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Úvod 
 

 Téma své absolventské práce – EKG z pohledu záchranáře jsem si vybrala 

proto, ţe kardiovaskulární onemocnění se stává stále častějším onemocněním naší 

civilizace a to bez ohledu na věk pacientů. 

 Příčiny kardiovaskulárního onemocnění máme hledat v relativně rychlé změně 

ţivotního stylu, způsobu našeho stravování nebo ve vypjatém a stresujícím ţivotním 

prostředí? Proč jsou mnozí z nás ochotni věnovat veškerou potřebnou péči motoru 

svého auta, ale o vlastní srdce – motor celého organismu se nestarají. Myslím si, ţe to 

pramení z obecně základní neznalosti funkce srdce v souvislostech fungování celého 

organismu, jeho potřeb a nenahraditelnosti pro kvalitní ţivot. 

 Ve své práci se chci zaměřit na správnou funkci srdce, správnou diagnostiku 

onemocnění podle natočeného EKG a určení prvních kroků směřujících k záchraně 

lidského ţivota. Čerpat budu z vlastní záchranářské praxe, ze zkušeností sluţebně 

starších kolegů a z odborné literatury. 
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1 Cíle práce 
 

1.1 Hlavní cíl 

 Naučit se správně diagnostikovat naměřené hodnoty EKG křivky a na základě 

diagnostiky vyhodnotit aktuální stav pacienta. 

 

1.2 Dílčí cíle 

 Seznámit se s druhy arytmií a jejich příčinou. 

 

 Analyzovat průběh základního onemocnění. 

 

 Popsat moţnost léčby vyplývající z kompetence záchranáře. 

 

 Na základě dotazníkové metody zjistit úroveň znalostí zdravotnických 

záchranářů a sester v oblasti EKG křivek. 
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2 Funkční anatomie srdce 
 

2.1 Anatomie srdce 

 Srdce, je dutý svalový orgán asi o velikosti pěsti. U dospělého člověka je 8 – 9 

cm široké a 12 cm dlouhé. Váha srdce se liší podle pohlaví. Je uloţeno v mezihrudí, za 

hrudní kostí, jednou třetinou je vpravo od střední čáry a dvěma třetinami vlevo od 

střední čáry. Během jedné minuty přečerpá do těla asi pět litrů krve. Svými 

pravidelnými stahy zajišťuje oběh krve a tím i prokrvení celého organismu.[ORLOVÁ, 

2005], 

 

2.2 Stavba srdce 

 Srdce je uloţeno v zevním vazivovém obalu – osrdečníku – perikardu, který se 

skládá ze dvou listů. A to z nástěnného a vnitřního listu. Dutina perikardu je prostor 

mezi perikardem a epikardem. Tento prostor je vyplněn malým mnoţstvím tekutiny, 

která dovoluje hladký pohyb obou listů. Povrch srdce je pokryt vnitřním vazivovým 

obalem – epikardem. Střední vrstvou srdce je myokard, který je tvořen příčně 

pruhovanou svalovinou srdeční. Struktura myokardu umoţňuje dokonalý a rychlý 

rozvod nervových vzruchů. Vnitřní výstelka srdce je endokard, který vystýlá srdeční 

dutinu 

 Lidské srdce má čtyři dutiny a to dvě síně – atria a dvě komory – ventriculi. 

Pravá síň a pravá komora tvoří pravé srdce, které je od levé sině a komory oddělené 

síňovou a komorovou přepáţkou – septem. Obě srdeční síně mají slabou stěnu, zatím co 

svalovina srdečních komor je několikanásobně silnější neţ svalovina síní. [ORLOVÁ, 

2005] 
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2.3 Činnost srdce 

 Do pravé srdeční síně přitéká horní a dolní dutou ţilou odkysličená krev. Při 

smrštění – kontrakci pravé síně je krev vypuzena do pravé komory. Mezi pravou síní a 

komorou je trojcípá chlopeň. Krev z pravé komory je vypuzena do plicního kmene a 

plic. Na začátku plicního kmene je poloměsíčitá chlopeň, která zabraňuje zpětnému 

toku krve do pravé komory. Z plic přitéká čtyřmi plicními ţilami okysličená krev do 

levé síně a dále při kontrakci do levé komory. Mezi levou síní a komorou je dvojcípá 

chlopeň – Mitrální. V levé komoře začíná aorta, která rozvádí krev do tepen v těle. Na 

začátku aorty je poloměsíčitá chlopeň zabraňující zpětnému toku krve do levé 

komory.[DYLEVSKÝ, 2007] 

 

2.4 Koronární oběh 

 Srdce zásobují dvě věnčité tepny pravá a levá, které odstupují z aorty nad 

aortální chlopní. Levá věnčitá tepna zásobuje krví obě komory a levou síň. Krev projde 

všemi srdečními tkáněmi a je odvedena sítí ţilek do větších ţil, které ústí do pravé 

předsíně. Tyto arterie netvoří ţádné spojky s ostatními tepnami. Kdyţ dojde k jejich 

ucpání tak tkáň, kterou vyţivují, nedostává ţiviny ani kyslík a odumře.[DYLEVSKÝ, 

2007], [ORLOVÁ, 2005] 

 

Obr. č. 1: Koronární cévy [ORLOVÁ, 2005] 
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2.5 Vliv nervového systému na srdeční činnost 

 Činnost srdce podléhá vlivu vegetativního nervového systému, který ovlivňuje 

rychlost tvorby vzruchů v srdci. Parasympatická nervová vlákna odstupují z bloudivého 

nervu a při jejich podráţdění dochází ke zpomalení srdeční činnosti. Mediátorem 

parasympatiku je acetylcholin. Sympatická nervová vlákna odstupují z krčního 

sympatiku a při jejich podráţdění dochází ke zrychlení srdeční akce. Mediátorem 

sympatiku je noradrenalin. V oblouku aorty jsou uloţeny baroreceptory snímající tlak 

krve a při jeho zvýšení baroreceptory tlumí sympatikus a tlak krve se sníţí. 

[DYLEVSKÝ, 2007] 
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3 Převodní systém srdce 
 

3.1 Vodivý systém srdce 

 K srdečním stahům dochází prostřednictvím elektrických vzruchů, které 

rytmicky a spontánně vznikají ve vodivých vláknech srdce. Impulsy jsou převáděny 

speciálními vlákny do částí srdce a dochází k jejich následným stahům. 

 Elektrický impuls u zdravého srdce vychází ze sinoatriálního (SA) uzlíku, 

který je uloţen ve stěně pravé síně a udává rytmus srdci s frekvencí asi 70 impulsů za 

minutu. Od sinusového uzlu postupuje vzruch po síních k atrioventrikulárnímu uzlu 

(AV uzel, síňokomorový) nacházejícímu se na rozhraní pravé síně a komory. Je to 

jediný přechod vzruchů ze síní na komory. Vzruch se dále šíří síňokomorovým svazkem 

vláken (Hisův svazek), který se v mezikomorové přepáţce dělí na pravé a levé 

Tawarovo raménko. Levé Tawarovo raménko se ještě rozděluje na dva svazky. Vlákna 

obou Tawarových ramének, levého i pravého, se větví do Purkyňových vláken, které 

vedou vzruch do svaloviny komor a kde také tato vlákna končí.[SOVOVÁ, 2006] 

 

3.2 Projevy srdeční činnosti 

 Srdeční činnost se projevuje: ozvami, údery srdečního hrotu, změnami 

velikosti a tvaru srdce a elektrickými proudy, které vznikají při kontrakci srdeční 

svaloviny. 

 První srdeční ozva, systolická ozva, vzniká stahem srdeční svaloviny a 

uzavřením dvojcípé a trojcípé chlopně. Systolická ozva je tišší. 

 Druhá srdeční ozva, diastolická ozva, vzniká uzavřením poloměsíčité chlopně a 

chvěním stěny aorty. Diastolická ozva je ostřejší 

 Údery srdečního hrotu jsou hmatné v pátém meziţebří asi osm centimetrů od 

střední čáry. Hrot je nejpohyblivější částí srdce a při srdeční činnosti naráţí na hrudní 

stěnu. 

 Změny velikosti a tvaru srdce můţeme sledovat různými zobrazovacími 

technikami jako je např. UZV, RTG, CT a MR. [DYLEVSKÝ’, 2007] 
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4 EKG 
 

4.1 Historie EKG ve světě 

 V roce 1872 sestrojil Gabriel Lippman přístroj nazvaný elektrometr. Byl tvořen 

kapilárou naplněnou rtutí a kyselinou sírovou. Po převedení akčního proudu do obou 

látek nastává pohyb rtutě. Později Augustus D. Waller prokázal, ţe se elektrický proud 

ze srdce šíří i na horní i dolní končetiny. V roce 1889 zapsal na pohyblivou 

fotografickou desku první elektrokardiogram u člověka. Roku 1902 holandský badatel 

Willem Einthoven sestrojil nový přístroj – strunový galvanometr, který byl v porovnání 

s elektrometrem pruţnější a citlivější. V roce 1906 tento badatel zjišťuje, ţe EKG křivka 

se u zdravých a nemocných liší. Podle tvaru křivky lze rozpoznat některé poruchy 

srdeční činnosti. 

 V druhé polovině 20 století vznikla nová metoda přenosu a záznamu EKG, 

díky Normanu J. Holterovi, který zahájil výzkum radiového přenosu EKG a zápisu 

signálů EKG na magnetický pásek. Pozdější miniaturizace přístrojů a elektronická 

paměť umoţnily Holtrův přístroj uloţit do malé kapsičky, nosit ho při sobě a vyhotovit i 

několikadenní záznam EKG. [KOLÁŘ, KAUTZNER, 2002] 

 

4.2 Historie EKG v Čechách 

 O rozšíření metody EKG v Čechách se především zaslouţil profesor Ewald 

Karl Konstantin Hering, který má zásluhu na rozpoznání častých poruch rytmu a to 

fibrilaci síní. Druhým byl Richard Hans Kahn popisující charakteristické EKG při 

omezení průtoku krve věnčitou tepnou, ke kterému dochází u nemocných s angínou 

pectoris. MUDr. Václav Libenský zaznamenal a popsal úplné síňokomorové blokády u 

nemocného se synkopami. Profesor Klement Weber napsal monografii o poruchách 

srdečního rytmu. Popisuje jejich elektrokardiografické a klinické projevy a návrhy 

léčebných postupů. Za zakladatele československé elektrokardiografie jako 

samostatného oboru je povaţován František Herles. Vytvořil naše elektrokardiografické 

názvosloví, napsal knihu „Základy elektrokardiografie“. Pouze na základě EKG obrazu 

diagnostikoval infarkt myokardu. Zavedl vyšetřovací metodu nazvanou zátěţové EKG – 

ergometrie. [KOLÁŘ, KAUTZNER, 2002] 
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4.3 Vznik a průběh EKG signálu 

 EKG snímá rozdíly elektrických potenciálů na povrchu kůţe, které vznikají 

depolarizací a depolarizací srdečního svalu. Změny potencionálů v srdci zachycujeme 

pomocí elektrod a vodivých kabelů do elektrokardiografu a v podobě 

elektrokardiogramu zaznamenáváme na speciální papír nebo obrazovku. 

 

 Obr. č. 2: Speciální papír na záznam EKG [vlastní foto] 

 

4.4 EKG elektrody a svody, jejich umístění a rozdělení 

 Při zápisu EKG běţně pouţíváme 12 svodů, které se na srdce dívají z různých 

směrů. 

 Končetinové svody: 

Červený končetinový svod patří na pravou horní končetinu  

Ţlutý končetinový svod patří na levou horní končetinu  

Zelený končetinový svod patří na levou dolní končetinu  

Černý končetinový svod patří na pravou dolní končetinu  
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 Obr. č. 3: Končetinové svody [vlastní foto] 

 

 Standardní bipolární končetinové svody I., II., III., (podle Einthovena), 

zachycují rozdíly elektrických potenciálů mezi dvěma elektrodami. 

Svod I - zachycuje rozdíly elektrických potencionálů mezi pravou horní končetinou a 

levou horní končetinou. 

Svod II – zachycuje rozdíly elektrických potencionálů mezi pravou horní končetinou a 

levou dolní končetinou. 

Svod III – zachycuje rozdíly elektrických potencionálů mezi levou horní končetinou a 

levou dolní končetinou 

Elektroda, která je umístěna na pravé dolní končetině je elektroda uzemňovací.  

[KOLÁŘ, KAUTZNER, 2002] 

Unipolární končetinové svody (Goldbergerovy) 

aVR – pravá horní končetina 

aVL – levá horní končetina 

aVF – levá dolní končetina 

 Unipolární hrudní svody (Wilsonovy) označujeme je V1 aţ V6 

V1 – elektroda přiloţena do 4 meziţebří při pravém okraji sterna  
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V2 – elektroda přiloţena do 4 meziţebří při levém okraji sterna 

V3 – uprostřed mezi polohou V2 a V4 

V4 – v pátém meziţebří v levé medioklavikulární čáře (kolmice ke středu klíčku) 

V5 – ve stejné úrovni jako svod V4 v levé přední axilární čáře (kolmice od přední řasy 

podpaţní jamky) 

V6 – ve stejné úrovni jako svod V4 v levé střední axilární čáře (kolmice ze středu 

podpaţní jamky) 

Svody V1 a V2 sledují aktivitu pravé komory, svody V3 a V4 aktivitu mezikomorového 

septa a přední stěny levé komory a svody V5 aV6 monitorují přední a boční stěnu levé 

komory. [KOLÁŘ, KAUTZNER, 2002] 

 

 Obr. č. 4: Unipolární hrudní svody [vlastní foto] 
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4.5 Popis základního tvaru EKG 

 

 

Obr. č. 5: Schéma normálního elektrokardiogramu [KOLÁŘ, KAUTZNER, 2002] 

 EKG křivku zapisujeme obvykle na speciální papír se standardní velikostí 

čtverců. Kaţdý velký čtverec (5 mm) je 0,20 sekundy, takţe 5 velkých čtverců 

představuje 1 sekundu a 300 čtverců 1 minutu záznamu. V elektrokardiogramu máme 

různé typy výchylek. Ve vertikálním (svislém) směru na obě strany od základní linie 

křivky. Výchylky mířící vzhůru se označují jako pozitivní a vznikají, kdyţ se elektrický 

podnět v srdci blíţí ke snímající elektrodě. Výchylky mířící směrem dolů od základní 

linie křivky označujeme jako negativní a vznikají, kdyţ se elektrický podnět ze srdce od 

snímající elektrody vzdaluje. [HAMPTON, 2005, KOLÁŘ, KAUTZNER, 2002] 
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 Srdeční frekvenci lze spočítat vztahem mezi počtem velkých čtverců v jednom 

R – R interval. [HAMPTON, 2005, KOLÁŘ, KAUTZNER, 2002] 

R – R interval  (velikost □ ) Srdeční frekvence za minutu 

1 300 

2 150 

3 100 

4 75 

5 60 

6 50 

 Tab. č. 1: Vztah mezi počtem velkých čtverců v jednom R – R intervalu a 

srdeční frekvencí [HAMPTON, 2005, s.15] 

4.5.1 Vlna P 

 Za normálních okolností vzniká při rozptylu elektrického podráţdění 

(depolarizaci) ze sinusového uzlu a šíří se po svalovině pravé a levé síně. Je to oblá 

výchylka směřující většinou vzhůru od základní linie křivky. 

4.5.2 Úsek P – Q nebo P – R 

 Tento úsek měříme od začátku vlny P k začátku kmitu Q nebo R, pokud kmit Q 

chybí. Je to doba od vzniku depolarizace v síních k nástupu depolarizace komor. Tuto 

dobu můţeme povaţovat za čas vedení podráţdění síňokomorovým uzlem. 

4.5.3 Komplex QRS 

 Můţeme měřit jako interval, nebo udávat jeho šířku. Kdyţ je komplex QRS 

umístěn převáţně nad základní linií křivky označujeme ho jako pozitivní. Pokud je 

komplex QRS umístěn převáţně pod linií základní křivky označujeme jej jako 

negativní. [SOVOVÁ, 2006]  

Kmit Q je prvním negativním kmitem, R je prvním pozitivním kmitem a je následován 

kmitem S, který je negativní. Komplex QRS můţeme také označit jako depolarizační 

fázi komor. 
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4.5.4 Úsek S – T 

 Měříme od konce kmitu S, kdyţ kmit S chybí tak od konce kmitu R k počátku 

vlny T. Je to fáze mezi koncem úplné depolarizace komor a nástupem jejich 

repolarizace. Můţeme zaznamenat elevaci ST úseku, nebo depresi ST úseku. 

[SOVOVÁ, 2006] 

4.5.5 Vlna T 

 Představuje repolarizaci komor. U dospělých vlna T je normálně pozitivní. 

Negativní vlnu T najdeme u zdravých vţdy ve svodu aVR a často i ve svodech V1, V2 a 

III. Pokud vlna T je u dospělých negativní v jiných svodech jde zpravidla o patologický 

nález. [KOLÁŘ, KAUTZNER, 2002] 

4.5.6 Vlna U 

 Na křivce se objevuje za vlnou T. Můţe být pozitivní či negativní. Je to nepříliš 

výrazná vlna, která je zpravidla patrná ve svodu V2 a V3. 

4.5.7 Úsek Q – T 

 Měříme od začátku kmitu Q, kdyţ kmit Q chybí tak od kmitu R aţ ke konci 

vlny T. Úsek Q – T se mění s rychlostí činnosti srdce.[KOLÁŘ, KAUTZNER, 2002] 

 

4.6 Popis EKG 

 

4.6.1 Základní údaje 

1. Datum a čas zhotovení EKG křivky 

Jaké svody EKG snímá 

2. Určení srdečního rytmu 

Normální srdeční rytmus je sinusový, který vzniká v oblasti sinusového uzlu a 

pokud síňová depolarizace postupuje v pravidelných intervalech správným 

směrem k AV uzlu. To znamená, ţe na EKG je zobrazena vlna P, za kterou 

následuje komplex QRS. 

3. Stanovení srdeční frekvence 

Srdeční frekvence pod 60 tepů za minutu je bradykardie a frekvence srdce nad 

100 tepů za minutu je tachykardie. Kdyţ je rytmus nepravidelný určujeme 

průměrnou hodnotu za určitý časový interval 

4. Určení srdeční osy 
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Elektrická srdeční osa se shoduje s uloţením srdce v hrudníku. [SOVOVÁ, 

2006] Směr srdeční osy je nejjednodušší stanovit z tvaru QRS komplexu ve 

svodech I, II a III. [HAMPTON, 2005] 

5. Popis a měření intervalu 

6. EKG diagnóza 
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5 Poruchy převodního systému srdce 
 

 Poruchou převodního systému srdce můţe být zpomalení nebo přerušení 

převodu vzruchu v srdci. Vzruch, který vzniká v sinusovém uzlu a postupuje do 

Purkyňových vláken, můţe být cestou zpomalen překáţkou anebo neprojde přes 

překáţku vůbec. Pokud přes překáţku neprojde vůbec, vytvoří se pod ní náhradní 

podnět. Kdyţ dojde k přerušení vedení vzruchu mezi sinusovým uzlem a síňovou 

svalovinou vznikne sinoatriální blokáda. Při poruše vedení vzruchu v AV uzlu 

vznikne síňokomorová blokáda – intranodální. A při poruše vedení vzruchu pod AV 

uzlem, v komorách, v Hisově svazku či ve větvích převodního systému jde o 

síňokomorovou blokádu – subnodální. [KOLÁŘ, KAUTZNER, 2002] 

 

5.1 Sinoatriální blokády – SA blokády 

 Jde o poruchu převodu vzruchu ze sinusového uzlu na síně. Na EKG chybí 

komplex P – QRS – T. SA – blokáda můţe vzniknout vlivem antiarytmik, nebo léků 

které ovlivňuji převod vzruchů, při bolesti a strachu. SA – blokáda můţe být 

klinicky němá, můţe se projevit synkopou aţ náhlou smrtí pacienta. [KOLÁŘ, 

KAUTZNER, 2002] 

5.2 AV blokáda I. stupně 

 Většinou vzniká v AV uzlu. Jde o prodlouţení převodu vzruchu ze síní na 

komory. Kaţdou depolarizaci síní následuje depolarizace komor. Na EKG po kaţdé 

vlně P, následuje komplex QRS, ale interval P – Q je prodlouţený. Můţe se 

vyskytnout u zdravých osob, nebo u řady srdečních onemocnění jako je akutní 

infarkt myokardu, při předávkování antiarytmiky, léky ovlivňující převod vzruchu. 

[KOLÁŘ, KAUTZNER, 2002], [HAMPTON, 2007] 
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Obr. č. 6: AV blokáda I. stupně [ZEMAN, 2008] 

5.3 AV blokáda II. stupně 

 Vzniká při poruchách vedení kdekoliv v AV uzlu nebo Hisově svazku. 

Depolarizace síní se na komory převádí přerušovaně. Na EKG je výpadek jednoho 

nebo více komplexů QRS. 

1. AV blokáda II. stupně Wenckebachova typu ( I typ) 

Porucha vedení je v AV uzlu. Na EKG po určitém počtu P – QRS 

komplexů jeden komplex QRS vymizí a je zde jenom vlna P. 

K vymizení komplexu QRS dochází často pravidelně. Blokáda se 

můţe objevit často u sportovců, u lidí předávkovanými antiarytmiky, 

či léky ovlivňujícími převod vzruchů, ale i u nemocných se spodním 

infarktem myokardu. 

2. AV blokáda II. stupně Mobitzova typu (II typ) 

Porucha vedení je pod AV uzlem v Hisově svazku. Na EKG je  

občasný výpadek jednoho či více QRS komplexů. Můţe vzniknout u 

ischemické choroby srdeční, kardiomyopatií, infarktu myokardu 

přední stěny. Jde o trvalé poškození tkáně. Tato blokáda můţe přejít 

do úplné AV blokády nebo zástavě komor. [HAMPTON, 2007], 

[KOLÁŘ, KAUTZNER, 2002] 

3. AV blokáda II. stupně typu 2:1 
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Porucha vedení je v Hisově svazku. Na EKG je výpadek kaţdého 

druhého QRS komplexu. Dvě vlny P na jeden komplex QRS. Můţe 

přejít do úplné AV blokády. [HAMPTON, 2005] 

 

Obr. č. 7: AV blokáda II. stupně typu 2:1 [ZEMAN, 2008] 

5.4 Blokády Tawarových ramének 

  Pokud je jedno Tawarových ramének zablokováno je interval P – R normální, 

ale komplex QRS je rozšířený. 

5.4.1 Blokáda pravého Tawarova raménka 

 Jde o opoţděnou aktivaci pravé komory, která je dodatečně aktivována 

z levého raménka. To znamená, ţe pravá komora se depolarizuje aţ po levé komoře. Na 

EKG vidíme rozšíření komplexu QRS s abnormálním tvarem. Připomíná písmeno M, 

které tvoří kmity RSR1. První výchylka nad základní linií křivky je R a druhá výchylka 

nad linií křivky je kmit R1. Blokáda se můţe vyskytnout u lidí vyššího věku, při 

přetíţení pravé komory, hypertenzi v plicnici, plicní embolii, při infarktu myokardu. 

Blokáda pravého Tawarova raménka se nejlépe rozpozná ve svodu V1. [HAMPTON, 

2005], [HAMPTON, 2007] 
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Obr. č. 8: Blokáda pravého Tawarova raménka [ZEMAN, 2008] 

5.4.2 Blokáda levého Tawarova raménka 

Jde o zpoţděnou aktivaci levé komory, která je dodatečně aktivována z pravého 

raménka. Levá komora se depolarizuje aţ po pravé komoře. Na EKG vidíme rozšířený 

komplex QRS a rozštěp R (pozdní kmit R). Blokáda levého raménka je závaţnější neţ 

blokáda pravého raménka. Vyskytuje se u ischemické choroby srdeční, u arteriální 

hypertenze, kardiomyopatie, akutní infarkt myokardu. Blokáda levého Tawarova 

raménka se nejlépe rozpozná ve svodu V6. [HAMPTON, 2005], [KOLÁŘ, 

KAUTZNER, 2002] 

 

Obr. č. 9: Blokáda levého Tawarova raménka [ZEMAN, 2008] 
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6 Život ohrožující srdeční rytmy 
 

U zdravého srdce začíná depolarizace v SA uzlu – rytmus se nazývá sinusový. Kdyţ 

depolarizace začíná v síních, nebo AV uzlu – rytmus se nazývá síňový, nebo AV 

nodální (junkční). Pokud depolarizace začíná v komorách, rytmus se nazývá komorový. 

Rytmy, které nevznikají v SA uzlu se nazývají arytmií. Mohou vzniknout z abnormální 

tvorby vzruchů, nebo poruchou ve vedení vzruchů v srdci. Arytmie způsobují různé 

mechanizmy. 

 mohou být projevem srdečního onemocnění (kardiomyopatie, ischemická 

choroba srdeční) 

 mohou vzniknout při poruše vnitřního prostředí (porucha metabolizmu K, Mg) 

 při hormonální dysbalanci (tyreotoxikóza) 

 vlivem léků (předávkování digitálisem, antiarytmiky, betablokátory) 

 při ovlivnění vegetativního nervového systému  

při podráţdění parasympatiku – zpomalení srdeční činnosti 

při podráţdění sympatiku – zrychlení srdeční činnosti 

Klinické příznaky arytmií: 

 subjektivní pocit rychlého nebo nepravidelného srdečního rytmu, či bušení srdce 

– palpitace. Tyto pocity jsou individuální 

 sníţení minutového objemu, můţe se projevit pocitem dušnosti, slabosti, 

změnou psychiky 

 bezvědomí vzniklé náhle při přechodné nebo trvalé zástavě oběhu  

- srdeční synkopa – vznikne náhle na dobu 5s a nemocní mají zpravidla ztrátu 

paměti 

- presynkopa – příčinou je vteřinová asystolie, nemocný zůstává při vědomí. 

Můţe mít závrať, točení hlavy, zatmění před očima 

- Adamsův – Stokesův záchvat – nemocný upadá do bezvědomí s křečemi a 

delší oběhovou zástavou, která je přechodná. Má mrtvolně bledou, nebo 

cyanotickou tvář, nehmatný pulz a rozšířené zornice 

- trvalá zástava oběhu – nemocný je v bezvědomí, má nehmatný pulz, 

neměřitelný krevní tlak, nedýchá, má rozšířené nereagující zornice 
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6.1 Bradyarytmie 

 

6.1.1 AV blokáda III stupně 

 Vedení vzruchu mezi síněmi a komorami je úplně přerušeno. Síně a komory 

tepou na sobě nezávisle. Rytmus síním udává sinusový uzel a komorám náhradní 

udavatel rytmu. 

 AV blokáda III stupně proximální – intranodální 

porucha převodu je v AV uzlu a náhradní rytmus pro komory vzniká v junkční 

oblasti s frekvencí 40 – 60 za minutu. Rychlejší aktivita síní a pomalejší aktivita 

komor jsou pravidelné. Na EKG vidíme vlny P normálního tvaru nezávislé na 

komplexu QRS. Frekvence vlny P přesahuje frekvenci komor. Nejčastější 

příčinou akutní blokády je akutní infarkt myokardu dolní stěny, chronické 

blokády nebo vrozené vady. [KOLÁŘ, KAUTZNER, 2002], [ZEMAN, 2008] 

 AV blokáda III stupně distální – subnodální 

porucha převodu vzruchu je pod AV uzlem. Náhradní rytmus pro komory je 

s frekvencí kolem 30 za minutu s pravidelnou frekvencí. Příčinnou můţe být 

ischemická choroba srdeční, kardiomyopatie, akutní infarkt myokardu na přední 

stěně. Na EKG vlny P vznikají bez jakéhokoliv vztahu ke komplexu QRS, který 

je rozšířený. [KOLÁŘ, KAUTZNER, 2002] 

 

Obr. č. 10: AV blokáda III. stupně [ZEMAN, 2005] 
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6.2 Tachyarytmie  

 

6.2.1 Komorová tachykardie 

Jedná se o aktivitu komor nad 100/min. Postiţený můţe být dušný, pociťovat 

bušení srdce, můţe u něj nastat synkopa aţ náhlá smrt. Komorovou tachykardii dělíme 

podle trvání a hemodynamické závaţnosti na: 

 setrvalou komorou tachykardii – trvá déle neţ 30sec. s tachykardií 140 – 220/ 

min. Na EKG můţe být někdy nezávislá pomalejší frekvence síní – vlny P a 

rychlejší frekvence komor – komplex QRS. Přetrvávající komorová tachykardie 

vede k poklesu krevního tlaku, k srdečnímu selhání nebo šoku, komorové 

fibrilaci, synkopě aţ k náhlé srdeční smrti. 

 

Obr. č. 11: Setrvalá komorová tachykardie [ZEMAN, 2008] 

 nepřetrvávající komorovou tachykardii – je kratší neţ 30sec. s tachykardií 140 – 

220/ min. a spontánně se zastaví. Komorová tachykardie způsobí pokles 

krevního tlaku, synkopu a zvýšené riziko náhlé srdeční smrti. 

 

Obr. č. 12: Nepřetrvávající komorová tachykardie [ZEMAN, 2008] 
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Na EKG před komorovou tachykardií se většinou objeví komorové extrasystoly. 

Komplex QRS můţe být úzký, nebo široký [KOLÁŘ, KAUTZNER, 2002], [SOVOVÁ, 

2004] 

6.2.2 Flutter komor 

Je to závaţná a ţivot ohroţující tachyarytmie. Frekvence kmitání komor je 240 – 

430/min. Vzruch krouţí v poškozené oblasti v jednom místě, po stejné kruhové dráze – 

mikroreentry. Flutter vede k poklesu krevního tlaku, synkopě a nedojde-li k jeho 

zrušení, dochází u postiţeného k bezvědomí a srdeční smrti. Na EKG jsou rychle za 

sebou jdoucí komorové komplexy QRS, mohou jim předcházet extrasystoly. [KOLÁŘ, 

KAUTZNER, 2002], [ZEMAN, 2008] 

 

Obr. č. 13: Flutter komor [ZEMAN, 2008] 

6.2.3 Fibrilace komor 

Jde o chaotickou aktivitu srdečního svalu. Impulsy se tvoří rychle na více 

místech. Vzruch krouţí ve velké oblasti srdečního svalu. Fibrilace komor můţe 

vzniknout jako komplikace akutního infarktu myokardu. Na EKG jsou abnormální vlny, 

které jsou nepravidelné s různou amplitudou s rychlostí asi 300/min .[ZEMAN, 2008] 
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Obr. č. 14: Fibrilace komor [ZEMAN, 2008] 

6.2.4 Urychlený idioventrikulární rytmus 

Frekvence komor je 50 – 110/min. Můţe být bez klinických příznaků, nebo 

nastane pokles krevního tlaku pro vymizení synchronizace síní s komorami. Na EKG 

jsou široké komplexy QRS, vlna P můţe splynout s komplexem QRS. [KOLÁŘ, 

KAUTZNER, 2002] 

6.2.5 Torsades de pointes 

 Je to krouţivá komorová tachykardie s nepravidelnou aktivitou 200 – 

300/minutu. Můţe přejít do komorové fibrilace. Způsobí pokles krevního tlaku, 

synkopu, bezvědomí, a pokud není zrušena, vede k náhlé smrti.[ZEMAN, 2008 
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6.3 Asystolie 

 

6.3.1 Asystolie síní 

Jde o vymizení elektrické aktivity síní. Náhradní elektrický impuls většinou 

potom vzniká v AV oblasti = AV junkční rytmus. Pokud nevznikne náhradní rytmus, 

dojde k zástavě srdce. Na EKG chybí vlny P. Asystolie síní můţe vzniknout při infarktu 

myokardu kdy je postiţen sinoatriální uzel, nebo při poruše metabolismu iontů či 

předávkování léky. [ZEMAN, 2008] 

 

Obr. č. 15: Asystolie síní [ZEMAN, 2008] 

6.3.2 Asystolie komor 

Dojde k zástavě srdeční činnosti. Komory se stahují neúčinně nebo vůbec. 

Elektrické impulsy náhle vyhasnou, nebo nedepolarizují poškozený srdeční sval. 

Komorová asystolie můţe vzniknout u akutního infarktu myokardu, při srdeční 

nedostatečnosti. Vede k poklesu krevního tlaku, nehmatnému pulsu a srdeční smrti. 

[ZEMAN, 2008] 
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Obr. č. 16: Asystolie komor [ZEMAN, 2008] 

6.4 Extrasystoly 

Extrasystola je předčasný srdeční stah, který vzniká v jiné oblasti, neţ je sinusový 

uzel. 

6.4.1 Komorové extrasystoly 

Jde o předčasné stahy, které vznikají v převodním systému pod Hisovým svazkem, 

v Purkyňových vláknech, nebo ve svalovině komor. Mohou vzniknout u zdravých osob, 

u nemocných s ischemickou chorobou srdeční, s kardiomyopatiemi, při předávkování 

digitálisem. 

 komorové extrasystoly ojedinělé – vznikají v pravé či levé komoře, v různých 

místech, která jsou poškozena ischemií. Mohou vzniknout i u zdravých osob. Na 

EKG je rozšířený předčasný QRS komplex 

 

Obr. č. 17: Komorová extrasystola ojedinělá [ZEMAN, 2008] 

 komorová extrasystolická bigemie – extrasystola vzniká v komorách na místech 

poškozených ischemií. Jedná se o pravidelný výskyt předčasné depolarizace 
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komor, který následuje po normálním komorovém podráţdění. Kaţdý druhý 

QRS komplex je rozšířený a nepravidelného tvaru. 

 

Obr. č. 18: Komorová extrasystolická bigemie [ZEMAN, 2008] 

 komorová extrasystolická trigeminie – za kaţdým druhým normálním 

komplexem QRS, je předčasný třetí stah s rozšířeným QRS komplexem. 

[KOLÁŘ, KAUTZNER, 2002] 

 

Obr. č. 19: Komorová extrasystolická trigemine [ZEMAN, 2008] 
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7 Akutní infarkt myokardu 
 

Akutní infarkt myokardu je akutní nekróza myokardu vzniklá při přerušení 

průtoku krve koronární tepnou. Příčinou přerušení průtoku krve v tepně je většinou 

vytvořený tromb. Můţe to také být způsobeno embolií do koronární tepny, nebo 

poraněním. 

7.1 Vývoj akutního infarktu myokardu 

Pokud je přerušen přívod krve k myokardu, svalové buňky bez kyslíku přeţívají 

prvních 20 minut. Kdyţ se v této době obnoví přísun kyslíku k srdečním buňkám, jsou 

schopny úplné regenerace = reverzibilní ischémie. Po uplynutí 20 minut nejvíce 

postiţené buňky začnou nekrotizovat = ireverzibilní poškození. Za 4 – 6 hodin po 

uzávěru tepny končí proces přechodu ischémie v nekrózu. Nekróza myokardu se hojí 

vazivovou tkání. Hojení začíná od 2 týdne po prodělaném infarktu myokardu a končí do 

6 týdnů. U malých infarktů je doba hojení kratší a při rozsáhlých infarktech delší, nebo 

ke zhojení nekrózy nedojde vůbec. Při zhojení nekrózy fibrózní tkání a zeslabení 

srdeční stěny můţe vzniknout srdeční výduť = srdeční aneurysma. 

7.2 Lokalizace akutního infarktu myokardu 

 Akutní infarkt myokardu můţe postihnout jakoukoliv část srdce. Nejčastější 

jsou infarkty levé srdeční komory a přední mezikomorové přepáţky, dále pak zadní 

poloviny mezikomorové přepáţky. Vzácné jsou infarkty boční stěny levé komory. Asi u 

10% postiţených infarktem levé komory dochází i k infarktu levé síně. 

7.2.1 Dělení infarktu myokardu podle rozsahu nekrózy uvnitř srdeční 

stěny 

1. Netransmulární infarkt myokardu 

postihuje buď: 

 pouze oblast přiléhající k endokardu 

 pouze oblast přiléhající k epikardu 

 oblast uvnitř stěny levé komory, která nekrózou nezasahuje endokard ani 

epikard 

tyto infarkty často vznikají při přechodném uzávěru menší větve koronární 

tepny, následkem spazmu tepny, nebo při uzávěru tepny trombem, který se 

samovolně rozpustí. 
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2. Transmulární infarkt myokardu 

vzniká při uzávěru velké koronární tepny a postihuje celou stěnu komory. 

7.3 Klinický obraz infarktu myokardu 

 Postiţený pociťuje svíravou bolest za hrudní kostí, která můţe trvat několik 

minut aţ hodin. Šíří se mezi lopatky, do krku, nebo do levé ruky. Pacient bývá 

zchvácený, zpocený, bledý, můţe mít nauzeu či zvracet a trpět dušností. Při vyšetření 

fyziologických funkcí nacházíme hypertenzi, nebo hypotenzi a bradykardii, nebo 

tachykardii. 

7.4 Diagnostika akutního infarktu myokardu 

 Postiţeného se vyptáme na anamnézu, kde je pro nás podstatné srdeční 

onemocnění a chronicky uţívané léky. Změříme krevní tlak a tep. Natočíme 12ti 

svodové EKG. Na EKG nacházíme elevaci ST úseku = Pardeeho vlna. Někdy místo 

elevace ST úseku se objeví deprese ST úseku. Podle lokalizace patologického nálezu na 

EKG můţeme rozpoznat infarkt přední stěny, zadní stěny, mezikomorové přepáţky – 

septa. 

- změny ve svodech I, II, aVL = infarkt myokardu přední stěny 

- změny ve svodech II, III, aVF = infarkt myokardu spodní stěny 

- změny ve svodech V1 a V2 = infarkt myokardu přední stěny 

- změny ve svodech V2 a V3 = infarkt myokardu septální (mezikomorové 

přepáţky)  

- změny ve svodech V3 a V4 = infarkt myokardu hrotu 

- změny ve svodech V4 aţ V6 = infarkt myokardu boční stěny 

někdy se infarkt myokardu na EKG vůbec nemusí projevit. Akutní infarkt myokardu 

mohou doprovázet ramínkové blokády nebo poruchy srdečního rytmu. [KOLÁŘ, 

KAUTZNER, 2002], [SOVOVÁ, 2004] 
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Obr. č. 20: Infarkt spodní stěny levé a pravé komory [HAMPTON, 2007] 
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8 Základní postupy záchranářů při patologickém nálezu na 

EKG vyplývající z jejich kompetence 
 

8.1 Při akutním infarktu myokardu 

 Po příjezdu k postiţenému posádkou RZP. Nejdříve zjistíme stav pacienta. 

Kontrola vědomí a fyziologických funkcí. Pokud je při vědomí vyptáme se na 

anamnézu, kde se zaměříme na onemocnění srdce, chronicky uţívané léky a potíţe které 

nyní má. Změříme krevní tlak, puls, saturaci a natočíme 12ti svodové EKG. 

- postiţeného uloţíme do polohy vpolosedě 

- podání kyslíku 5l/minutu 

- zajištění ţilního přístupu 

- při vysokém krevním tlaku můţeme podat nitráty např. Nitromint orm. spr. – 1 – 

2 dávky pod jazyk 

- při nízkém krevním tlaku nitráty nepodáváme 

voláme lékaře pro konzultaci a ordinaci léků. Dle ordinace lékaře: 

- tlumíme bolest – Fentanyl inj. sol. - i. v. od 1ml aţ do 10ml 

- zklidnění postiţeného – Apaurin inj. sol. i. v. od 5mg = 
1
/2 ampule aţ 10mg = 1 

ampule, 1 ampule = 2 ml 

- podání antiagregační látky – Aspegic 500mg i. v. = 1 ampule 

- podání antikoagulační látky – Heparin inj. sol. 5 000j aţ 10 000j i. v. 

- betablokátory podáváme i. v. v krátké infuzi, zpomalují srdeční akci, vedení 

vzruchu převodním systémem myokardu, tlumí aktivitu center , kde vznikají 

extrasystoly, sniţují sílu srdečního stahu. – Breviblock 10 mg/ 1ml inj .sol. i. v. 

ve fyziologickém roztoku. Kontraindikace podání beta blokátorů: 

-bradykardie pod 60 tepů za minutu 

- systolický tlak pod 100 mm Hg 

- srdeční selhání 

- poruchy A – V převodu 

- těţká CHOPN 

po stabilizaci a naloţení postiţeného telefonicky přes dispečink zajistíme místo na 

koronární jednotce s katetrizačním sálkem. Při převozu stále monitorujeme EKG, 

fyziologické funkce a vědomí pacienta. [KOLÁŘ, KAUTZNER, 2002], [ERTLOVÁ, 

2006] 
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8.2 Akutní formy ischemické choroby srdeční 

A. Stabilní angína pectoris  

Bolest na hrudi = stenokardie, vzniká v souvislosti s námahou, stresem, vlivem 

klimatu. Bolest trvá do 20 minut a v klidu ustoupí. 

B. Nestabilní angína pectoris 

Bolest na hrudi vzniká v klidu, nebo při zhoršení stabilní angíny pectoris 

 Po příjezdu posádky RZP hodnotíme stav a vědomí postiţeného, anamnézu a 

dlouhodobě uţívané léky. Změříme fyziologické funkce a natočíme dvanáctisvodé 

EKG. Můţeme naměřit tachykardii a hypertenzi. EKG můţe být beze změn, nebo 

deprese ST úseku. 

- podání kyslíku maskou 5l/minutu 

- při vzniku stenokardií krátkodobě účinkující nitráty – Nitroglycerin 

Slovakofarma orm. tbl. slg. 1 – 2 tablety rozpustit v ústech 

Po konzultaci s lékařem moţno podat: 

- antiagregační látky – Aspegic 500mg i. v. = 1 ampule 

- antikoagulační látky – Heparin inj. sol. 5 000 aţ 10 000j i. v. 

- zklidnění nemocného – Apaurin inj. sol. i. v. 5mg aţ 10mg 

- betablokátory – Tenormin inj. sol. i. v., Betaloc 1mg/ml inj. sol.  

po celou dobu převozu nemocného monitorujeme a vezeme jej na koronární jednotku.  

[ERTLOVÁ, 2006] 

8.3 Tachykardie 

 Tachykardie ať síňová či komorová se můţe objevit obvykle v souvislosti 

s jiným základním onemocněním srdce (akutní infarkt myokardu, předávkování léky). 

Tachykardii léčíme pouze tehdy, pokud způsobuje pacientovi hemodynamické změny, 

nebo prohlubuje ischémii myokardu. 
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8.3.1 Komorová tachykardie 

 Po příjezdu posádky RZP provedeme vyšetření postiţeného, změření 

fyziologických funkcí, saturace a natočíme 12ti svodové EKG. Vyptáme se na 

anamnézu, dlouhodobě uţívané léky a potíţe, které nyní má  

- podání kyslíku maskou 5l/min 

- zajištění ţilního vstupu 

další medikace po konzultaci s lékařem 

- trimekain - Mesocain 1% inj. sol. 5 – 10 ml pomalu i. v. 

- amidaron – Cordarone inj. sol. 150mg ve fyziologickém roztoku i. v. 

pokud pacient nereaguje na farmakologickou léčbu, můţeme přistoupit 

k elektrické synchronizované kardioverzi. 

po dobu převozu nemocného monitorujeme a vezeme jej na koronární jednotku, nebo 

JIP. [ERTLOVÁ, 2006], [POKORNÝ, 2003] 

8.4 Bradykardie 

 Bradykardii léčíme pouze tehdy, pokud způsobuje pacientovi hemodynamické 

změny. 

 Po příjezdu RZP posádky provedeme vyšetření pacienta, změření 

fyziologických funkcí, saturace a natočíme 12ti svodové EKG. Vyptáme se na 

anamnézu, dlouhodobě uţívané léky a potíţe, které nyní má. 

- podání kyslíku maskou 5l/min 

- zajištění ţilního vstupu 

další medikace po konzultaci s lékařem 

- Atropin Biotika 0,5 mg inj. sol. 0,5 – 1 mg i. v., nebo intratracheálně 

pokud pacient nereaguje na farmakologickou léčbu, můţeme přistoupit 

k transtorakální kardiostimulaci (elektrody pro defibrilaci – kladný pól pod 

pravý klíček a záporný pól do oblasti srdečního hrotu, na přístroji nastavíme 

poţadovanou frekvenci, většinou 70/minutu a po 20 mA zvyšujeme energii, aţ 

dosáhneme plné stimulace). Pacient by měl být v neuroleptanalgezii 

po dobu převozu pacienta monitorujeme a vezeme jej na koronární jednotku, nebo 

JIP.[ERTLOVÁ, 2006], [KOLÁŘ, 2003] 
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8.5 Fibrilace komor 

 Po příjezdu posádky RZP k postiţenému rychle zkontrolujeme dýchací cesty, 

dýchání a oběh. Není-li hmatný tep a nedýchá, zahájíme kardiopulmonální resuscitaci. 

Připojíme pacienta na monitor a provedeme elektrickou defibrilaci. U bifazického 

defibrilátoru je výboj o síle 200J. V případě potřeby můţeme provést další výboj o síle 

200J a třetí výboj také o síle 200J. Mezi výboji zkontrolujeme srdeční rytmus na 

monitoru. U dětí jsou 4J na jeden kilogram tělesné hmotnosti. V případě neúspěchu při 

defibrilaci pokračujeme v kardiopulmonální resuscitaci. Je přivolán lékař. Zajistíme 

ţilní vstup. Dle ordinace lékaře podáváme v průběhu defibrilace Adrenalin inj. sol. i. v. 

Při pokračující fibrilaci komor podáváme dle ordinace lékaře Mesocain 1% inj. sol. i. v. 

10 ml. V případě nutnosti je pacient intubován lékařem a napojen na umělou plicní 

ventilaci. 

Při převozu pacienta monitorujeme, pokud je třeba provádíme nepřímou srdeční masáţ, 

a vezeme jej na ARO, nebo koronární jednotku. 

 

Obr. č. 21: EKG ve voze RZP [vlastní foto] 
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8.6 Asystolie 

 Po příjezdu posádky RZP k postiţenému rychle zkontrolujeme vědomí, 

dýchání, pulz, pokud je třeba vyčistíme a uvolníme dýchací cesty. Uloţíme postiţeného 

do vodorovné polohy na tvrdou podloţku a zahájíme kardiopulmonální resuscitaci, 

napojíme postiţeného na monitor. Je přivolán lékař. Pokračujeme v kardiopulmonální 

resuscitaci. Asistujeme lékaři při endotracheální intubaci, po úspěšné intubaci napojíme 

pacienta na umělou plicní ventilaci. Zajistíme ţilní vstup, stále pokračujeme v nepřímé 

srdeční masáţi. Dle ordinace lékaře podáváme v průběhu kardiopulmonální resuscitace 

Adrenalin inj. sol. i. v. 1mg kaţdých 3 – 5 minut 

Atropin inj. sol. i. v. 0,5 mg po 5 minutách do dávky 2 mg 

Tensamin inj. sol. i. v. podává se pouze v infuzi po úspěšné kardiopulmonální 

resuscitaci 

Léky můţeme také podat intratracheálně. Podáváme do endotracheální rourky naředěné 

v 10 ml aqua pro injectione ve 2 – 3násobném mnoţství.  

Poměr srdečních kompresí a vdechů 

- u dospělého a dětí nad 8 let = 2 vdechy a 30 kompresí 

- u kojenců, batolat a malých dětí do 8 let věku = 1 vdech a 5 kompresí  

- u novorozenců = 1 vdech a 3 komprese 

Pacienta převáţíme na ARO. 

Pokud pacient nereaguje na léčbu, resuscitaci můţe ukončit pouze lékař. 

[ERTLOVÁ, 2006], [POKORNÝ, 2003], [ADAMS, 1999] 
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9 Vlastní výzkum 
 Ve výzkumné části jsem se zaměřila na zjištění úrovně znalostí EKG křivky u 

zdravotnických záchranářů a sester, kteří pracují u zdravotnické záchranné sluţby a 

jezdí v posádce RZP, nebo RLP. Ke zjištění těchto znalostí jsem zvolila dotazníkovou 

metodu. 

9.1 Dotazník 

 Vypracovala jsem dotazník, který tvořilo celkem devět otázek. Dotazník jsem 

rozdala v období od února 2010 do března 2010, mezi zdravotnické záchranáře a sestry 

Praţské záchranné sluţby a Středočeské záchranné sluţby. Vyplnění dotazníku bylo 

dobrovolné a anonymní. 

9.3 Vyhodnocení dotazníku 

 Rozdala jsem celkem 35 dotazníků a zpět se mi vrátilo 30 vyplněných (85%). 

K vypracování výsledků jsem měla 30 správně vyplněných dotazníků (n = 30, 100%). U 

odpovědí v dotazníku jsem si stanovila hranici 97% správných odpovědí. Tuto hranici, 

97%, jsem si stanovila, protoţe znalost EKG křivky a rozpoznání patologických změn 

v EKG křivce je velmi důleţité pro záchranu lidského ţivota. 

Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou. 
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Dosaţené vzdělání 

- středoškolské 

- vyšší odborné 

- vysokoškolské 

Tab. č. 2 – Dosažené vzdělání 

 

Vzdělání 

 

 

středoškolské 

n 10 

% 33,3% 

 

vyšší odborné 

n 20 

% 66,6% 

 

vysokoškolské 

n 0 

% 0% 

 

 Celkem odpovídalo 10 (33,3%) respondentů se středoškolským vzděláním a 20 

(66,6%) respondentů s vyšším odborným vzděláním. 

 

1.     Extrémní bradykardie je: 

 a) frekvence pod 60 tepů za min. 

 b) frekvence pod 40 tepů za min. 

 c) frekvence pod 50 tepů za min. 

Tab. č. 3 Vyhodnocení otázky č. 1 

Vzdělání Správná odpověď Chybná odpověď 

 

středoškolské 

n 10 0 

% 33,3% 0% 

 

vyšší odborné 

n 20 0 

% 66,6% 0% 
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Tab. č. 4 Celkové vyhodnocení otázky č. 1 

 Správná odpověď Chybná odpověď 

 

Celkem 

30 0 

100% 0% 

 

 Dotázaní mají dostatečné znalosti. Správné odpovědi překročily stanovenou 

hranici 97%. Celkem bylo 100% správných odpovědí. 

 

2.      Extrémní tachykardie je: 

 a) frekvence nad 120 tepů za min. 

 b) frekvence nad 180 tepů za min. 

 c) frekvence nad 160 tepů za min. 

Tab. č. 5 Vyhodnocení otázky č. 2 

Vzdělání Správná odpověď Chybná odpověď 

 

středoškolské 

n 10 0 

% 33,3% 0% 

 

vyšší odborné 

n 20 0 

% 66,6% 0% 

 

Tab. č. 6 Celkové vyhodnocení otázky č. 2 

 Správná odpověď Chybná odpověď 

 

Celkem 

30 0 

100% 0% 

 

 Dotázaní mají dostatečné znalosti. Správné odpovědi překročily stanovenou 

hranici 97%. Celkem bylo 100% správných odpovědí. 
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3.      Elektrický výboj kaţdého srdečního cyklu normálně vychází: 

 a) Hisův svazek 

 b) Atrioventrikulární uzel 

 c) Sinoatriální uzel 

Tab. č. 7 Vyhodnocení otázky č. 3 

Vzdělání Správná odpověď Chybná odpověď 

 

středoškolské 

n 10 0 

% 33,3% 0% 

 

vyšší odborné 

n 15 5 

% 49,95% 16,65% 

 

Tab. č. 8 Celkové vyhodnocení otázky č. 3 

 Správná odpověď Chybná odpověď 

 

Celkem 

25 5 

83,25% 16,65% 

 

 Dotázaní respondenti se středoškolským vzděláním prokázali dostatečné 

odborné znalosti. Respondenti s vyšším odborným vzděláním neprokázali dostatečné 

odborné znalosti. Celkový počet správných odpovědí 83,25%. Nebyla dosaţena 

stanovená hranice 97%. 

 

4.      Aktivací síní vzniká na křivce EKG: 

 a) vlna P 

 b) kmit R 

 c) komplex QRS 
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Tab. č. 9 Vyhodnocení otázky č. 4 

Vzdělání Správná odpověď Chybná odpověď 

 

středoškolské 

n 10 0 

% 33,3% 0% 

 

vyšší odborné 

n 20 0 

% 66,6% 0% 

 

Tab. č. 10 Celkové vyhodnocení otázky č. 4 

 Správná odpověď Chybná odpověď 

 

Celkem 

30 0 

100% 0% 

 

 Dotázaní mají dostatečné znalosti. Správné odpovědi překročily stanovenou 

hranici 97%. Celkem bylo 100% správných odpovědí. 

 

5.      Aktivací komor vzniká na EKG: 

 a) kmit S 

 b) vlna P 

 c) komplex QRS 

Tab. č. 11 Vyhodnocení otázky č. 5 

Vzdělání Správná odpověď Chybná odpověď 

 

středoškolské 

n 10 0 

% 33,3% 0% 

 

vyšší odborné 

n 20 0 

% 66,6% 0% 
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Tab. č. 12 Celkové vyhodnocení otázky č. 5 

 Správná odpověď Chybná odpověď 

 

Celkem 

30 0 

100% 0% 

 

 Dotázaní mají dostatečné znalosti. Správné odpovědi překročily stanovenou 

hranici 97%. Celkem bylo 100% správných odpovědí. 

 

6. U normálního srdce je vliv levé komory na EKG křivce: 

 a) stejný jako vliv pravé komory 

 b) výraznější než vliv pravé komory 

 c) menší jako vliv pravé komory 

Tab. č. 13 Vyhodnocení otázky č. 6 

Vzdělání Správná odpověď Chybná odpověď 

 

středoškolské 

n 8 2 

% 26,64% 6,66% 

 

vyšší odborné 

n 16 4 

% 53,28% 13,32% 

 

Tab. č. 14 Celkové vyhodnocení otázky č. 6 

 Správná odpověď Chybná odpověď 

 

Celkem 

24 6 

79,92% 19,98% 

 

 Dotázaní nemají dostatečné odborné znalosti. Správné odpovědi nepřekročily 

stanovenou hranici 97%. Správných odpovědí bylo 79,92%. 
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7.      Při asystolii provádíme: 

 a) kardiopulmonální resuscitaci 

 b) defibrilaci 

 c) kardioverzi 

Tab. č. 15 Vyhodnocení otázky č. 7 

Vzdělání Správná odpověď Chybná odpověď 

 

středoškolské 

n 9 1 

% 29,97% 3,33% 

 

vyšší odborné 

n 17 3 

% 56,61% 9,99% 

 

Tab. č. 16 Celkové vyhodnocení otázky č. 7 

 Správná odpověď Chybná odpověď 

 

Celkem 

26 4 

86,58% 13,32% 

 

 Dotázaní nemají dostatečné odborné znalosti. Správné odpovědi nepřekročily 

určenou hranici 97%. Celkem bylo 86,58% správných odpovědí. 

 

8.      Pardeeho vlna na křivce EKG je typická pro: 

 a) fibrilaci komor 

 b) fluuter 

 c) infarkt myokardu 
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Tab. č. 17 Vyhodnocení otázky č 8 

Vzdělání Správná odpověď Chybná odpověď 

 

středoškolské 

n 10 0 

% 33,3% 0% 

 

vyšší odborné 

n 20 0 

% 66,6% 0% 

 

Tab. č. 18 Celkové vyhodnocení otázky č. 8 

 Správná odpověď Chybná odpověď 

 

Celkem 

30 0 

100% 0% 

 

 Dotázaní prokázali, ţe mají dostatečné odborné znalosti. Správné odpovědi 

překročily stanovenou hranici 97%. Celkem bylo 100% správných odpovědí. 

 

9.      Unipolární končetinový svod aVF patří na: 

 a) levou horní končetinu 

 b) pravou dolní končetinu 

 c) levou dolní končetinu 

 d) pravou horní končetinu 

Tab. č. 19 Vyhodnocení otázky č. 9 

Vzdělání Správná odpověď Chybná odpověď 

 

středoškolské 

n 9 1 

% 29,97% 3,33% 

 

vyšší odborné 

n 20 0 

% 66,6% 0% 
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Tab. č. 20 Celkové vyhodnocení otázky č. 9 

 Správná odpověď Chybná odpověď 

 

Celkem 

29 1 

96,57% 3,33% 

 

 Dotázaní respondenti se středoškolským vzděláním neprokázali dostatečné 

znalosti. Respondenti s vyšším odborným vzděláním prokázali dostatečné odborné 

znalosti. Celkový počet správných odpovědí je 96,57%. Nebyla dosaţená stanovená 

hranice 97%. 

 Z vyhodnocení dotazníku vyplývá, ţe znalosti o EKG a EKG křivce 

zdravotničtí záchranáři a sestry, kteří jezdí v posádkách RZP a RLP jsou více méně 

dostatečné.  
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10 Kazuistiky 
 

10.1 Kazuistika č. 1 

 Záchranná sluţba přijala výzvu od paní H. K. Manţel má asi jednu hodinu 

bolest na hrudi, v bezvědomí není. Vyjíţdí posádka RZP. Nemocný J. K. 65 let. 

V anamnéze léčená hypertenze, uţívá Enap 2,5 mg a Enap H. Bolest na hrudi nikdy 

neměl. 

 Po příjezdu posádky RZP si nemocný stěţuje na tlak na hrudi s propagací do 

levého ramene a lopatky. Krevní tlak 180/100, pulz 95 za minutu a saturace 93. 

Natočeno 12ti svodové EKG kde ve svodu V1 a V2 elevace ST úseku = Pardeeho vlna. 

 nemocný uloţen do polosedu 

 podán kyslík rychlostí 5l/min 

 zajištěn ţilní vstup 

 podán Nitromint orm. spr. pod jazyk 2x – bez úlevy bolesti 

 volán lékař pro konzultaci, dle ordinace lékaře podán: 

 Fentanyl inj. sol. 2 ml i. v. 

 Apaurin inj. sol. 5 mg i. v. 

 Heparin 5 000j i. v. 

 Aspegic 500 mg i. v. 

 do fyziologického roztoku 250 ml Breviblok 10 mg/1ml inj. sol. kapat 

pomalu 

 telefonicky přes dispečink zajištěn katetrizační sál s koronární 

jednotkou 

 při předání na koronární jednotku má nemocný krevní tlak 150/95, pulz 

87 tepů za minutu a saturaci 97. Bolest zmírněna, pacient se cítí lépe. 

 

10.2 Kazuistika č. 2 

 Záchranná sluţba přijala výzvu od řidiče autobusu. Starší paní se v autobuse 

udělalo nevolno a na chvilku upadla do bezvědomí. Vyjíţdí posádka RLP. Pacientka R. 

S. 75 let. Paní má implantovaný kardiostimulátor, uţívá léky na úpravu srdečního rytmu 

= antiarytmika, ale neví jaké. Dále uţívá léky na ředění krve a diuretika. 
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 Po příjezdu posádky RLP pacientka sedí na autobusové zastávce v doprovodu 

své kamarádky a je při vědomí. Naloţena do vozu kde bylo provedeno základní 

neurologické vyšetření, nejedná li se o cévní mozkovou příhodu – negativní nález. 

Změřena glykémie, která je v normě. Změřen krevní tlak 105/80, změřen pulz 56 tepů 

za min. a saturace 98. Natočeno základní EKG kde je zjištěna bradykardie a impulsy, 

které vysílá kardiostimulátor. Pacientce podán kyslík 5l/minutu a zajištěna ţilní linka, 

do které kape Fyziologický roztok 500 ml. Převezena na interní oddělení k  dovyšetření 

kolapsového stavu. 
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11 Diskuze 

 

 V současné době akutní onemocnění srdce je stále častější příčinou výjezdů 

záchranné sluţby. Literatura, z které jsem čerpala, byla určena pro zdravotníky se 

středoškolským vzděláním a lékaře. V knihách pro středoškoláky byly lépe popsány 

EKG křivky, změny ve fyziologických funkcích a objektivní příznaky u pacientů 

s akutním onemocněním srdce. Z knih, které byly určeny lékařům, jsem získala více 

odborné informace, jako třeba o převodním systému srdce, nebo o metabolickém 

rozvratu při akutním infarktu myokardu. Kníţky jsem si většinou koupila ve 

specializovaných knihkupectvích a vypůjčila od kolegů lékařů. Pro získání informací do 

kapitoly č. 8, jsem oslovila záchranáře z Praţské záchranné sluţby a Středočeské 

záchranné sluţby. Překvapilo mě, ţe od kaţdého jsem získala jiné informace při 

poskytování odborné první pomoci u akutního onemocnění srdce. Praţská záchranná 

sluţba při výjezdu posádky RZP zajistí a stabilizuje pacienta dle moţností záchranáře a 

podle stavu je přivolán lékař, který podá potřebné léky. U středočeské záchranné sluţby 

při výjezdu posádky RZP záchranář zajistí a stabilizuje pacienta a po telefonu 

konzultuje s lékařem další moţnosti léčby a padání léků. Myslím si, ţe v Praze je tento 

postup moţný pro krátké dojezdové doby na specializované pracoviště. Zatím co ve 

středočeském kraji je třeba pacienta transportovat i několik desítek kilometrů na 

specializované pracoviště. 

K  základním znalostem záchranáře, nebo sestry, by mělo být včas rozpoznat a 

diagnostikovat poruchy srdečního rytmu podle EKG křivky, objektivních a 

subjektivních příznaků u pacienta. Poskytnout mu správnou léčbu v rámci svých 

moţností a pacienta transportovat ve stabilizovaném stavu na specializované pracoviště. 

V kapitole 6 jsem se zaměřila na závaţné poruchy srdečního rytmu, který by měl kaţdý 

záchranář rozpoznat a umět je vyřešit. A tak jedním z cílů mé práce bylo zjistit, jaké 

znalosti mají v této oblasti záchranáři. 

Vypracovala jsem dotazník, který se skládal z devíti otázek. Hranici pro 

dostatečné znalosti jsem zvolila 97% správných odpovědí. Takto vysokou hranici jsem 

si určila, jelikoţ nesprávná diagnostika a léčba akutního onemocnění srdce, můţe vést 

k poškození zdraví aţ k smrti pacienta. Dotazník mi vyplnilo celkem 30 respondentů. 

Z toho 10 se středoškolským vzděláním a 20 s vyšším odborným vzděláním. Při 

vyhodnocování dotazníku u pěti otázek respondenti překročili stanovenou hranici 97%. 
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Ale u čtyř otázek tuto hranici nedosáhli. U otázky číslo 3., měli určit, kde vzniká 

elektrický výboj kaţdého srdečního cyklu. Celkem správně odpovědělo 83,25% 

dotázaných. Správná odpověď byla c) Sinoatriální uzel. V otázce číslo 6., měli určit vliv 

levé komory u normálního srdce na EKG křivku. Správně odpovědělo 79,92% 

respondentů. Správná odpověď byla b) výraznější neţ vliv pravé komory. V otázce číslo 

7., měli určit, co provádíme při asystolii. Správně odpovědělo 86,58% dotázaných. 

Správná odpověď byla a) KPR. A v otázce číslo 9., jsem se ptala, na kterou končetinu 

patří unipolární svod aVF. Správně odpovědělo 96,57%. Správná odpověď byla c) na 

levou dolní končetinu. Myslím si, ţe na základě výsledků vlastního dotazníku mohu 

konstatovat, ţe připravenost záchranářů řešit akutní onemocnění srdce 

v přednemocniční péči je dostatečná k moţnostem a kompetenci záchranáře. 
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Závěr 
 

 Hlavním cílem mé absolventské práce bylo naučit se rozpoznat a správně 

diagnostikovat naměřené EKG křivky. V teoretické části jsem popsala převodní systém 

srdce a jeho poruchy. Některé z těchto poruch mohou vést k ohroţení ţivota pacienta, či 

k jeho smrti. Záchranář by měl umět správně rozpoznat patologické změny na EKG 

křivce a zahájit jejich léčbu, která vyplývá z jeho kompetence. Pokud není ve výjezdové 

skupině lékař, musí umět záchranář popsat EKG křivku lékaři, s kterým provádí 

konzultaci po telefonu, ohledně další moţnosti podání léků. 

 V praktické části jsem se zaměřila na znalosti, které mají záchranáři a sestry 

v posádkách RZP a RLP o funkci srdce a EKG křivce. Úroveň jejich znalostí jsem 

prověřila dotazníkovou metodou. Při vyplňování dotazníku všichni respondenti ochotně 

spolupracovali. Prokázali, ţe jejich znalosti jsou aţ na některé výjimky dostatečné.  

 Doufám, ţe tato práce přispěje k prohloubení znalostí, nebo k získání nových 

informací o EKG křivkách a správné diagnostice akutního onemocnění srdce 

v přednemocniční péči. 
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Резуме 
 

 Тема выпускной работы я выбрала электрокардиограф с точки зрения 

спасателя. Эта тема меня интересовала, так как болезнь сердца ябляется серѐзным 

заболеванием в жизни человека. Сердечная болезнь может повлиять на мужчины 

и женщины, молодые и старые. В выпускной работе я написала какие виды 

аритмий могут спасатели различать на ЭКГ. Это например брадикардия, 

тахикардия, асистолия, инфаркт миокарда. Я также описала анатомию и функцию 

сердца а также возможность лечения острых заболеваний сердца в компетенции 

спасателя. В своей работе я боллее сосредоточена на теме инфаркт миокарда . 

 Сердце находится в грудной полостию. Состоит из четырѐх камер, двух 

предсердий и двух желудочков.  

 Инфаркт миокарда возникает когда закупорка коронарных артерией или 

прекращение тока крови по ним. Нарушение коронарного кровообращения 

приводит к уменьшению кровоснабжения сердечной мышцы и нарушению 

функций сердца. Клетки сердечной мышцы умереть. В группу риска  попадают 

люди, страдающие гипертонией, ожирением, сахарным диабетом, с повышенным 

уровнем холестерина. Инфаркт может привести к кардиогенному шоку. Спасатель 

может дать больному кислород, нитраты и обеспечить вены для инфузий. 

 В практической части, я разработала анкету для спасателей на тему ЭКГ. 

Анкета состаяла из девяти вопросов. Респонденты показали, что их знания 

достаточны. Только на два вопроса некоторые респонденты ответили 

неправильно.Целью моей работы была правильная диагностика и лечение острых 

заболеваний сердца в компетенции спасателя. 
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Seznam zkratek 
 

ARO – anesteziologicko-resuscitační oddělení 

AV – atrioventrikulární uzel 

CT – výpočetní tomografie 

EKG - elektrokardiograf 

Inj. - injekce 

JIP – jednotka intenzivní péče 

Min. - minuta 

MR – magnetická rezonance 

Orm. – orální podání 

RTG – rentgenové vyšetření 

RLP – rychlá lékařská pomoc 

RZP – rychlá zdravotnická pomoc 

SA – sinoatriální uzel 

Slg. – sublingvální podání 

Sol. - roztok 

Spr. - sprej 

UZV – ultrazvukové vyšetření 
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Přílohy 

 Příloha č. 1 Dotazník 

 

Dotazník pro zdravotnické záchranáře 

Váţení kolegové, zdravotničtí záchranáři, sestry. 

Jmenuji se Pavla Muţíková a studuji třetí ročník Vyšší odborné zdravotnické školy 

oboru Zdravotnický záchranář. 

Prosím Vás o vyplnění dotazníku, který vyuţiji k vypracování jedné z částí mé 

absolventské práce. 

Dotazník je anonymní. 

Děkuji Vám za vyplnění. 

 

Dosaţené vzdělání 

□ středoškolské                           □ vyšší odborná škola                           □ vysokoškolské 

 

1. Extrémní bradykardie je: 

 a) frekvence pod 60 tepů za minutu 

 b) frekvence pod 40 tepů za minutu 

 c) frekvence pod 50 tepů za minutu 

 

2. Extrémní tachykardie je: 

 a) frekvence nad 120 tepů za minutu 

 b) frekvence nad 180 tepů za minutu 

 c) frekvence nad 160 tepů za minutu 
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3. Elektrický výboj kaţdého srdečního cyklu normálně vychází: 

 a) Hisův svazek 

 b) Atrioventrikulární uzel 

 c) Sinoatriální uzel 

 

4. Aktivací síní vzniká na křivce EKG: 

 a) vlna P 

 b) kmit R 

 c) komplex QRS 

 

5. Aktivací komor vzniká na křivce EKG: 

 a) kmit S 

 b) vlna P 

 c) komplex QRS 

6. U zdravého srdce je vliv levé komory na EKG křivce: 

 a) stejný jako vliv pravé komory 

 b) výraznější neţ vliv pravé komory 

 c) menší jako vliv pravé komory 

 

7. Při asystolii provádíme: 

 a) KPR 

 b) defibrilaci 

 c) kardioverzi 
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8. Pardeeho vlna na křivce EKG je typická pro: 

 a) fibrilaci komor 

 b) flutter 

 c) infarkt myokardu 

 

9. Unipolární končetinový svod aVF patří na: 

a) levou horní končetinu 

 b) pravou dolní končetinu 

 c) levou dolní končetinu 

 d) pravou horní končetinu 


