapotřebí opatřit pachovou stopu a místo, kde turista potkal pacienta a půjčil mu svůj 

mobilní telefon pro volání na linku 155. Dispečerka opět hovoří s turistou, kterému 

patří mobilní telefon, z kterého bylo voláno, žádá ho veškeré informace, tj. na místo, 

kde se potkali a posílá ho na to místo, aby ho ukázal členům HS. Turista sdělil i jednu 

novou důležitou informaci - a to,  na které horské chalupě bydlí. Dle jména pacienta, 

které znala dispečerka, byl kontaktován majitel horské chaty. Ten poskytl pro člena HS 

pachovou stopu ve formě použitého trika z pokoje pacienta. Psovod začal stopovat se 

speciálně vycvičeným psem na místě, kde byl pacient viděn naposledy, po cca 10 

minutách byl nalezen cca 700m od tohoto místa, v lesním porostu, kde pacient seděl. 

Pacient již  měl velmi těžké dýchací problémy vlivem otoku dýchacích cest. Na místo se 

ihned vypravila terénní čtyřkolka HS z místa Spáleného Mlýna, kde stálo záchranářské 

vozidlo RLP.  

Pacientův stav: Tlak 100/50, Pulz 130, Saturace (SpO2) 85 %, otok horních cest 

dýchacích, dušnost, cyanóza.  

Přednemocniční péče: Pacient si po bodnutí včelou vzal sám tabletu Dithiadenu 

(2mg), při přednemocniční péči posádkou RLP byl zajištěn žilní vstup, podání masky 

s O2 rychlostí 7L/min. Dále byl podán Dexamed 8mg, 2ml i.v., Noradrenalin 1 amp. do 

fyziologického roztoku 250ml, po podání se neustále monitoruje krevní tlak, dále se 

napojil druhý fyziologický roztok 500ml na křížový ventil pro doplňování objemu, dále 

bylo podáno Calcium 10%, 1 amp. i.v. velmi pomalu (10ml). Pacient byl transportován 

do Oblastní nemocnice Trutnov na interní jednotku intenzivní péče. 

Zhodnocení: Tento případ ukazuje na to, jak je možné postupovat při 

vyhledávání pacienta v terénu. Úspěšnost záchranné akce záleží i na schopnostech 

dispečera improvizovat. V tomto případě hrálo i velkou roli štěstí, kdy se na místě 

vyskytl i člen HS služby, který se věnuje kynologii a měl speciálně vycvičeného psa pro 

vyhledávání osob. Souhra všech těchto schopností pomohla najít pacienta, kterému 

hrozilo nebezpečí smrti. Pacient byl včas zajištěn a předán do nemocniční péče. Má 

role na této akci spočívala v řízení terénní čtyřkolky HS, kdy jsem zajišťoval přivezení 

pachové stopy (trika) z horské chaty, kde byl pacient ubytován, dále transport lékaře se 
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záchranářem od přístupové cesty k místu, kde se nacházel pacient. Po zajištění 

pacienta jsme jej přeložili do speciálního vozíku za čtyřkolku a následoval transport 

k vozidlu RLP. Na akci se podílelo vozidlo RLP ve složení lékař, záchranář a řidič. Dále 

dispečerka operačního střediska, tři členové HS, dva turisté a majitel chaty, kde byl 

pacient ubytován. Akci hodnotím za skvěle zvládnutou a to především ze strany 

dispečerky, díky které došlo k včasnému nalezení pacienta. 

 

 

7.1.2 Zřícení lávky k hradu se sedmi zraněnými, ve špatně přístupném a 

nebezpečném terénu. 

 

Případ se odehrával v červenci 2010 v oblasti Krkonoš (Temný Důl, trasa Horní 

Maršov  -  Pec pod Sněžkou) za slunného dne, během poledne při teplotě kolem 30 °C.  

 

Popis výzvy operačního střediska záchranné služby: výzva k výjezdu k neštěstí 

na lesní hrádek Aichelburg, který stojí na úbočí Světlé hory v hustě zalesněném 

porostu. Konala se zde předem utajovaná svatba. Po svatebním obřadu se svatebčané 

chtěli vyfotografovat na lávce, která vede přes příkop k hradu. Lávka byla prohnilá a 

zřítila se i se 17 ti svatebčany do tří až čtyř metrového příkopu. Na místě bylo sedm 

zraněných lidí a na místo neštěstí jsou vyslány složky IZS ( LZS – helikoptéra z Hradce 

Králové – Kryštof 6, RLP – jedno vozidlo, RZP – jedno vozidlo, DZS – čtyři vozidla, HS se 

dostavila v počtu pěti členů, Hasiči – dvě technická vozidla profesionálů a jedno vozidlo 

dobrovolných hasičů z obce Horní Maršov a Policie ve složení tří vozidel s cca šesti 

policisty).  

Hrádek se nachází ve velmi strmém svahu, bez přístupové cesty, necelý jeden 

kilometr od pozemní komunikace. Složky IZS nechávají svá vozidla na silnici pod 

hrádečkem Aichelburg, kde zastavuje provoz Policie ČR, také z důvodu přistávání 

záchranné helikoptéry. Záchranáři nesou vybavení pro poskytnutí první pomoci na 

místě neštěstí. Hasiči nesou: žebříky, lana, úvazy, motorovou pilu, sekery a kladky. 

Zdravotníci nesou: záchranářské vybavení (vakuové matrace, Lifepack, záchranářské 

brašny s vybavením). Cesta je velmi fyzicky náročná a při vysokých letních teplotách 



41 

 

nesmírně pomalá. Cesta po silnici ze základny trvala cca 15 – 20 minut a cesta od 

silnice k místu neštěstí dalších 20 minut.  

Po příchodu na místo je nalezen nesmírný chaos a mnoho vyděšených lidí, 

horská služba se ujala nezraněných lidí, které začala po své ose svádět zpět na silnici, 

aby vznikl prostor pro poskytování první pomoci zraněným. Hasiči začali zabezpečovat 

zbytek nosné konstrukce mostu, aby nespadla na záchranáře. Záchranáři se věnují 

sedmi zraněným osobám.  

 

Pacient č. 1: Nejvážněji je zraněná nevěsta ve věku kolem 30 let. Je poraněna 

v oblasti páteře s podezřením na frakturu obratlů, pacientka je při vědomí, komunikuje 

a stěžuje si na bolest páteře. 

Stav pacientky: Tlak: 140/90, Pulz: 80, Saturace (SpO2) je 98%, pacientka komunikuje a 

stěžuje si na bolest v oblasti hrudní a bederní páteře. Pacientka byla nalezena v poloze 

na boku a obličejem k zemi. 

 

Přednemocniční péče: Nejdříve jsme velmi opatrně stabilizovali polohu a to tak, že byl 

nasazen krční límec v poloze, jak jsme pacientku nalezli. Pacientka se opatrně za 

pomoci několika záchranářů otáčí na záda, dbá se zvýšené opatrnosti, aby se co 

nejméně pohnula páteř. Zajistili jsme žilní vstup, podali jsme Fentanyl (1 amp. i.v.), dále 

byl podán fyziologický roztok 250ml do kterého byl podán Solu-Medrol 1g jako 

prevence rozvoji šoku. Pomocí scoop rámu jsme pacientku přeložili na vakuovou 

matraci z důvodu celkové fixace těla. Jelikož se jedná o pacientku, která ze všech 

zúčastněných utrpěla nejzávažnější poranění a je na místě zásahu LZS, spouští se 

letecký záchranář v podvěsu pod helikoptérou k místu, kde se nachází pacientka. 

Muselo se najít v okolí místo, kde byl kousek řidšího porostu a pomocí radiostanic 

velitel hasičů komunikoval s pilotem helikoptéry a navigoval spouštění záchranáře 

s transportním košem k zemi. Při sestoupení na zem se odpojuje záchranný koš 

podvěsu a pacientka se překládá ve vakuové matraci do tohoto koše, vedle ní se 

připoutává letecký záchranář, zároveň se přibližuje opět lano od helikoptéry, ke 

kterému se letecký záchranář připoutává společně s transportním košem, kde leží 

pacientka. Pilot vyzvedává připoutaný náklad a pomalu pomocí navigace přes vysílací 
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stanici, stoupá vzhůru nad koruny stromů. Je to velice nebezpečná záležitost, protože 

by mohlo díky poryvu větru, dojít k nárazu záchranného koše do kmenů stromů, kde 

jsou ostré větvě a mohlo by dojít k dalšímu poškození pacientky i záchranáře. Když jsou 

nad korunami stromů, je nutné pacientku dostat do útrob helikoptéry. To je provedeno 

tak, že za asistence Policie ČR je pod svahem zastaven provoz na místní komunikaci. 

Pacientka je spuštěna se záchranářem k zemi a odpojena od lana. Helikoptéra přistává 

o 150 m dále a pomocí transportního lehátka záchranného vozu je pacientka 

převezena do útrob helikoptéry. LZS dále odlétá s pacientkou do FN Hradec Králové, na 

akutní příjem (Emergency) a následně je předána na oddělení neurochirurgie. 

Zhodnocení: Laická první pomoc byla provedena velmi nevhodně, protože pacientku 

ohrozila nevhodná manipulace s jejím tělem ostatními svatebčany. V dobré víře chtěli 

pacientku položit do stabilizované polohy, aniž by předpokládali poranění páteře a tím 

mohlo dojít k nezvratnému poškození páteře. Po příjezdu profesionálních složek bylo 

dostatek pracovníků k následnému ošetření a šetrnému transportu. 

 

Pacient č. 2: Žena ve věku kolem 25 let se zlomeninou předloktí a zřejmě 

komocí. 

Pacientův stav: Tlak: 125/70, Pulz: 70, Saturace (SpO2): 98, pacientka je při vědomí, 

stěžuje si  na bolest horní končetiny a na bolest hlavy, má nauzeu. 

Přednemocniční péče: Této pacientce se věnuji já a zdravotní sestra z vozu RLP. Je 

nasazen krční límec z důvodu podezření na poranění krční páteře, fotoreakce je 

v pořádku. Zajišťujeme žilní vstup, dle medikace lékaře podáváme 1 amp. Fentanylu na 

tlumení bolesti i.v. a pomalu, dále je podán Torecan 1 amp., fixujeme předloktí pomocí 

dlahy a obvazového materiálu. Horní končetinu jsme uvázali k tělu do trojcípého šátku. 

Pacientku jsme předali dvěma členům Horské služby, kteří s ní sestoupili k přístupové 

cestě, kde byla záchranné vozidla. Zde je naložena do vozu RLP a transportována na 

traumatologické oddělení Oblastní nemocnice Trutnov. 

Zhodnocení: Laická první pomoc byla poskytnuta v mezích protišokových opatření. O 

pacientku se staral její bratr, který sám zraněn nebyl,  velmi správně improvizoval a 

pomocí prken z rozpadlého mostku vytvořil provizorní dlahu, na kterou položil 



43 

 

zlomenou končetinu, tu pak dále sám držel, aby zmírnil pohyb zlomené končetiny a tím 

i bolest, kterou pacientka vnímala, až do předání záchranářům.  

 

 

Pacient č.3 : muž ve věku cca 40 let s frakturou dolní končetiny v oblasti 

kotníku. O pacienta se stará záchranář a řidič z vozu RZP, já se připojuji po předání 

pacientky č. 2 a podílím se na transportu strmým svahem k přístupové komunikaci. 

Pacientův stav: Tlak: 150/100, Pulz: 90, Saturace (SpO2): 99%. Pacient je při vědomí a 

stěžuje  si na silnou bolest v oblasti poranění.  

Přednemocniční péče: Záchranář zajišťuje žilní vstup, podává Fentanyl 1 amp. i.v., 

podává fyziologický roztok 250ml do kterého je podán 1g Solu-Medrol. Poraněná 

končetina je fixována vakuovou dlahou, pacient je uložen do vakuové matrace 

z důvodu transportu těžkým terénem ke komunikaci, kde se nacházejí sanitní vozy. 

Komunikace je necelý kilometr od místa neštěstí. Pacient je za pomoci tří členů HS, 

jedním hasičem, záchranářem vozu RZP a mnou snášen ve vakuové matraci k vozům. 

Na komunikaci naložen do vozu RZP a odvážen na traumatologické oddělení Oblastní 

nemocnice Trutnov. 

Zhodnocení: Pacient komplikoval první pomoc agresivním chováním, urážkami a 

odmítáním spolupráce, bylo z jeho úst vytýkáno 50 minutové čekání na první složky 

IZS, které se na místo neštěstí dostavili. Z profesionálního hlediska a s ohledem na  

místo neštěstí opravdu nebylo možné být na místě dříve. Domnívám se, že se jednalo 

agresivitu reaktivní, vzniklou na základě bolesti poraněné končetiny.  

  

    

Pacient č. 4: Muž ve věku kolem 30 let, s tržnou ránou na předloktí a luxací 

ramene. 

Pacientův stav: Tlak: 120/85, Pulz: 85, Saturace (SpO2): 97%, pacient si stěžuje na 

velkou bolest v oblasti postiženého ramene, krevní ztráta způsobená tržnou ránou je 

cca 250ml. O pacienta se stará zdravotní sestra a člen HS. 

Přednemocniční péče: Prvním úkonem bylo stavění krvácení, což se podařilo po 

přiložení tlakového obvazu. Následuje vyšetření pacienta a zavedení žilního vstupu. Dle 
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ordinace lékaře podán Tramal i.v. (1mg/kg), fyziologický roztok 500ml jako náhrada 

krevního objemu + 1 amp. Solu-Medrolu jako prevence rozvoje šoku. Dále následovala 

fixace horní končetiny a ramene k tělu pomocí trojcípého šátku. Byl zajištěn transport 

ve vakuové matraci za asistence dobrovolných hasičů a dvou členů záchranářů 

k přístupové cestě. Zde byl naložen do sanitního vozu a transportován na 

traumatologické oddělení Oblastní nemocnice Trutnov. 

Hodnocení: Na místě neštěstí byl pacient velmi svépomocný a díky tomu první pomoc 

proběhla velmi rychle. Zdravotní sestra se díky tomu mohla po předání pacienta lidem 

z IZS, kteří ho měli za úkol snést dolů k přístupové cestě, ihned věnovat dalším 

zraněným.  

 

Pacient č. 5: Je žena ve věku kolem 50 let s poraněným zápěstím. 

Pacientův stav: Tlak: 120/70, Pulz: 70, Saturace (SpO2): 96%, pacientka si stěžuje na 

bolest zápěstí a mírnou dušnost, která je ale dlouhodobého rázu, čili s úrazem 

nesouvisí. O pacientku se po rozhodnutí a instruktáži lékařem starají dva členové 

horské služby a částečně i zdravotní sestra z vozu RZP. 

Přednemocniční péče: Pomocí dlahy a obvazového materiálu bylo zafixováno zápěstí a 

byla podána maska s O2 rychlostí 3l/min, sestra aplikovala Tramal 1mg/kg i.m. 

Pacientka byla za podpory dvou hasičů sváděna k přístupové cestě do sanitního vozu a 

transportována na chirurgickou ambulanci Oblastní nemocnice Trutnov. 

Zhodnocení: U tohoto případu šlo o lehké zranění zápěstí, ale díky dušnosti, i když 

dlouhodobé se pacientka pro jistotu až do předání do nemocniční péče neustále 

monitorovala. Pacientku si ještě před odjezdem přišel poslechnout a zkontrolovat 

zasahující lékař.  

 

Pacient č. 6:  Je chlapec ve věku kolem osmi let, stěžuje si na bolest kolene 

s malou tržnou rankou, jinak ho nic netrápí.  

Pacientův stav: Tlak: 120/75, Pulz: 70, Saturace (SpO2) 99%, bolest kolena a cca 1cm 

dlouhá tržná ranka. Prvotní vyšetření provedl záchranář s lékařem a dále předali 

ošetření členovi HS. 
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Přednemocniční péče: Desinfekce tržné ranky Peroxidem vodíku 3%, ranka byla 

stažena nalepovacím stehem, zakryta sterilním kompresním čtvercem a obvázána 

obvazovým materiálem. Končetina byla fixována vakuovou dlahou.  

Pacient byl transportován k přístupové cestě v transportní plachtě za asistence šesti 

přítomných členů záchranných týmů, naložen do sanitního vozu společně se svým 

otcem a transportován na ortopedické oddělení Oblastní nemocnice Trutnov.  

Zhodnocení: Šlo o lehké poranění, které vyžadovalo díky terénu a následnému 

transportu z místa neštěstí umístění pacienta do transportní plachty pro pohodlné 

odnesení pacienta k přístupové cestě. 

 

Pacient č. 7: Je chlapec ve věku kolem deseti let,  má oděrky v oblasti zápěstí a 

brady, na nic jiného si neztěžuje. 

Pacientův stav: Tlak: 120/70, Pulz: 80, Saturace (SpO2) 99%, stěžuje si na pálení 

odřenin na zápěstí. Prvotní vyšetření provedl záchranář s lékařem a dále předali 

ošetření členovi Hasičů. 

Přednemocniční péče: Proběhlo očištění a desinfekce ran Peroxidem vodíku 3%, dále 

zalepení ranky na bradě. Zápěstí bylo ovázáno obvazem. Za pomoci dvou hasičů byl 

chlapec sveden k přístupové cestě a společně s matkou byl transportován sanitním 

vozem na chirurgickou ambulanci Oblastní nemocnice Trutnov. 

Zhodnocení: Jednalo se o lehké poranění, které bylo  komplikováno špatně schůdným 

terénem. 

 

 

7.1.2.1 Vlastní zhodnocení záchranné akce 

 

Záchranná akce se odehrávala na velmi špatném horském terénu v prudkém 

svahu s velkým množstvím nestabilních kamenů, ve vysoké teplotě. Fyzická náročnost 

stěžovala rychlost první pomoci. Na místo neštěstí jsme se dostali až cca po 50 

minutách od zavolání na tísňovou linku. Velkým problémem bylo bezprostředně po 

výstupu zajistit žilní vstupy. Záchranáři byli vyčerpáni po náročném výstupu a z tohoto 
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důvodu měli roztřesené ruce. Zde považuji za důležité zdůraznit i význam fyzické 

zdatnosti záchranářů při takovýchto situacích.  

Nejobtížnějším manévrem bylo dostat leteckého záchranáře mezi korunami 

stromů s podvěsem pro pacientku, kdy se muselo použít pomocných lan k vedení 

záchranáře s košem mezi stromy.  

Celkem se na záchranné akci se podíleli dva lékaři, dva zdravotničtí záchranáři, 

jedna zdravotní sestra, čtyři zdravotníci DZS, pět členů HS, šest profesionálních hasičů, 

osm dobrovolných hasičů a šest policistů. Díky velké účasti záchranných složek IZS, bylo 

na místě dostatek záchranářů a díky tomu byla tato záchranná akce velmi úspěšná. 

Fotografie z místa události uvádím v příloze č. 3, obr. č. 8 – 12 .  

 

 

7.1.3 Záchrana běžkaře, který spadl do pět metrů hluboké rokle, bez přístupové 

cesty. 

 

Tento případ se odehrál v lednu 2009 v oblasti Krkonoš (Horní Albeřice), byl 

mráz  - 10°C, silný vítr, zem pokrývala sněhová peřina s hloubkou  cca 1,5 metru. 

K události došlo kolem 9 hodiny dopoledne. 

 

Popis události: Výzva výjezdu k pacientovi, který jel s přáteli na běžeckých 

lyžích na výlet a v místech, kde to neznal, najel moc blízko k okraji rokle. Pod jeho tíhou 

se utrhl vzniklý sněhový převis a on se zřítil do zhruba 5 metrů hluboké rokle, bez 

přístupové cesty. O pomoc volají na záchrannou službu jeho kamarádi, kteří jeli 

společně s ním na běžeckých lyžích. Pacient komunikuje z rokle, odpovídá na otázky, 

ale je zmatený, v šoku, a stěžuje si na bolest dolní končetiny. Na místo je vyslána 

posádka RLP, Hasiči a HS. Po příjezdu na konec udržované přístupové cesty se musí 

záchranářské vybavení přeložit na sněžný skútr a pokračovat cca 2km směrem k rokli, 

kde se nachází pacient.  Po příjezdu na místo HS společně s Hasiči montují nad rokli, 

mezi stromy, slaňovací zařízení. Mezitím lékař komunikuje s pacientem, který leží na 

dně rokle. Do rokle se spouští záchranář a hasič.  
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Pacientův stav: Tlak: 100/80, Pulz: 110, Saturace (SpO2) 94%, pacient je mírně  

podchlazen, fraktura dolní končetiny (femuru). 

 

Přednemocniční léčba: Po sestupu na dno rokle je pacientovi nasazen krční límec, 

provedeno je díky velkému chladu jen základní vyšetření. Dle medikace lékaře byl 

zajištěn žilní vstup a aplikován proti bolesti Fentanyl 1 amp. i.v., byla nasazena 

obličejová maska s O2 rychlostí 7L/min. Pacient byl zabalen do termofólie, abychom 

bránili úniku tepla a uložen do vakuové matrace. Ta byla vložena do speciálního 

vyprošťovacího koše a pomocí lanového úvazu a kladky byl postižený vytažen ven 

z rokle. Následoval transport v saních za sněžným skútrem k vozu RLP, kde následovala 

další přednemocniční léčba. Ve vozidle je pacient celkově vyšetřen a je dále podána 

infůze fyziologického roztoku 500 ml, do infůze je podán Solu-Medrol pro stabilizaci 

šokového stavu, infůze byla podávána přetlakem pomocí manžety, aby došlo k rychlé 

náhradě krevního objemu. Předpokládán byl hemoragický šok, protože dolní 

končetina, kde došlo k fraktuře femuru, je značně větší nežli ta druhá. Pacient je 

neustále monitorován, zahříván a transportován na traumatologické oddělení Oblastní 

nemocnice Trutnov. 

  

7.1.3.1 Zhodnocení zásahu 

 

Záchranná akce byla komplikována nepříznivým počasím, kdy byla velká vrstva 

prachového sněhu a sněžný skútr HS se saněmi se při transportu dvakrát zahrabal a 

vyproštění trvalo deset minut. Nad místem neštěstí bylo naštěstí dost stromů, ke 

kterým bylo možné upevnit slaňovací a vyprošťovací zařízení. Díky tomu, že kamarádi 

naházeli do rokle své bundy, aby se jejich kamarád zabalil a neprochladl, došlo jen 

k mírnému podchlazení. Pacient dostal hned po nalezení lék proti bolesti a transport 

tak pro něho nebyl tak bolestivý.  Akce proběhla velmi profesionálně a z mého pohledu 

i na náročnost provedení velmi rychle. Akce se zúčastnila posádka RLP, dva členové HS 

a tři hasiči. Osobně jsem se akce zúčastnil v pozici dobrovolného člena HS.  
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8 Průzkum znalostí první pomoci žáků základních škol 

 

Do své práce jsem zařadil výzkum prostřednictvím dotazníku, zaměřeného na žáky 

7, 8 a 9 tříd ZŠ. Domnívám se, že děti v tomto věku už mohou být schopné poskytnout 

první pomoc. Do testu bylo zařazeno jen to, co se týká základní laické první pomoci 

s důrazem na poskytování první pomoci ve špatně přístupném terénu vzhledem 

k zaměření práce. Bylo otestováno 216 žáků, základních škol, které se nacházejí 

v oblasti Krkonoš. Dotazník uvádím v příloze č. 1.  

Dotazníkovým šetřením chci zdůraznit nutnost znalostí a schopností v poskytování 

první pomoci. Zejména v nepřístupném terénu nabývá na významu právě laická první 

pomoc. 

  

 

8.1  Vyhodnocení jednotlivých otázek  

 

Otázka č. 1:  Napište základní životní funkce: 

Graf č. 1 

 

 zdroj: vlastní 

Hodnocení: Otázka byla zaměřena na to, zda žák umí poznat závažný stav člověka, 

který potřebuje první pomoc. Z testu vyplynulo, že pouze třetina z dotázaných ví, co 

jsou základní životní funkce. Za správnou odpověď jsem považoval: vědomí, dýchání a 

krevní oběh. 
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Otázka č. 2: Doplňte čísla tísňových linek: Záchranná služba, Hasiči, Policie, Tísňová 

linka. 

Graf č. 2 

 

 zdroj: vlastní 

Hodnocení: U této otázky jsem byl mile překvapen počtem správných odpovědí. Při 

konzultaci s učiteli jsem se dozvěděl, že je to jedna z mála informací, která je 

v některých hodinách občanské nauky opakována. Je vidět, že pravidelné opakování 

informací nese úspěch. Ideální by bylo, kdyby na tuto otázku bylo zodpovězeno 100% 

správných odpovědí. Za správnou odpověď jsem považoval: 155, 150, 158 a 112.  

 

 

Otázka č. 3: Jaká jsou protišoková opatření, (5T)? 

Graf č. 3 

 

 zdroj: vlastní 

Hodnocení: Velice slabý výsledek znalostí, poskytnutí velice důležitého protišokového 

opatření. Na tuto otázku by mělo znát odpověď mnohem více žáků. Za správnou 

odpověď jsem považoval: protišoková poloha, (tišení bolesti, teplo, tekutiny, ticho a 

transport). 
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Otázka č. 4:  Kolikrát se průměrný dospělý člověk nadechne za jednu minutu? 

Graf č. 4 

 

 zdroj: vlastní 

 

Hodnocení: Pokud na tuto otázku neznal dotyčný správnou odpověď, mohl si změřit 

počet nádechů za minutu a odpovědět tak správně. Přesto většina (2/3) odpověděla 

špatně. Za správnou odpověď jsem považoval: 16 -18. 

 

 

 

 

Otázka č. 5: Jaký je normální tep (pulz), zdravého, dospělého člověka? 

Graf č. 5 

 

 zdroj: vlastní 

Hodnocení: U této otázky jsou dvě třetiny správných odpovědí a po zkušenostech 

z předchozí otázky č. 5 překvapivě narostl počet správných odpovědí i když se jednalo o 

typově stejnou otázku. Za správnou odpověď jsem považoval: 60 – 90. 
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Otázka č. 6: Jakou barvu má krev při tepenném krvácení? 

Graf č. 6 

 

 zdroj: vlastní 

Hodnocení: U této otázky jsem se před rozdáním testu domníval, že bude zodpovězena 

ve většině testů správně. Výsledek mě velice překvapil, protože byl velice 

znepokojující.  Za správnou odpověď jsem považoval: světle červenou. 

 

 

Otázka č. 7: Co je to šok? 

Graf č. 7 

 

 zdroj: vlastní 

Hodnocení: Při testování této otázky vyplynulo, že většina dotázaných neví co je to šok 

a o jak závažný stav jde. Za správnou odpověď jsem považoval: je to akutní, život 

ohrožující stav s rizikem úmrtí. 
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Otázka č. 8: Jak provádíme resuscitaci u dospělého člověka? (stlačení hrudníku : 

vdechy)? 

Graf č. 8 

 

 zdroj: vlastní 

Hodnocení: U této otázky jsem předpokládal mnohem více správných odpovědí. Bylo 

na výběr ze tří možností odpovědi a výsledek byl přesně 50% na 50% mezi dvěma 

otázkami 15 : 2 a 30 : 2. Žáci, kteří odpovídali odpovědí 15 : 2, již byli někde seznámeny 

s laickou resuscitací, ale dle této hodnoty to muselo být již dříve a od té doby se zdá, že 

je nikdo neseznámil s novými postupy. Za správnou odpověď jsem považoval: 30 : 2. 

 

 

 

Otázka č. 9: Frekvence (rychlost) stlačení hrudníku při resuscitaci je? 

Graf č. 9 

 

 zdroj: vlastní 

Hodnocení: Vyhodnocením otázky č. 9 bylo zjištěno nejvíce špatných odpovědí ze 

všech otázek testu. Byla zde předvedena absolutní neznalost frekvence stlačení 

hrudníku při resuscitaci. Pouze 7 žáku z 216 zodpovědělo otázku správně. Za správnou 

odpověď jsem považoval: 100 / minutu. 
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Otázka č. 10: Popište, jak vypadá Heimlichův manévr (používá se při dušení po 

vdechnutí cizího tělesa). 

Graf č. 10 

 

 zdroj: vlastní 

Hodnocení: Tato otázka dělala problém i učitelům základních škol, kde jsem po rozdání 

testu byl tázán učiteli, jak tento manévr vlastně vypadá a jak se dělá. Ve většině škol 

tento manévr neznali a odpovědi chyběli, správné odpovědi byli ze školy, kde mají 

zájmový kroužek „zdravotník“.  Za správnou odpověď jsem považoval: Osoba 

provádějící Heimlichův manévr se postaví za postiženého, obejme jeho hrudník, spojí 

ruce nad epigastriem a krátce a intenzivně stlačí tuto oblast směrem dovnitř a nahoru.  

 

Otázka č. 11: Jak se zachovám? Kamarád upadne na ostrou větev, která se mu zabodne 

do břicha. 

Graf č. 11 

 

 zdroj: vlastní 

Hodnocení: počet správných odpovědí této otázky je mile překvapující a jsem rád, že 

přes dvě třetiny dotázaných žáků ví, jak se zachovat v situaci popsané v otázce č. 11. Za 

správnou odpověď jsem považoval: položím zraněného, do polohy, ve které vydrží, a je 

mu nejpohodlnější, nechám větev v ráně a okolo rány přikládám obvazy a stavím 

krvácení, 5T, volám Záchrannou službu.  
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Otázka č. 12: Máte již nějakou zkušenost s poskytnutím první pomoci? Pokud ano, 

napište, co se stalo a jak jste se zachovali. 

Graf č. 12 

 

 zdroj: vlastní 

Hodnocení: Otázka č. 12 byla spíše informativní, pro zjištění počtu žáků, kteří již někdy 

poskytli první pomoc. Zkušenost s poskytnutím první pomoci mělo 6% z 216 žáků. 

Jednalo se o záležitosti jako např. zlomenina stehenní kosti, krvácení z nosu, 

hypoglykemie, zlomenina předloktí, dušnost a řezná rána. Většina z těchto dotázaných, 

kteří měli nějakou zkušenost, pouze telefonovala na linku 155 a přivolala pomoc. Jeden 

dotázaný u řezné rány stavěl krvácení trikem a jeden uložil pacienta do stabilizované 

polohy. Všichni setrvali u pacienta a starali se o něho až do příjezdu záchranářů.   
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8.2 Celkový výsledek testu 

 

Po vyhodnocení celého testu jsem zprůměroval správné a chybné odpovědi celého 

testu a shrnul jsem celkový výsledek znalostí v procentech. To vyjadřuje graf č.13. Do 

tohoto grafu nezahrnuji otázku č. 12, protože se nejedná o znalostní otázku, ale o 

zjištění zkušenosti s poskytnutím první pomoci. 

 

Graf č. 13 

 

       zdroj: vlastní 

 

Hodnocení: Celkový výsledek testu hodnotím spíše negativně, předběžným 

odhadem jsem předpokládal větší počet správně zodpovězených otázek. Celkem mě 

překvapilo, že i někteří učitelé neznali správné odpovědi a při přebírání testu se mě 

dotazovali na správnou odpověď u několika otázek např. otázky č. 8., 9. a 10.  

 

8.3 Možnosti řešení 

 

Dle výsledků testu jsem přesvědčen, že je potřeba vnést do základních škol osvětu 

první pomoci a začlenit do výuky laickou první pomoc. Domnívám se, že by mělo stačit 

vyčlenit cca 1 hodinu výuky první pomoci za měsíc pro žáky 7. 8. a 9. tříd základních 

škol. To by v celku bylo 10 hodin ročně. Tento počet hodin by měl, dle mého názoru, 
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stačit k tomu, aby každý žák základní školy v 7. 8. a 9. třídě uměl poskytnout první 

pomoc. 

Při rozhovoru s řediteli škol o tomto návrhu řešení jsem dostal informace, že je to 

administrativně velmi náročné a ba i skoro nemožné. Každý z ředitelů si uvědomoval a 

zdůrazňoval, že je to určitě velice důležité a přislíbili, že do budoucna budou přemýšlet 

o osvětě první pomoci mezi žáky. Výuka první pomoci by se dala začlenit do osnov  

občanské nauky a také do výuky tělesné výchovy. 

Za důležité považuji skutečnost, že se ředitelé škol o výsledky testu zajímali a že 

mají zájem situaci zlepšit. 
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9 DISKUSE 

 

V problematice poskytování první pomoci na těžko dostupných a nebezpečných 

místech hraje významnou roli mnoho aspektů, které ovlivňují úspěšnost celé záchranné 

akce. Jak jsem se ve své práci zmínil, jde především o vyhledání pacientů. Na špatně 

přístupných místech nemohou být dodrženy dojezdové časy záchranných složek, které 

se někdy místo daných 20 minut prodlužují třeba i na dvojnásobek a ve velmi obtížných 

situacích i déle. Jako např. v situacích z vlastní praxe, které popisuji v kapitolách 7.1.1, 

7.1.2 a 7.1.3. U těchto popsaných situací se také dojezdové časy na místo neštěstí 

několikanásobně protáhly z důvodu špatného přístupu, počasí a vyhledávání polohy 

pacienta. V těchto případech mají zranění nebo nemocní pacienti v lepším případě u 

sebe své blízké a jsou odkázáni na jejich znalosti a schopnosti poskytnout první pomoc 

před příjezdem profesionálů. U uvedených případů naštěstí nebyla zranění natolik život 

ohrožující, aby došlo k dalšímu poškození postižených před dojezdem složek IZS.  

 Ve své práci jsem také provedl průzkum první pomoci. Byli otestováni žáci pěti 

základních škol v oblasti Krkonoš, a to ze Špindlerova Mlýna, Trutnova, Rtyně 

v Podkrkonoší, Horního Maršova a z Pece pod Sněžkou. Celkem jsem vyhodnotil 216 

testů. Celkový výsledek znalostí byl z mého názoru velmi slabý a mnoho odpovědí na 

nejzákladnější otázky z první pomoci tito respondenti neuměli správně zodpovědět. 

Diskutoval jsem i s učiteli těchto základních škol o možnosti začlenit do výuky několik 

hodin první pomoci a zlepšit tak připravenost těchto lidí k nenadálým situacím, kdy je 

potřeba poskytnou první pomoc. Bohužel jsem ale dostal vždy stejnou odpověď, že by 

to bylo velice složité a nabouralo by to program každé třídy.  

Za zajímavé považuji, že po otestování a vyhodnocení všech testů byla jedna 

základní škola s výsledky na výrazně vyšší úrovni než ostatní základní školy. 

Zapochyboval jsem nad tímto výsledkem a podezíral jsem učitele, že před rozdáním 

testu provedli výklad některých otázek proto, aby jejich žáci správně odpověděli 

z důvodu rivality mezi školami. Nedalo mi to a začal jsem zjišťovat na dané škole, jak to 

bylo. Byl jsem mile překvapen, že všichni žáci měli na vyplnění testu přesně 15 minut a 

otázky jim před testem nebyly vysvětleny. Lepší výsledky souvisejí pravděpodobně 

s tím, že v této základní škole mohou žáci pracovat v odpoledních hodinách v kroužku 
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první pomoci. Většina žáků jej několikrát do roka navštíví. Tím se mi potvrdil můj názor, 

že znalost první pomoci a její šíření již od útlého věku je velmi důležitá a přínosná. 

Pro svou práci jsem se zaměřil na základní školy, protože podle mého názoru 

přináší základ vědomostí pro každého člověka. Samozřejmě, že v průběhu dalších let 

po ukončení povinné školní docházky by mělo následovat alespoň jednou ročně 

proškolování první pomoci pro laiky tak, aby lidé měli šanci si vždy oživit znalosti a 

seznámit se s novinkami, které se v první pomoci objeví.  
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 ZÁVĚR 

 

Ve své absolventské práci jsem si stanovil za cíl popsat specifika první pomoci na 

těžko dostupných a nebezpečných místech. Toto téma se týká spíše oblastí, které jsou 

položeny dále od větších měst, oblastí hor a míst, kde nepřízeň počasí znemožňuje 

běžnou dostupnost. 

V teoretické části své absolventské práce poukazuji na rozdělení první pomoci, 

legislativu a vše, co je poskytnutím první pomoci spjaté. Dále jsem se zaměřil na popis 

Integrovaného záchranné systému a rozdělení jednotlivých složek IZS. Zde jsou 

popsány jejich funkce a jaké hrají role v záchranných akcích. Popsány byly i metody 

vyhledávání ztracených pacientů, kteří neumějí popsat místo, na kterém se nacházejí. 

Důležitým faktorem bylo i definovat nebezpečná místa a možnosti transportů z těchto 

míst pomocí transportní techniky. V práci jsem se dále zaměřil na léky, používané 

v přednemocniční první pomoci.  

V praktické části se věnuji případům ze své vlastní praxe. Popisuji případy, které se 

opravdu staly, kde bylo zapotřebí spolupráce složek Integrovaného záchranné systému 

a kterých jsem se zúčastnil z pozice své profese. Vybral jsem situace, které nebyly 

standardní, a svým obsahem se hodily pro téma této práce. Praktickou část jsem 

doplnil také testem znalostí první pomoci žáků základní škol. Dle výsledku testu jsem 

navrhl řešení v podobě začlenění první pomoci do programu základních škol. 

Domnívám se, že cíle, které jsem si stanovil v kapitole 1, jsem splnil. 

Kdyby mi má absolventská práce pomohla k zdárnému zakončení mého studia a  

poukázala na potřebu vzdělávání v oblasti první pomoci dětí školního věku a 

následkem by byl třeba jen jeden zachráněný život, byl bych spokojený. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Erste Hilfe und Transport von Patienten aus schwer zugänglichen und 

gefährlichen Stellen. 

 

 Das Thema meiner Abschlussarbeit habe ich so ausgewählt, dass es mir 

möglichst nahe liegt. Es handelt sich um die Erste Hilfe und den Transport der 

Patienten aus schwer zugänglichen und gefährlichen Stellen. Ich möchte hier die Erste 

Hilfe an den Stellen beschreiben, wo ein schwerer Zutritt besteht, und eine Gefahr 

sowohl für Rettungsteams als auch für Patienten droht, wie z. B. in Gebirgen oder an 

weit entfernten Stellen und überall dort, wo ein Risiko bestehen kann. Weiter möchte 

ich mögliche Transportarten aus solchen Stellen erwähnen. In der vorliegenden 

Abschlussarbeit werden die Erste Hilfe und die Bestandteile des integrierten 

Rettungssystems beschrieben. Ich habe auch eine Übersicht der Medikamente 

erarbeitet, welche präklinisch - im Rettungswagen vor der ersten 

Krankenhausbehandlung - verwendet werden. Gleichzeitig habe ich auch Methoden 

der Suche nach verlorenen Patienten  ausgearbeitet, je nach dem in welcher Situation 

sich der Patient befindet und welche Mittel er bei sich hat, um die Rettungsleute in 

einer unübersichtlichen Gegend auf sich aufmerksam zu machen.  

In dem praktischen Teil meiner Arbeit habe ich einige Modellsituationen angeführt, bei 

welchen ich durch meine zehnjährige Praxis im integrierten Rettungssystem motiviert 

war. Ich habe interessante Fälle erwähnt, wo man wegen der schweren Situation, in 

der sich die Patienten befunden haben, improvisieren musste, wie z.B. gefährliche, 

schwer zugängliche Stellen sowie Suche nach einem verlorenen Patienten.  

Im praktischen Teil meiner Arbeit habe ich weiter einen Test der Laienkenntnisse über 

die Erste Hilfe dokumentiert. Es wurden 300 Grundschüler im Riesengebirgsvorland, 

wo ich arbeite, getestet. Es ging um Schüler der 7., 8. und 9. Klasse, weil ich der 

Meinung bin, dass sie in ihrem Alter die Grundlagen der laienhaften Ersten Hilfe schon 

beherrschen sollten. Der Test beinhaltet zwölf Fragen, die auf Grundkenntnisse der 

laienhaften Ersten Hilfe gezielt wurden. Nach Auswertung des Testes habe ich eine 
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Lösung für die Verbesserung der Kenntnisse der Öffentlichkeit über die Erste Hilfe 

empfohlen. Es geht um Einführung des Unterrichtsgegenstandes Erste Hilfe an den 

Grundschulen. Ich bin nämlich der Meinung, dass das wichtigste Element der 

laienhaften Ersten Hilfe bis zur Anfahrt des professionellen Rettungsteams eine 

qualitätsvolle Leistung der laienhaften Ersten Hilfe ist. Eine solche Leistung kann das 

Leben des Patienten retten und eventuelle lebenslängliche Folgen der 

Verletzungsschäden vermindern.   

 

Schlüsselwörter: Erste-Hilfe-Leistung an gefährlichen Stellen,  Arzneimittel in der 

präklinischen Behandlung, qualitätsvolle Leistung der laienhaften Ersten Hilfe, die Erste 

Hilfe als Schulfach, Methoden der Suche nach verlorenen Patienten  
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Příloha č. 1 

 

TEST 

ZNALOSTÍ PRVNÍ POMOCI 
 

Základní škola: ……………………………..třída: ……………………………………… 

 

Příjmení: ………………………………….Jméno: ……………………………………. 

 

Správné odpovědi zakroužkujte nebo napište odpověď. 

 

1. Napište základní životní funkce (vitální funkce): 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

2. Doplňte čísla tísňových linek: 

Záchranná služba: ………………………………………………………………... 

Hasiči:…………………………………………………………………………….. 

Policie:……………………………………………………………………………. 

Tísňová linka:…………………………………………………………………….. 

 

3. Jaká jsou protišoková opatření (5T)? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Kolikrát se průměrný dospělý člověk nadechne za jednu minutu? 

a) 26 – 28 

b) 16 – 18  

c) 30 – 32 

 

5. Jaký je normální tep (pulz), zdravého, dospělého člověka? 

a) 60 – 90  

b) 30 – 60  

c) 50 – 60  

 

6. Jakou barvu má krev při tepenném krvácení? 

a) Tmavě červenou 

b) Světle červenou 

c) Modrou 

 

7. Co je to šok? 

a) Je to závažný stav termoregulace těla. 

b) Je to ztráta hybnosti. 

c) Je to akutní, život ohrožující stav s rizikem úmrtí. 
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Příloha č. 1 – pokračování 

 

8. Jak provádíme resuscitaci u dospělého člověka? (stlačení hrudníku : 

vdechy) 

a) 15 : 2 

b) 30 : 2 

c) 45 : 2 

 

9. Frekvence (rychlost) stlačení hrudníku při resuscitaci je? 

a) 60/minutu 

b) 90/minutu 

c) 100/minutu 

 

10. Popište, jak vypadá Heimlichův manévr, (používá se při dušení cizím 

tělesem) 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

11. Jak se zachovám? Kamarád upadne na ostrou větev, která se mu zabodne do 

břicha.   

a) Položím zraněného do stabilizované polohy, vytáhnu větev, do rány vložím 

sterilní obvaz, aby nevytékala krev, pokládám obvazy do té doby, dokud 

nezastavím krvácení, 5T, volám Záchrannou službu.  

b) Položím zraněného, do polohy ve které vydrží a je mu nejpohodlnější, 

nechám větev v ráně a okolo rány přikládám obvazy a stavím krvácení, 5T, 

volám Záchrannou službu. 

c) Položím zraněného do stabilizované polohy a snažím se pomalu vytáhnout 

větev, ihned po vytažení zakrývám ránu sterilním krytím, 5T, volám 

Záchrannou službu. 

 

12. Máte již nějakou zkušenost s poskytnutím první pomoci? Pokud ano, napište, 

co se stalo a jak jste se zachovali. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Děkuji za Váš čas při vyplnění tohoto dotazníkového testu.   

 Radek Lippert 



66 

 

Příloha č. 2 

Vybavení záchranného vozu 

 

 

Obr. č. 1, automatický plicní ventilátor značky Dräger [vlastní] 

 

 

 

Obr. č. 2, LifePack, [vlastní] 

 

 

 

Obr. č. 3, speciální sedačka pro transport po schodech, [vlastní] 
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Příloha č. 2 - pokračování 

 

 

Obr. č. 4, odsávačka, [vlastní] 

 

 

 

Obr. č. 5, transportní lehátko, [vlastní] 

 

 

 

Obr. č. 6, scoop rám, [vlastní] 

 

 

Obr. č. 7, vakuová matrace 14 komorová, [vlastní] 
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Příloha č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 (Zřícení lávky se svatebčany) 

 

Zdroj: www.hradec.idnes.cz 
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Příloha č. 3 – pokračování 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9 (Poskytování první pomoci, Aichelburg) 

 

Zdroj: www.trutnovinky.cz 
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Příloha č. 3 – pokračování 

 

 

 

Obr. č. 10 (Poskytování první pomoci, Aichelburg) 

 

Zdroj: www.trutnovinky.cz  
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Příloha č. 3 – pokračování 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11 (Poskytování první pomoci, Aichelburg) 

 

Zdroj: www.hasicihornimarsov.cz 
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Příloha č. 3 – pokračování 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12 (Transport v podvěsu pod helikoptérou) 

 

Zdroj: www.trutnovinky.cz 
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Příloha č. 3 – pokračování 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13 (Nejbližší přístupové místo z komunikace) 

 

Zdroj: www.hasicihornimarsov.cz 

 

 

 

 

 

 

 


