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Úvod 

 

Téma absolventské práce s názvem „Náhlé situace při vodních sportech“ jsem zvolila 

z dŧvodu vlastního zájmu o tuto problematiku. Přesvědčení, ţe čísla ve statistikách 

úrazŧ při vodních sportech a utonutí jsou zbytečně moc vysoká, mě inspiruje ke 

zpracování tohoto tématu formou, která, která by mohla zaujmout širší veřejnost. 

Ţijeme ve vnitrozemském státě, ale obliba vodních sportŧ je veliká. Dovolená u vody 

v Čechách nebo někde v zahraničí, nejlépe u moře, je samozřejmostí pro mnohé z nás. 

Avšak situací, se kterými se mŧţeme u vody setkat je mnoho a jejich výskyt není nijak 

ojedinělý. Naopak, četnost výskytu těchto situací je alarmující. Právě díky vodě a 

vlastnostem, které má, mŧţeme být v okamţiku tváří v tvář smrti nebo závaţnému 

problému ohroţujícímu naše zdraví. Například potápění se věnuje rok od roku stále více 

lidí. Je to sport, který má spoustu bezpečnostních předpisŧ a přísně vymezených 

pravidel, jejichţ překročení se nevyplácí. Ve vlastním zájmu je třeba respektovat 

zvláštnosti vodního prostředí v kaţdém okamţiku.  

Dobrá znalost teorie, kterou je moţné prakticky vyuţít při konkrétní krizové situaci 

nebo lépe, k předcházení vzniku takové situace, je jistě velmi cenná. Moje vlastní 

zkušenost hovoří pro maximální informovanost a ovládání postupŧ první pomoci, 

kterou je nutno poskytnout okamţitě na místě nehody. Kaţdému z nás se mŧţe stát, ţe 

se ocitne v situaci, kdy potřebuje pomoc nebo má příleţitost pomoci jinému. Ne však 

kaţdý má znalost poskytnutí první pomoci, přesto, ţe by to mělo patřit k základnímu 

vzdělání kaţdého z nás. Je přece lépe být připravený….. neţ překvapený? 

Byla bych ráda, kdyby mé zpracování tohoto tématu mohlo poslouţit všem, kteří se 

pohybují ve vodě, pod vodou nebo na souši, uvědomují si moţná rizika a mají snahu 

vědět víc.  
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1 Cíle absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl   

Oslovit tématem širokou veřejnost. Upozornit na četnost výskytu situací vznikajících 

při vodních sportech, které mají váţné zdravotní dŧsledky a podat informace o 

efektivním řešení takové situace s cílem udrţení ţivota a zdraví postiţeného jedince.   

 

1.2 Dílčí cíle 

 přiblíţit fyzikální zákony pŧsobící na člověka při pobytu ve vodě  

 vypracovat přehled nejčastějších úrazŧ při vodních sportech 

 varovat před riskantním chováním, které mŧţe vést ke vzniku traumatu či jiného 

poškození zdraví 

 zaměřit se na informace ohledně tonutí a resuscitace tonoucího 

 poukázat na vliv podchlazení 
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2 Teoretická část – něco málo z fyziky 

 

Dlouho jsem přemýšlela, jak bych mohla odstavce týkající se fyziky „zeštíhlit“ a 

přitom nenudit čtenáře, ale poskytnout ucelený přehled těch nejvýznamnějších 

zákonitostí. Jedná se o informace pro většinu asi nezáţivné, ale velmi dŧleţité. Je třeba 

o nich vědět a počítat s jejich vlivem. V přehledu vyskytujících se zdravotních potíţí 

nám toto objasnění pomŧţe pochopit jednotlivé stavy a diagnózy. Nejvíce nás budou 

zajímat tepelné vlastnosti vody, pŧsobení tlakŧ, zvýšená hustota, zvýšený energetický 

výdej člověka pohybujícího se ve vodě atd. To všechno jsou faktory, které se mění 

v závislosti na zpŧsobu kontaktu s vodou, trvání pobytu ve vodě, případně hloubce 

ponoru.  

 

2.1 Tepelné vlastnosti vody 

Teplota vody na zemi je většinou chladnější neţ 34- 36°C- to je teplota, při které 

člověk mŧţe trávit ve vodě delší dobu bez toho, ţe by ztrácel teplo a byl tím ohroţen. 

Voda je asi 25krát lepší vodič tepla neţ vzduch a také odvádí teplo rychleji. Toto je 

dŧleţitá vlastnost vody, kterou nesmíme opomíjet. Teplo se přenáší z místa s vyšší 

teplotou na místo niţší teploty. Podle teploty prostředí objekt teplo získává nebo ztrácí. 

Pod vodou tedy člověk teplo významným zpŧsobem ztrácí a zvyšuje se téţ kalorická 

spotřeba. Udrţení stálé tělesné teploty patří k nejzávaţnějším problémŧm člověka, který 

pobývá ve vodě nebo pod vodou. Stavu podchlazení a jeho vlivu na lidský organismus 

věnuji samostatnou část práce.  

 

2.2 Slyšení pod vodou 

„Zvukové vlny vzniklé na hladině nelze pod vodou vnímat, 99,9% se totiţ odrazí od 

povrchu vody. Přenos zvuku pod hladinou probíhá asi 4krát rychleji neţ je tomu ve 

vzduchu a proto signály doputují k oběma uším a posléze k mozku téměř současně.“ 

[ŠVANCAR, 2010, s. 59] Díky tomu je velice těţké určit odkud, z jakého směru 

vycházejí, a to je pro člověka velmi matoucí. 
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2.3 Vidění pod vodou 

„Ve vodě ubývá intenzity slunečního světla s klesající hloubkou. V čisté vodě je 

v hloubce 5 metrŧ světelná energie sníţena na čtvrtinu, v 15 metrech na osminu a ve 40 

metrech na třicetinu své pŧvodní hodnoty. Nicméně za slunečného dne je v hloubce 

okolo 100 metrŧ viditelnost dostatečná. Kvŧli lomu světla se vše pod vodou zdá být asi 

o 25% blíţe a o 33% větší.“ [KUKLETA, 1972] 

 

2.4 Vztlak ve vodě 

Vztlak, který je pro člověka ve vzdušném prostředí zanedbatelný se stává při 

potápění významným faktorem. Velikost této síly pŧsobící proti váze tělesa je určena 

Archimédovým zákonem a rovná se váze kapaliny tělesem vytlačené. Vzájemný vztah 

těchto dvou protichŧdných sil určuje, zda těleso plave, vznáší se, nebo klesá ke dnu. 

[KUKLETA, 1972] Při správném vyváţení má potápěč neutrální vztlak. Vydechne-li, 

klesá ke dnu a po naplnění plic stoupá. K dosaţení tohoto stavu je třeba obvykle 

zvyšovat svoji váhu zátěţí.   

 

2.5 Atmosférický tlak 

„Kolem naší planety je do výšky mnoha kilometrŧ ovzduší. Tento vzduch pŧsobí 

svou tíhou na kaţdý předmět na zemi, na kaţdý centimetr čtvereční vyvolává tlakovou 

sílu. Tuto sílu nazýváme atmosférický tlak. Pŧsobí zvenku na naše těla a stejný tlak 

pŧsobí na naše tělo zevnitř. Oba tlaky jsou vyrovnány, my je necítíme- náš organismus 

je těmto podmínkám uzpŧsoben.“ [MAŤÁK, 1994, s. 10] Hodnota atmosférického tlaku 

se sniţuje s narŧstající nadmořskou výškou. Měří se v pascalech nebo jejich násobcích. 

Normální atmosférický tlak je prŧměrná hodnota tlaku vzduchu při mořské hladině. Má 

hodnotu 101325 Pa= 0,101325 MPa. Pro lepší počítání se uvádí a pracuje se s hodnotou 

Pn= 0,1M Pa= 1 atm. 

 

2.6 Hydrostatický tlak 

Dŧleţité srovnání je, ţe 1 litr vzduchu váţí 1,293g, zatím co 1 litr čisté vody při 

4st°C váţí 1kg. Z toho je patrné, ţe hloubkou vody se úměrně zvyšuje i její tlak. Na 

kaţdých 10 metrŧ hloubky se tlak zvýší o 1atm- hydrostatický tlak. Vzhledem k tomu, 
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ţe pod vodou pŧsobí i atmosférický tlak, musíme ho připočíst a získáme absolutní tlak 

v dané hloubce. Například v hloubce 20 m je absolutní tlak 2+1 atm (2atm voda a 1atm 

vzduch), v 60 m bude absolutní tlak 6+1 atm. 

 

2.7 Stlačitelnost plynů 

„Na rozdíl od kapalin a pevných látek, které jsou téměř nestlačitelné, závisí objem 

plynu na vnějším tlaku. Při stálé teplotě definuje tuto závislost Boylŧv-Mariottŧv zákon, 

který říká, ţe součin tlaku a objemu je konstantní. Jinak řečeno, stoupá- li tlak, 

zmenšuje se objem a také naopak.“ [KUKLETA, 1972, s. 10]  Tento zákon se také 

vztahuje na plyny vyplňující dutiny organismu a měl by patřit při potápění k základním 

znalostem potápěče. 
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3 Praktická část - příčiny nejčastějších nehod a 

úrazů 

 

Vedle tradičních sportŧ a vodních zábav jako je koupání, plavání, skoky do vody, 

vodní pólo, vodáctví a další, existují specializované aktivity, které vyţadují speciální a 

profesionální školení a výcvik a také určité vybavení. Napadá mě například jízda na 

motorových člunech a skútrech, vodní lyţování, wind-surfing, cliff-diving, jachting a 

v neposlední řadě potápění - nádechové, přístrojové a jeho rŧzná odvětví. A protoţe se 

z potápění stává téměř masový sport a informace o potápěčských nehodách mŧţeme 

slýchat velmi často, budu se tomuto sportu věnovat podrobněji a přiblíţím nejčastější 

problémy a zdravotní komplikace, které mohou pod vodou nastat.  

Problematika objemových a tlakových změn představuje nejvýznamnější část 

fyziologie a patofyziologie potápění. Jedná se o poškození orgánŧ změnami tlaku, 

souborně označovaná jako barotraumata (při pŧsobení podtlaku nebo přetlaku). Při 

déletrvajícím pobytu pod vodou ve větší hloubce se uplatní fyzikální vlastnosti 

vdechovaných plynŧ, rozpouštějících se v organismu. Při vdechování stlačeného 

vzduchu jde o fenomén hloubkové dusíkové narkózy, dále hrozí intoxikace kyslíku 

z přetlaku a také dekompresní nemoc potápěčŧ. [NOVOMESKÝ, 2002] 

 

3.1  Situace pod vodou 

Potápění na nádech je nejstarší forma potápění, při které nepouţíváme ţádné 

přístroje, dobu ponoru určuje délka zadrţení nádechu. Přístrojové potápění klade větší 

nároky na znalost techniky, fyziky a fyziologie. Mŧţe zde vznikat větší mnoţství 

problémŧ neţ při potápění na nádech. Pojďme se tedy podívat na některé- ty nejčastější 

z mnoţství situací, které pod vodou při potápění mohou nastat. 

 

3.1.1 Hyperventilace před ponorem 

Kratší přerušení dýchání není nebezpečné. K problému ale mŧţe dojít v situaci, kdy 

se potápěč před ponorem na nádech snaţí hyperventilovat - rozdýchat. Při 

hyperventilaci se sníţí procento oxidu uhličitého ve sklípkovém vzduchu, zatímco 

mnoţství kyslíku vzroste jen minimálně. Rezerva kyslíku je tak vyčerpána dříve neţ 
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dojde k dráţdění k nadechnutí a mŧţe dojít k bezvědomí z hypoxie s následným 

tonutím. Hyperventilace se tedy před ponorem nedoporučuje. 

Při první pomoci je na místě dohled nad postiţeným, sledování základních ţivotních 

funkcí, pokud je moţnost- podání kyslíku maskou a přivolání zdravotnické pomoci 

nebo transport do nemocnice dle stavu. Většinou se postiţený rychle zotaví, pokud 

nedošlo ke komplikaci tonutím. 

Zvýšený tlak vodního prostředí mŧţe na organismus potápěče pŧsobit svým přímým 

mechanickým účinkem, kdy mohou u exponované osoby vzniknout specifická 

poškození orgánŧ změnami tlaku - barotraumata.   

 

3.1.2 Barotrauma z podtlaku 

„V lidském organismu je řada orgánových systémŧ, fyziologicky obsahujících plyn 

(plíce, ţaludek, střeva, dutiny středouší, sinusy lebečních kostí). Pobyt v prostředí o 

zvýšeném tlaku aktivizuje rŧzné adaptabilní mechanismy, při jejichţ selhání mŧţe dojít 

k váţnému ohroţení zdraví a ţivota. 

Při klesání do větší hloubky musí potápěč prŧběţně kompenzovat nárŧst zevního 

tlaku zejména v preformovaných anatomických dutinách (středouší, dutiny lebečních 

kostí), obvykle za pouţití naučených manévrŧ. Jestliţe vyrovnat tlak z rŧzných dŧvodŧ 

nemŧţe, pak mohou vznikat podtlaková barotraumata, z nichţ nejčastější formou je 

ruptura ušního bubínku směrem do středoušní dutiny při rychlém klesání do hloubky. 

Jinou formou je krvácení do dutin lebečních kostí, při nevyrovnání tlaku v potápěčské 

masce se mohou vytvořit masivní oční hemoragie, někdy aţ s deformací očního bulbu a 

poruchami vizu.“ [NOVOMESKÝ, 2002, s. 220] 

 

3.1.3 Ruptura ušního bubínku 

Ve středoušním prostoru je vzduch o atmosférickém tlaku. S přibývající hloubkou 

sílí hydrostatický tlak a je moţné cítit tlak a bolest v uších. Pokud nedojde k vyrovnání 

tlaku, hrozí protrţení bubínku. Nutno říci, ţe příčinou nevyrovnání bývají nejčastěji 

změny ve středouší, obstrukce Eustachovy trubice zpŧsobené akutním nebo chronickým 

zánětem, zbujením tkáně v okolí trubice apod. Je to váţná nehoda, protoţe silná bolest 

naruší věcné uvaţování a rychlé ochlazení středoušního prostoru poruší funkci 
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vestibulárního aparátu a znemoţní správnou orientaci pod vodou, coţ mŧţe mít fatální 

následky. Jediným vodítkem k vynoření je směr unikajících bublin k hladině.   

Příznaky: bolest v uchu, krvácení z nosu a uší, točení hlavy, závratě, hluchota 

První pomocí v tomto případě je sterilní krytí ucha, příp. analgetika a je nutné 

vyhledat odborného lékaře. Velmi dŧleţité je předcházet vzniku takového 

traumatického poškození- nepodceňovat nachlazení a zánět v oblasti horních cest 

dýchacích, bolest v uchu a pokud nedojde opakovanými pokusy k vyrovnání tlakŧ, 

nesestupovat dále. Pozdější komplikací mŧţe být vznik zánětu v postiţeném uchu.  

 

3.1.4 Poškození plic z podtlaku 

Při ponoření do hloubky na nádech mŧţe dojít k poškození plic  podtlakem. Stává se 

to, kdyţ na hladině plně nadechnutý potápěč překročí hloubku, v níţ je hrudník stlačen 

okolním tlakem na objem odpovídající usilovnému výdechu (zbytkový objem- cca 1,5l). 

Dochází k narušení krevního oběhu v plicích, poškození plicní tkáně. Mnoţství krve 

v plicních cévách se zvyšuje, srdce je přetíţeno, tekutina vstupuje do plicních sklípkŧ a 

narušuje chemickou rovnováhu prostředí v plicích. Vzniká otok plic. Poškození plic 

z podtlaku je nebezpečné. 

Léčba - prvořadé jsou ţivot zachraňující výkony- uvolnění dýchacích cest, umělé 

dýchání, masáţ srdce, podání maximálně koncentrovaného kyslíku pokud je moţnost a 

přivolání záchranné sluţby. Pacient musí být převezen k dekompresi do přetlakové 

komory. 

Kompenzaci změn tlaku v plicích při přístrojovém potápění zajišťuje dýchací přístroj 

automaticky, pokud potápěč neustále dýchá a nezadrţuje dech. 

„Nejnebezpečnější je tzv. pád do hloubky, kdy nesprávně vyváţený a přetíţený 

potápěč nedokáţe rychlé klesání a tím i prudký nárŧst zevního hydrostatického tlaku 

zastavit. Potápěč během pádu do hloubky není schopen přiměřeně ventilovat plíce, ve 

kterých vzniká mohutný podtlak a mŧţe dojít k masivnímu prŧniku plazmy z plicních 

kapilár do alveol a vzniká podtlakový edém plic. Bez okamţité pomoci je pád do 

hloubky nehodou končící smrtí.“ [NOVOMESKÝ, 2002, s. 220]  
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3.1.5 Barotrauma z přetlaku 

Jedná se o problémy vznikající zejména ve fázi výstupu potápěče k hladině (stoupání 

do pásma niţšího tlaku), kde dochází k nárŧstu objemu plynu obsaţeného v dutinových 

systémech těla. Plyn z nich musí volně unikat ven, aby se nevytvářel relativní přetlak 

vŧči okolí. K nejvýraznějším tlakově objemovým změnám dochází v malých 

hloubkách. Pŧsobení přetlaku mŧţe postihovat rŧzné orgány, nejzávaţnější formou je 

barotrauma plic.  

 

3.1.6 Přetlakové barotrauma plic  

Potápěč pod vodou vdechuje vzduch, který má tlak jako je tlak v okolním prostředí, 

to znamená, ţe je úměrný hloubce. Problém vzniká nejčastěji během rychlého 

nekontrolovaného výstupu k hladině v krizových situacích (úlek, panika), jestliţe 

postiţený nedostatečně vydechuje rozpínající se vzduch z plic. „Kritická oblast vzniku 

největšího intrapulmonárního přetlaku je v pásmu několika metrŧ pod hladinou. Přetlak 

v plicích vede k překonání elasticity plicní tkáně a k disrupci alveolárních stěn. 

Vniknutím vzduchu do plicního krevního řečiště a dále do arteriální části krevního 

oběhu vzniká stav bezprostředně ohroţující ţivot- arteriální vzduchová embolie. 

Plynové bubliny pronikají z levého srdce do velkého oběhu a dále do velkých tepen 

hlavy.“ [NOVOMESKÝ, 2002, s. 221] To se projevuje těsně po vynoření bezvědomím 

postiţeného nebo jinými příznaky v oblasti CNS- zmatenost, poruchy chování. 

Charakteristickým znakem přetlakového barotraumatu plic je krvavá pěna v ústech i 

nose postiţeného, dále dušnost, bolesti na hrudi, arytmie- někdy aţ obraz AIM, kašel, 

cyanóza, známky pneumotoraxu, šok. 

 „Plyn, který se šíří mŧţe dále pronikat do mezihrudí (mediastinální emfyzém), pod 

kŧţi krku (subkutánní emfyzém).“ [BERKOW, FLETCHER, 1996, s. 2493] Jiným 

klinickým příznakem plynové embolie mŧţe být hemiplegie, poruchy zraku, sluchu, 

motoriky lícních svalŧ, abnormní pohyby očí. Všechny tyto příznaky se objevují náhle a 

hned po vynoření. 

Při první pomoci postiţeného uloţíme do šikmé polohy hlavou níţe, neţ jsou 

končetiny, aby vzduchové bubliny nemohly stoupat k mozku. Při spontánním dýchání 

pokud je moţnost, podáváme kyslík maskou. Léčba probíhá s cílem zajištění základních 

ţivotních funkcí- při zástavě dýchání či nedostatečném dýchání je na místě zajištění 
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dýchacích cest intubací a umělá plicní ventilace, při zástavě oběhu resuscitace. U 

závaţnějších forem je indikován rychlý transport do nemocnice s hyperbarickou 

komorou. 

 

3.1.7 Hloubková dusíková narkóza  

„Vdechování stlačeného vzduchu pod vodou vede ke zvyšování parciálních tlakŧ 

plynŧ obsaţených ve vzduchu nebo jiné dýchací směsi. Toto zvyšování je úměrné 

nárŧstu hydrostatického tlaku. Dusík se za těchto podmínek rozpouští v krvi a dále 

nasycuje tkáně potápěče. Po dosaţení určité koncentrace začíná pŧsobit na CNS jako 

narkotikum.“[NOVOMESKÝ 2002, s. 221] Dusíková narkóza začíná náhle bez 

jakéhokoliv varování euforií jakoby lehkou ebrietou, přehnanou sebedŧvěrou, mohou se 

objevit zrakové i sluchové halucinace. Někde se dusíková narkóza popisuje jako ztráta 

pudu sebezáchovy. Vzniká jiţ u potápěčŧ okolo 30 m hloubky a téměř pravidelně okolo 

90 m hloubky. S větší hloubkou se stav zhoršuje, postiţený je apatický, spavý aţ upadá 

do bezvědomí. Z toho je patrné, ţe je postiţený náhle ohroţen utonutím. První pomocí 

při dusíkové narkóze je výstup do menší hloubky, kde příznaky ustávají. Pokud potíţe 

přetrvávají, je nutný výstup na hladinu. V těţších případech je na místě inhalace 100% 

kyslíku a nepotápět se dalších 24 hod pod 30 m hloubky. Tento stav nevyţaduje léčení, 

riziko spočívá ve ztrátě soudnosti a opatrnosti pod vodou. 

Stále častěji pouţívanou směsí je Nitrox- vzduch obohacený o určité procento 

kyslíku, maximálně 40 %. Výhodou jsou kratší dekompresní zastávky, delší 

bezdekompresní limity, sníţeno sycení tkání dusíkem a tedy sníţení moţnosti vzniku 

dekompresní choroby. Nevýhodou je to, ţe s vyšším obsahem kyslíku ve směsi je 

sníţena i maximální hloubka ponoru. 

Protoţe hélium nemá narkotický účinek ani pod velkým tlakem, pouţívá se místo 

dusíku v kombinaci s kyslíkem pro hluboké ponory. Je tak potlačen narkotický účinek 

dusíku a negativní vliv kyslíku. 

Trimix - směs kyslíku, dusíku, hélia. 

Normooxický- 21-18 % kyslíku- moţno dýchat od hladiny. 

Hypoxický- méně neţ 18 % kyslíku- aţ od určité hloubky. 

Heliox- směs čistého kyslíku a hélia- pro extrémní ponory. 
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3.1.8 Intoxikace kyslíkem 

Kyslík ve vzduchu dýchaném v přetlaku pod vodou se v hloubkách stává pro člověka 

toxickým. Kyslík pŧsobí toxicky na CNS a vznik a prŧběh otravy je většinou velice 

rychlý. „Příznaky jsou obvykle závratě, slabost, zrakové a sluchové obtíţe, záškuby 

mimického svalstva, třes aţ křeče. Někdy se toxický účinek kyslíku projeví náhlým 

bezvědomím a mohutnými křečemi, připomínajícími epileptický záchvat. Intoxikace 

kyslíku je stav, který je pod vodou obvykle fatální.“ [NOVOMESKÝ, 2002, s. 222]  

První pomocí pod vodou je vystoupat o několik metrŧ výše a sníţit tím parciální tlak 

kyslíku. Pokud je moţnost, tak přejít na dýchání směsi s niţším obsahem kyslíku. Cílem 

je odkysličit tělo. 

 

3.1.9 Dekompresní nemoc 

V minulosti patřila mezi nejčastější onemocnění potápěčŧ, nyní není v našich 

podmínkách tak častá. Při delším pobytu člověka pod vodou se v jeho těle ve tkáních 

rozpouští plyny obsaţené ve vdechované směsi. Při dýchání vzduchu nebo směsi Nitrox 

se v těle rozpouští dusík, který se uvolní a vytvoří bubliny. V případě, ţe by potápěč 

dýchal např. směs Heliox, byly by bubliny z hélia. „Lidský organismus je dusíkem 

nasycen uţ při normálním atmosférickém tlaku. Během sestupu do hloubky dochází 

k jeho zvýšenému rozpouštění v krevní plazmě. Jestliţe potápěč k závěru ponoru začne 

stoupat do pásma niţšího hydrostatického tlaku, bude rozpuštěný dusík pod vyšším 

tlakem, neţ je tlak tohoto plynu v plicích. Dochází k přesycení organismu dusíkem.“ 

[NOVOMESKÝ, 2002, s. 222] Dŧleţitý je proces vysycování (desaturace) dusíku ze 

tkání. Algoritmus dekomprese tedy musí být takový, aby se dusík mohl vyloučit z tkání 

do krve a zpět do alveolárního vzduchu bez vytváření bublin ve tkáních u exponované 

osoby. Správná dekomprese je takové sniţování tlaku při výstupu, při kterém nesmí být 

překročena hranice moţného bezpečného přesycení. V praxi se pouţívá stupňovitá 

dekomprese, při které se potápěč při výstupu postupně zastavuje na tzv. dekompresních 

zastávkách. Výstup mezi zastávkami nesmí překročit rychlost 10 m/min. Se sniţující se 

hloubkou se zastávky provádějí čím dál častěji a čas na nich se prodluţuje, protoţe i při 

malé změně hloubky dochází k relativně velké změně okolního tlaku, která zvyšuje 

pravděpodobnost vzniku bublinek.  
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Rizikové faktory: vyšší věk, námaha, dehydratace, obezita, opakované ponory nebo 

lety letadlem po ponoru. 

Příznaky dekompresní nemoci lze pozorovat krátce po vynoření, většinou do 3 hodin, 

nejpozději do 24 hodin. Dekompresní nemoc je multisystémové onemocnění. 

Patofyziologie je zaloţená na mechanickém vlivu bublin, jejich pŧsobení, které má za 

následek obstrukci cév, deformaci tkání, roztrhnutí tkání, interferenci krve a bublin. 

Dochází k aktivaci enzymŧ, trombocytŧ a zvýšení viskozity krve. Nejváţnější forma 

nastává, kdyţ dusíkaté bublinky postihnou mozek, míchu, srdce nebo plíce. 

Koţní projevy - typickým příznakem je svědění kŧţe, pocit mravenčení a 

mramorovaná kŧţe, která vzniká v dŧsledku ucpání drobných cév dusíkovými 

bublinkami. 

Kloubní projevy - nejčastějším příznakem je bolest v kloubech a svalech, která se 

zhoršuje. Na začátku je slabá, tupá, lokalizovaná na končetinové klouby vystřelující do 

ramen, loktŧ, rukou. Později je bolest nesnesitelná. 

 Projevy postiţení CNS - bolesti hlavy, záblesky před očima, výpadky v zorném poli, 

částečná paralýza - mŧţe postihovat jednotlivé svaly, ztráta orientace, ztráta řeči, 

zmatenost, hysterie, křeče, bezvědomí.  Mohou vznikat smyslové poruchy- hluchota, 

slepota, ztráta koţní citlivosti v určitém úseku. 

Projevy postiţení srdce - AIM - ucpání některé cévy vyţivující srdce, selhání srdce. 

 Plicní projevy - masivní embolizace - zanesení bublin do plic vyvolá suchý kašel, 

bolest na hrudi, dušnost na základě ucpání plicní tepny nebo pravého srdce. Následně se 

rozvíjí šok, který bývá těţko zvládnutelný. 

Při postiţení plic je dŧleţitá kaţdá sekunda, protoţe nemoc má rychlý a dramatický 

prŧběh. Základem léčby je dekomprese v přetlakové komoře, které předchází první 

pomoc zahájená hned po objevení se příznakŧ. Postiţeného při vědomí se snaţíme 

zklidnit, posadit, sledujeme základní ţivotní funkce, přivoláme záchrannou sluţbu. 

Pacienta v bezvědomí uloţíme do zotavovací polohy stranou postiţené plíce dolŧ. 

Postiţenou stranu poznáme podle slabších nebo vymizelých dýchacích pohybŧ. 

Léčba probíhá vţdy s dŧrazem na udrţení nebo obnovení základních ţivotních 

funkcí. Pokračuje přísunem 100% kyslíku postiţenému - kyslík tady sniţuje edém 

mozku a zásobuje ischemické tkáně. Při nedostatečném dýchání se provádí intubace a 

umělá plicní ventilace. Dŧleţitá je hydratace krystaloidními roztoky a podání plazma 

expandérŧ proti hemokoncentraci. Dle některých zdrojŧ se podávají kortikoidy proti 

edému a zánětu. Dále sledujeme základní ţivotní funkce a v případě potřeby zahájíme 
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resuscitaci (bude probrána v závěru práce). Transport leteckou záchrannou sluţbou je na 

místě pro rychlejší a šetrnější transport pacienta do nemocnice, kde je hyperbarická 

komora.  

 

3.1.10 Hyperbarická oxygenoterapie 

Léčebná metoda, při které je kyslík pacientem vdechován za zvýšeného 

atmosférického tlaku. Při léčbě dekompresní nemoci či vzduchové embolie dochází 

vlivem přetlaku ke zmenšení objemu bublin ve tkáních a tím k jejímu rychlejšímu 

rozpuštění. Při přetlaku za současné inhalace čistého kyslíku dojde k úplnému dosycení 

hemoglobinu kyslíkem a k vzestupu kyslíku rozpuštěného v krvi. Ten je pro hypoxické 

tkáně plně vyuţitelný. V organismu má kyslík bakteriostatický či baktericidní účinek na 

anaerobní bakterie. 

Hyperbarická medicína se v současnosti značně rozmáhá. Pro léčbu dekompresní 

nemoci a vzduchové embolie jsou výhodné barokomory s vyššími provozními tlaky.    

  

3.2 Situace u vody 

Jak jsem jiţ psala, koupání a plavání nebo jen ochlazování se za horkého letního dne 

v příjemně chladné vodě je přirozenou a vyhledávanou moţností trávení času hlavně o 

prázdninách. Poměrně často však u vody dochází k úrazŧm a situace mŧţe být sloţitější 

moţností následného tonutí. Jedná se o pestrou škálu zranění od drobných odřenin aţ po 

závaţná poranění pohybového aparátu nebo nervové soustavy. Mezi časté příčiny patří 

uklouznutí či zakopnutí a následné pády. To se děje převáţně na plaveckých bazénech a 

koupalištích a následky většinou nebývají tak závaţné. Odřeniny, pohmoţděniny, 

podvrknuté kotníky, zlomeniny- to jsou nejčastější následky. V přírodních vodách hrozí 

poranění o rŧzné předměty, které mohou být na dně. Jako nejzávaţnější povaţujeme 

úrazy hlavy a páteře, jejichţ následkem bývá otřes mozku, částečné nebo celkové 

ochrnutí. Mezi nejčastější příčiny nehod a úrazŧ patří bez pochyby lidský faktor. 

Většinou je to člověk sám, který má v moci ovlivnit situaci svým chováním, které by 

nemělo vést k vystavování sebe i druhých riziku. Kaţdý by se měl snaţit předejít 

situaci, která ohrozí jeho nebo další osoby na zdraví či ţivotě.  Jedny 

z nejnebezpečnějších letních úrazŧ vznikají při skocích do vody a přesto, ţe se jejich 

počty sniţují, určitě je na místě vědět o nich víc. 
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3.2.1 Poranění páteře ve vodě 

Příčinou je většinou skok do neznámé vody po hlavě, kdy dojde k nárazu do pevné 

překáţky a k následnému poranění hlavy nebo rŧzných úsekŧ páteře. Pod vodou, skrz 

kterou neprohlédneme na dno, mohou být rŧzné předměty. Často to jsou větve, části 

kmenŧ stromŧ, velké kameny a podobně.  Nedovedu si představit, ţe bych uskutečnila 

skok hlavou napřed, aniţ bych dohlédla na dno nebo neměla jistotu velké hloubky. 

Vţdy je lepší skok po nohách a doporučená minimální hloubka je 150 cm. Nicméně 

stále se takové úrazy vyskytují a jejich počet není zanedbatelný. Někdy to nemusí být 

vědomě provedený skok, ale i pád do vody z větší výšky nebo vodní atrakce. Za zmínku 

stojí oblíbenost toboganŧ a vodních skluzavek, kde větší riziko vzniká při jízdě hlavou 

napřed. Nepříjemná je také sráţka s jiným jezdcem. 

Podle neurochirurga MUDr. Jiřího Chroboka dochází u 40 % poranění krční páteře a 

u 20 % hrudní nebo bederní páteře k současnému poškození míchy. 

 

Dŧsledky poškození páteře: 

 Poranění nad čtvrtým krčním obratlem: odtud vybíhá brániční nerv a kdyţ ten 

přestane fungovat, člověk nemŧţe dýchat ani hýbat končetinami a svaly trupu. 

 

 Pátý krční obratel: většinou je poškozena funkce deltového svalu a člověk 

nedokáţe zvednout ani ramena. 

 

 Poranění u šestého krčního obratle: člověk jen hýbe rameny, ale neohne ruku ani 

se nemŧţe jinak hýbat. 

 

 U sedmého krčního obratle: pacient je pouze schopen zvedat paţe a ohýbat ruce 

v loktech. 

 

 Poranění na přechodu krční a hrudní páteře: člověk uţ mŧţe ovládat triceps, 

natáhnout ruku v lokti a většinou má neúplnou manipulační schopnost ruky. 
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 Poranění hrudní části páteře: ta je nejzranitelnější a postiţení míchy je zde 

nejčastější. Lidé ochrnou na dolní polovinu těla a jsou odkázáni na invalidní 

vozík. 

 

 Poranění na úrovni prvního bederního obratle: pacient má ochrnuté dolní 

končetiny a porušenou funkci svěračŧ. 

 

 Poranění u druhého bederního obratle: zde odstupují jiţ jen nervové kořeny a 

jejich poranění mŧţe znamenat částečné poškození funkce svalstva dolních 

končetin. 

 

 Poranění niţších bederních obratlŧ: je ovlivněna hybnost dolních končetin a 

svěračŧ, tedy močení, stolice. [VZS BRNO, 2008] 

 

Pokud dojde k úplnému přerušení míchy, je poškození definitivní, protoţe mícha 

nemá schopnost regenerace a pro člověka to znamená být trvale invalidní. 

Vlivem neopatrného a nesprávného zacházení při první pomoci je moţné 

postiţenému ještě více uškodit. Pokud máme podezření, ţe mohlo dojít k takovému 

poranění, musíme pracovat tak, abychom páteř maximálně stabilizovali a přitom se 

vyhnuli jakémukoliv neţádoucímu pohybu. 

U pacientŧ, kteří spontánně dýchají, zahajujeme stabilizaci páteře i celého těla ve 

vodě. Pokud je postiţený na hluboké vodě, je nutné šetrně ho dopravit na mělčinu a tam 

se snaţit o stabilizaci. Pokud máme moţnost, vyuţijeme pomŧcek, coţ jsou fixační 

límce, které pouţijeme vţdy, celotělové páteřní desky nebo páteřní desky zkrácené. 

Tady platí, čím více ukázněných lidí na pomoc, tím lépe. Celotělové desky zajistí 

maximální fixaci celého těla, ale zachráncŧ musí být více. Jednodušší obsluha je u 

zkrácených desek, nevýhodou zŧstávají nezafixované dolní končetiny. Bez pomŧcek, 

kdy máme jen své ruce, postupujeme opatrně, vsuneme ruce pod ramena a pánev 

postiţeného a rozejdeme se tak, aby se dolní končetiny dostaly do splývavé polohy a 

jedné roviny s páteří. Toto je nejjednodušší technika. Ke kaţdému postiţenému ve vodě, 

u kterého je jen podezření na poranění páteře se přibliţujeme velmi opatrně a pomalu, 

abychom nevytvářeli vlny, které by zpŧsobily neţádoucí pohyby těla zraněného. Bez 

speciálních pomŧcek mŧţeme ke stabilizaci pouţít jakýkoliv předmět, který bude 
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nablízku- dveře, prkno, plech, lavici apod. a zajistit maximální počet pomocníkŧ. Hlavu 

nutno fixovat rukama v ose páteře. U pacientŧ, u kterých došlo k zástavě dechu je 

prioritní rychlý a samozřejmě co nejšetrnější transport na břeh a na tvrdé podloţce 

zahájení resuscitace. 

Další nepříjemná situace pod vodou mŧţe nastat při skoku z výšky, kdy dojde 

k nitrohrudnímu přetlaku, vzduch se vtlačí do plicních kapilár a mŧţe zpŧsobit 

vzduchovou embolii. Nemusí být rozsáhlá, ale mŧţe ohrozit člověka tonutím z dŧvodu 

zmatenosti nebo i poruchy srdečního rytmu. 

Pády nebo skoky do vody naplocho mohou zpŧsobit komoci srdce, vyjímečně 

maligní poruchu rytmu- komorovou fibrilaci vyţadující okamţitý zásah- defibrilaci. 

Také mŧţe dojít nitrohrudním přetlakem k prasknutí plíce a rozvoji pneumotoraxu. 

Pneumotorax nastává, kdyţ se do pleurální štěrbiny dostane vzduch. Postiţená plíce 

se stáhne a na postiţené straně neprobíhá dýchání. Vzduch v prostoru hrudníku utlačuje 

zdravou plíci, coţ mŧţe vést k posunu srdce a omezení krevního oběhu. Oboustranný 

pneumotorax je velmi váţný stav vyţadující okamţité léčení, jinak se postiţený udusí. 

Léčba spočívá v odsátí vzduchu z prostoru hrudníku a stabilizaci základních 

ţivotních funkcí. 

 

3.2.2 Příčiny a mechanismy nejčastějších nehod a úrazů 

Voda a s ní spojené aktivity mohou být nebezpečné pro neplavce i pro dobré plavce. 

Nedostatečný plavecký výcvik, přecenění sil, nepouţívání ochranných pomŧcek, 

nedostatečné zabezpečení, věk, poţití alkoholu nebo jiných návykových látek, to 

všechno jsou faktory, které napomáhají vzniku ţivot ohroţující situace. 

a) Děti 

Příčina - jednoznačně v nedostatečném či zcela chybějícím dozoru 

Mechanismus - pád do vody  

b) Dospívající 

Příčina - riskantní chování, vodní atrakce, alkohol 

 Mechanismus - skok do vody (přírodní) 



22 
 

c)      Dospělí 

Příčina -  alkohol, úmyslné úrazy (sebevraţdy) 

Mechanismus - pád, vodní aktivity, přírodní voda, vana (senioři) 

Výsledky studie v ČR v letech 2001- 2004  prokázaly vysoké procento úrazŧ a tonutí 

dětí vzniklé v souvislosti s bazény. [VELEMÍNSKÝ; ČAPKOVÁ, 2005] 

S přibývajícím počtem soukromých bazénŧ je moţné, ţe se tato čísla ještě zvýší. 

Příčina je  nejčastěji v nedostatečném dozoru a nad tím je třeba se zamyslet. Rizik je pro 

malé děti daleko víc. V domácnosti vana, sprcha i toaleta, na zahradě kromě bazénu 

vodní nádrţ, jezírko, studna, to vše jsou pro dítě oblasti, které je nutno zabezpečit. 

Přidám pro mě velmi poučný případ. 

 

Situační případ duben 2005 

Mŧj syn (2,5 roku) a situace, ve které se ocitl, je zkušeností, která mě učí, ţe 

v blízkosti vody je třeba mít se na pozoru, zvláště pak, mám- li zodpovědnost za dítě. 

Místem události nebylo moře, řeka ani rybník. K velmi nepříjemné situaci stačil sud na 

vodu, který byl u našeho rozestavěného domu. Byl zapuštěný v zemi, naplněný vodou, 

takţe hladina vody byla několik centimetrŧ nad terénem. Kdyţ jsem ho viděla, blesklo 

mi hlavou, ţe to není dobrý nápad, právě z obavy, aby do něho někdo nespadl. Nicméně 

sama jsem s ním nepohnula ani o kousek a tak zŧstal tam, kde byl. Odpoledne se stalo 

přesně to, co mě napadlo. Syn do sudu spadl, kdyţ couval, takţe pozadu, coţ bylo 

zákeřné v tom, ţe jak se sklopil do malého prŧměru hrdla sudu po zadečku, neměl by 

šanci, dostat se odtud sám. Postupně, ale velmi rychle klesal, jak se oblečení nasáklo 

vodou, aţ byl pod hladinou i s hlavou.  Doběhla jsem k němu, kdyţ jeho obličej přelila 

voda a to byl asi tak poslední okamţik na vytaţení bez následkŧ a bez toho, ţe by vodu 

vdechl. Tady nemusela následovat jiná pomoc neţ vytaţení ze studené vody a rychlý 

přesun do vany s teplou vodou. Vše dobře dopadlo. Přesto je toto děsivou ukázkou toho, 

co se v momentu mŧţe stát a jak je dŧleţité předvídat, věnovat se rŧzným nástrahám a 

nespustit děti z očí. 

 

3.2.3 Prevence u dětí 

Prevence je zde nejdŧleţitější a je třeba pŧsobit na rodiče nebo kohokoliv, kdo dítě 

hlídá. Hlavní zásadou je nenechávat dítě ani na okamţik bez dozoru! Stálý adekvátní 
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dohled je opravdu na místě a v podstatě řeší vznik problému. Zamezení 

nekontrolovanému přístupu dětí k vodě je velmi dŧleţité. 60 % dětí se topilo, kdyţ bylo 

samo a je třeba si uvědomit, ţe ohroţené jsou i děti, které jiţ umí plavat. Snadno se 

vyčerpají a neodhadnou své síly. Za 2 minuty od potopení ztratí dítě vědomí, za 4- 6 

minut nastává nevratné poškození mozku. [VELEMÍNSKÝ; ČAPKOVÁ, 2005] 

Zde je několik bodŧ jak předcházet vzniku úrazu spojeného s vodou: 

 Studny a jiné trvalé zdroje je třeba překrýt dostatečně těţkým poklopem, 

případně uzamknout, nebo je dobré pouţít pletivo, např. jako ochranu u 

zahradního jezírka. 

 

 Bazén má být oplocen do výšky 90- 120 cm, (jako úplné minimum se uvádí 80 

cm), filtrace s ochranným krytem proti vtaţení části těla, vlasŧ nebo oblečení. 

 

 Schŧdky s protiskluzovým povrchem, stejně tak okolí vany nebo sprchy 

s protiskluzovou podloţkou. 

 

 Zvýšenou opatrnost vyţadují zamrzlé ledové plochy a zvlášť tající led. 

 

 Při sportovních aktivitách je na místě správná výbava a pomŧcky- plovací vesty, 

přilby, pouţívání nafukovacích matrací a kruhŧ je vhodné v dosahu dospělé 

osoby. 

 

 Schopnost plavat je jednou z hlavních a nejdŧleţitějších okolností, které mohou 

dítěti zachránit ţivot. Proto má časný plavecký výcvik obrovský význam 

v případě ohroţení. 

 

3.2.4 Prevence dospělých 

Výsledky stejné studie, kdy byly posuzovány úrazy dospělých, hovoří o zvýšeném 

riziku v produktivním věku. Jako závaţný faktor ovlivňující pravděpodobnost vzniku 

náhlé situace, která ohroţuje ţivot člověka je konzumace alkoholu (případně drog nebo 

jiných omamných látek). Posilněni alkoholem, který konzumujeme před nebo během 

sportovních aktivit, jednáme jinak neţ je obvyklé, ztrácíme soudnost a odhad. 
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Nedodrţování zásad bezpečnosti, podcenění rizika a přecenění vlastních sil, to bývá 

hlavním dŧvodem vzniku události, na konci které mŧţe být utonutí. 

U osob starších 65 let je velmi často místem utonutí vana. Vyplatí se vyuţití 

ochranných pomŧcek a maximální zajištění prostoru v koupelně. 

Příklady doporučených opatření: 

 Nepřeceňovat své plavecké schopnosti a fyzickou kondici, nechodit se koupat 

sám. 

 

 Nepodceňovat vliv počasí- podchlazení, přehřátí, úţeh a jiné a nepodceňovat 

svŧj momentální zdravotní stav. 

 

 Pouţívat ochranné pomŧcky. 

 

 Plavat jen ve vyznačeném prostoru, ne v blízkosti plavidel a plavební dráhy. 

 

 Vyloučit konzumaci alkoholu před sportem a stejně tak jídla bezprostředně před 

plaváním. 

 

 Znát základy první pomoci!!! 
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4 Tonutí 

 

Ať uţ jsem na předchozích stránkách mluvila o jakémkoliv kontaktu člověka s vodou 

při sportu, nebo jen tak náhodně, v domácnosti nebo na veřejném koupališti, bazénu či 

přírodní vodě, vţdy se obáváme toho, co v souvislosti s vodou hrozí nejvíce a to je 

tonutí. 

Tonutí je stav kdy dochází k akutnímu dušení v souvislosti s ponořením do tekutého 

prostředí. Tonutí pacient přeţije, třeba i dočasně. 

Utonutí je nezvratné. Jedná se o smrt z udušení zpŧsobeného  nedostatkem vzduchu 

při zaplavení dýchacích cest tekutinou. „Tonutí mŧţe být kombinováno s dalším 

postiţením- např. podchlazením, poraněním hlavy nebo páteře, těţkým poškozením plic 

při aspiraci vysoce infekčního materiálu.“ [ŠEVČÍK; ČERNÝ; VÍTOVEC, 2003, s. 

228] 

 V České republice v posledních 10- ti letech kaţdoročně utone okolo 300 osob (tab. 

č. 1), coţ je příznivé číslo ve srovnání s dobou dřívější. Celosvětově je utonutí příčinou 

smrti asi ve 140 000 případŧ. Hodně případŧ souvisí s poţitím alkoholu. 

Statistika utonulých v České republice dle pohlaví od roku 1961 

rok muži ženy celkem   rok muži ženy celkem 

1961 331 115 446   1984 232 99 331 

1962 307 131 438   1985 276 110 386 

1963 301 114 415   1986 448 184 632 

1964 332 132 464   1987 298 87 385 

1965 340 133 473   1988 402 162 564 

1966 299 144 443   1989 230 104 334 

1967 349 137 486   1990 249 91 340 

1968 298 151 449   1991 218 94 312 

1969 302 115 417   1992 250 115 365 

1970 342 130 472   1993 233 104 337 

1971 329 111 440   1994 273 135 408 

1972 272 122 394   1995 238 82 320 

1973 274 126 400   1996 191 79 270 
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1974 302 121 423   1997 220 106 326 

1975 322 120 442   1998 202 75 277 

1976 249 105 354   1999 195 91 286 

1977 262 121 383   2000 210 76 286 

1978 284 137 421   2001 197 79 276 

1979 288 131 419   2002 212 68 280 

1980 314 148 462   2003 169 75 244 

1981 324 132 456   2004 149 72 221 

1982 316 123 439           

1983 361 114 475 
 

        

         
tabulka č.1 : Statistika utonulých od r. 1961. [http://www.vzs.cz/vzs_download_c.php] 

  

Primární tonutí vzniká vdechnutím vody u jinak zdravého člověka. Mŧţe překvapivě 

postihnout i neplavce mimo vodu a to např. člověka leţícího na matraci na vodě nebo 

horolezce v komíně za silného deště a větru. Vdechování aerosolu, který se tvoří, mŧţe 

být příčinou tonutí. 

Sekundární tonutí se objevuje při jiné zdravotní příhodě- epileptický záchvat, 

přerušení krční míchy po skoku do mělké vody, infarkt myokardu, cévní mozková 

příhoda, zpomalení srdečního rytmu a následný kolaps, také např. při hypoxii po 

hyperventilaci před ponorem. 

Příznaky: panika, strach, bledost, studená kŧţe, cyanóza, bezvědomí, chrčivé dýchání 

aţ apnoe, puls slabý nebo není přítomen vŧbec, podchlazení. 

 

4.1 Patofyziologie 

 

„V 80 - 90 % případŧ se jedná o tzv. vlhké tonutí. To je doprovázeno aspirací vody 

do plic. Zbývající případy spadají do skupiny tzv. suchého tonutí, kdy dojde 

k reflexivnímu podráţdění hrtanu a křečovitému staţení jeho svalstva a tím k zabránění 

vniknutí vody do plic. V obou případech je však postiţený ohroţen stejně, a to akutní 

hypoxií a   prognosticky nepříznivou zástavou srdce.“ [DRÁBKOVÁ, 1997, s. 220] 



27 
 

Při zástavě dýchání zadrţením dechu ve vodě, dochází k hypoxii a hyperkapnii, na 

základě které dojde většinou po určité době k nedobrovolnému nádechu a tím k vniknutí 

vody do plic. Výjimkou je výše zmíněné „suché tonutí“, při kterém se voda do plic díky 

laryngospasmu nedostane. Časté je polykání vody, zvracení a aspirace zvratkŧ. (Při 

záchraně a případné resuscitaci více neţ polovina postiţených zvrací, coţ situaci značně 

komplikuje.) Následuje sekundární apnoe, lapavé dechy a postiţený upadá do 

bezvědomí.  Počáteční tachykardii, která je zpŧsobena vyplavením stresových hormonŧ 

střídá dysrytmie, někdy těţká bradykardie nebo fibrilace komor a zástava srdeční. 

S výjimkou těchto změn bývají změny na EKG druhotné jako dŧsledek změn 

oxygenace, acidobazické rovnováhy, systémové cévní rezistence a funkce srdce. 

[ŠEVČÍK; ČERNÝ; VÍTOVEC, 2003] 

V plicích dochází k poškození surfaktantu (látka udrţující rozpětí plic), rozsáhlým 

atelektázám (nevzdušná loţiska), edému plic, rozvoji výrazných plicních zkratŧ 

s ventilačně- perfúzním nepoměrem, zvýšené plicní vazokonstrikci, sníţení plicní 

poddajnosti a významné hypoxii. Čím větší mnoţství vody je aspirováno, tím větší 

ztráta surfaktantu, mnoţství atelektáz a tím hlubší hypoxémie. Infekce, atelektázy a 

rozvoj ARDS mohou komplikovat stav po tonutí. [ŠEVČÍK; ČERNÝ; VÍTOVEC, 

2003] 

  

4.1.1 Tonutí ve sladké vodě 

Sladká voda je hypotonická vŧči plazmě, rychle se vstřebává do oběhu a naředí ho. 

Dochází k  hypervolemii, hemolýze, elektrolytové dysbalanci. Srdeční zástava, kterou 

často předchází fibrilace síní je dŧvodem mnoha úmrtí. Přetíţené jsou také plíce, vzniká 

plicní hypertenze a nekardiální edém plic. Ztrátou surfaktantu dochází ke slepení 

plicních sklípkŧ, nepruţnosti a kolapsu plic. Vznikají rozsáhlé atelektázy a vázne 

výměna plynŧ. Tkáňovou hypoxii vţdy doprovází metabolická acidóza. Další poškození 

vzniká aspirací bakteriálně kontaminovaného materiálu nebo silně chlorované vody, 

která pŧsobí toxicky na plicní parenchym. [DRÁBKOVÁ, 1997] 

 

4.1.2 Tonutí ve slané vodě 

Slaná voda je hypertonická- obsahuje více rozpuštěných solí a zpŧsobí 

hemokoncentraci. „Dochází k rychlému přestupu vody a plazmatických bílkovin do 
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alveolŧ a intersticia a vzniká plicní edém.“ [ŠEVČÍK; ČERNÝ; VÍTOVEC, 2003, s. 

228] Přetíţením srdce mŧţe dojít k jeho selhání. Mořská voda mŧţe zpŧsobit vzestup 

koncentrace Na a Cl, ale dosaţené hodnoty zřídka ohroţují ţivot. Další poškození jsou 

stejná jako u tonutí ve sladké vodě. 

„Sladká i slaná voda v plicích vyvolávají zánětlivou reakci alveolokapilární 

membrány s exsudací tekutiny bohaté na bílkoviny do sklípkŧ. Vdechnutý ţaludeční 

obsah mŧţe tuto reakci ještě zesílit.“ [ŠEVČÍK; ČERNÝ; VÍTOVEC, 2003, s. 228] 

Respirační nedostatečnost je větší faktor ohroţení neţ změny elektrolytŧ a objemu krve, 

které kolísají v závislosti na druhu a mnoţství aspirované vody. Při první pomoci je 

léčba stejná u obou druhŧ tonutí. Letalita u tonutí ve slané vodě je, ale dvakrát vyšší. 

Hlavními okolnostmi, na kterých závisí přeţití bez trvalého poškození, jsou doba 

potopení, teplota vody, věk postiţeného a rychlost resuscitace. Cílem je prevence edému 

mozku a plic rychlou úpravou hypoxémie. 

 

4.1.3 ARDS 

ARDS (acute respiratory distress syndrom)- akutní syndrom dechové tísně, 

nejčastější komplikace tonutí. Je definován jako difúzní buněčná dysfunkce plicního 

parenchymu vyvolaná faktory, které jsou součástí celkové zánětlivé reakce organismu 

na přímé nebo nepřímé poškození. První příznaky obvykle nastupují 24- 72 hodin po 

příhodě. Dušnost, tachypnoe, tachykardie, případně cyanóza, rŧzný stupeň hypoxémie, 

hyperkapnie a později ventilační selhání. ARDS bývá často spojen s dysfunkcí dalších 

orgánŧ- ledvin, jater, GIT, oběhu, krevního sráţení atd.  
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5 První pomoc 

 

5.1 Laická první pomoc při tonutí 

 

Poskytnutí první pomoci je sice věcí povinnou a kaţdý by se o jakoukoliv akci 

vedoucí k záchraně druhého člověka měl pokusit, ale ve vodním prostředí je na místě 

rozvaha a někdy i přenechání zachraňování zdatnějším. Vytaţení tonoucího z vody 

mŧţe být totiţ úkolem velmi nebezpečným. Tonoucí člověk je ve stresové situaci a ve 

snaze zachránit se, vyvine obrovskou sílu a mŧţe jednat neadekvátně. Zachránce se 

v okamţiku mŧţe stát tím, kdo je ohroţený. Takţe zachraňovat ano, ale s vědomím, ţe 

bezpečnost vlastní je na prvním místě. Je hodně případŧ, kdy zachránce končí jako 

tonoucí a v nejhorším případě jako utonulý spolu se zachraňovanou osobou. Taková 

záchranná akce nepřináší pomoc, která byla potřeba. Výsledkem je vícenásobná tragédie 

a tomu je dobře s potřebnými znalostmi a případným nácvikem předejít a nedopustit, 

aby došlo k dalšímu ohroţení lidského ţivota. 

Jak tedy správně zasáhnout v případě tonutí druhé osoby? 

 Prioritou je vytaţení oběti z vody. Pokud máme moţnost je dobré jiţ 

s předstihem přivolat záchrannou sluţbu, či další sloţky integrovaného 

záchranného systému - hasiči, policie. 

 

 Pokusit se sehnat nějaký předmět, který by bylo moţno postiţenému hodit, aby 

se přidrţel a pomocí jehoţ by měl šanci udrţet se aspoň po určitou dobu nad 

hladinou. 

 

 I zachránci se hodí plovoucí předmět, se kterým se k postiţenému přiblíţí, 

pokud je třeba osobní zásah. 

 

 Doporučuje se blíţit se k tonoucímu zezadu a sníţit tím moţnost napadení 

postiţeným, který ve snaze zachránit se udělá cokoliv, včetně toho, ţe zachránce 

stáhne pod vodu. 
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 Při plavání je třeba mít hlavu nad hladinou a neustále sledovat místo, kde je 

postiţený. Usnadní to orientaci, kdyby došlo k zanoření tonoucího pod hladinu. 

 

 Jakmile doplaveme k tonoucímu, chytneme ho zezadu jednou nebo oběma 

rukama za bradu a táhneme ho co nejrychleji ke břehu. 

 

 Po vytaţení na břeh je nejdŧleţitější obnovit ventilaci plic, protoţe to, co 

pacienta bezprostředně po tonutí nebo při tonutí nejvíce ohroţuje je nedostatek 

kyslíku. Je nutné zkontrolovat dutinu ústní a odstranit všechny případné 

překáţky, kterými mŧţe být např. písek, bláto, listí, jiné těleso. 

 

 Záklonem hlavy, předsunutím dolní čelisti a otevřením úst zprŧchodníme 

dýchací cesty postiţeného. Záklon hlavy neprovádíme při podezření na poranění 

páteře např. po skoku do vody, abychom situaci ještě nezhoršili. 

 

 Pokud postiţený dýchá a není při vědomí, volíme stabilizovanou polohu a 

hlídáme změny stavu do příjezdu záchranné sluţby. 

 

 Jestliţe není přítomen dech (nejsou dýchací pohyby, není znát proud 

vydechovaného vzduchu, přítomnost cyanózy), je nutné okamţité dýchání z úst 

do úst.  

 

 Není - li hmatný tep na velkých cévách  musíme zahájit srdeční masáţ.    

 

5.2 Neodkladná resuscitace 

Resuscitace je soubor výkonŧ, který by měl vést k neprodlenému obnovení a 

stabilizaci prŧtoku okysličené krve mozkem u osoby postiţené selháním jedné nebo 

více základních ţivotních funkcí. Sledujeme tři základní ţivotní funkce- vědomí, 

dýchání a akci srdeční. 

Neodkladná resuscitace je prováděna hned na místě události, okamţitě po 

vyhodnocení situace. Základní neodkladná resuscitace je proveditelná laiky bez 

jakýchkoliv pomŧcek. Dŧleţité je rozpoznání klinických známek zástavy dýchání a 

oběhu, uvolnění dýchacích cest, zahájení masáţe a dýchání z plic do plic. Rovněţ se 
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zachránce pokusí přivolat pomoc, nejlépe zdravotnickou záchrannou sluţbu, ale i další 

osoby z okolí, které mohou pomoci. 

 

5.3 Doporučené postupy pro základní resuscitaci 

 

5.3.1 Dospělí 

 

A) uvolnění dýchacích cest (Airway)  

 postiţenou osobu uloţíme do polohy vleţe na zádech na pevnou podloţku, 

zachránce si klekne na straně postiţeného 

 

 otevření a přehlédnutí ústní dutiny, v případě potřeby její vyčištění 2 prsty 

 

 záklon hlavy tlakem na čelo hranou jedné ruky a prsty druhé ruky zdvíháme 

bradu 

 

 diagnostika zástavy dechu a krevního oběhu 

 

C) zahájení nepřímé srdeční masáže (Circulation)  

 

 hranu jedné dlaně poloţíme doprostřed hrudní kosti, (u muţŧ spojnice bradavek) 

 

 druhou dlaň poloţíme na první, případně propleteme prsty obou rukou 

 

 prsty směřují kolmo k hrudní kosti, nedoléhají k hrudníku, během masáţe 

nevzdalujeme ruce od hrudníku 

 

 paţe zachránce jsou napnuté v loktech a kolmo k ose těla postiţeného 

 

 30 stlačení hrudníku frekvencí 100 stlačení/min, zhruba 5cm dolŧ 
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B) umělé dýchání (Breathing)  

 

 zakloníme hlavu postiţeného, dlaň jedné ruky přitiskneme na čelo, prsty této 

ruky stiskneme nos, druhá ruka mŧţe přidrţovat bradu 

 

 pro provedení vdechu obemkneme ústa postiţeného svými ústy tak, aby neunikal 

vzduch, a vdechneme 

 

 2 vdechy s dostatečným objemem (hrudník se viditelně zvedá/klesá) 

Resuscitační poměr je 30:2 

 

5.3.2 Děti ( cca 1 - 8 let ) 

 

A) postup stejný jako u dospělého 

B) 5 základních vdechŧ, kaţdý v trvání +- 1 sekundy, objemem takové, aby se zvedal 

hrudník, ale abychom nedýchali proti odporu 

C) masáţ dlaní jedné ruky na středu hrudní kosti, 30 stlačení frekvencí 100 a více 

stlačení/min 

Resuscitační poměr 30:2 

 

5.3.3 Novorozenci a kojenci (cca do 1 roku) 

 

A) uvolnění dýchacích cest provádět jen mírným záklonem hlavy (podloţení pod 

rameny) 

B) 5 základních vdechŧ z úst( jen jejich objem) do úst a nosu, aby se zvedal hrudník, 

frekvence 2-3 dechy/sekundu 

C) masáţ 2 prsty (nebo překříţenými palci) na hrudní kosti cca 1,5 cm pod spojnicí 

bradavek, frekvence minimálně 120 stlačení/min 

Resuscitační poměr 3:1 (novorozenci - do měsíce ţivota), 30:2 (kojenec - do 1 roku) 
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5.3.4 Přednemocniční péče 

 

 Následná péče záchranářŧ navazuje na předchozí základní resuscitaci pokračováním 

resuscitace s pouţitím přístrojŧ, speciálních pomŧcek, kyslíku a farmakoterapie. Při 

zástavě oběhu pokračujeme v kardiopulmonální resuscitaci, při komorové fibrilaci se 

provádí defibrilační výboje. Zajištění dýchacích cest endotracheální intubací je 

samozřejmostí, dále řízená ventilace s PEEP (5cm H2O sloupce a více), dechové 

objemy v závislosti na váze pacienta (5-7 ml na 1kg). Nutné je zajištění ţilního vstupu. 

Nízký srdeční výdej se snaţíme stabilizovat vazopresory např. Noradrenalin, 

Dobutamin, Adrenalin. V případě plicního edému aplikujeme diuretikum- např. 

Furosemid, jako prevenci edému mozku podáváme kortikoidy např. Solu- Medrol. 

Bráníme dalším ztrátám tepla a podchlazené pacienty jiţ ve voze začneme zahřívat. 

Všichni pacienti po tonutí musí být hospitalizováni z dŧvodŧ nutnosti sledování pro 

riziko rozvoje pozdních komplikací. Pacienty v bezvědomí směřujeme na ARO, ostatní, 

ne tak závaţné případy směřujeme na interní oddělení, kde budou hospitalizováni po 

dobu nejméně 48 hodin.   

 

5.3.5 Obecný přehled nemocniční péče 

 

 pokračování ventilování pacienta na základě vyšetření krevních plynŧ 

 

 dominuje snaha zabránit vzniku edému mozku po resuscitaci 

 

 farmakologická léčba dle stavu- snaha o podporu krevního oběhu, 

protiedematózní léčba při známkách edému, úprava elektrolytové dysbalance a 

acidózy, běţně se nasazují širokospektrá antibiotika 

 

 stabilizace hypotermie-  teplé infuze, ohřátý vzduch, výplachy ţaludku teplými 

roztoky, mimotělní oběh 

 

 léčba komplikací 
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6 Podchlazení 

 

Hypotermie (podchlazení) vzniká u člověka tehdy, je-li tělo vystaveno takovým 

zevním podmínkám, ve kterých ztráty tepla převyšují jeho tvorbu v organismu. Ve vodě 

se hypotermie mŧţe vyvinout velmi rychle. Ţivý člověk je jistými fyziologickými 

mechanizmy schopen udrţovat rovnováhu mezi ztrátami tepla a jeho tvorbou v těle. Po 

smrti se teplota těla po rozvratu termoregulace vyrovnává s okolím. [NOVOMESKÝ, 

2003]  

 

6.1 Negativní vliv podchlazení 

 

Lidský organismus má řadu moţností, jak svou termoprodukci udrţet a v případě 

nutnosti i zvýšit. Snad všem je známý pojem tělesné jádro. Jsou to tři základní tělové 

dutiny - dutina lebeční, dutina hrudní a dutina břišní. Tady je udrţování stálé tělesné 

teploty nejdŧleţitější. Teplota povrchu těla z hlediska jejího kolísání je pro udrţení 

ţivota druhořadá. Příjem potravy, její metabolická přeměna, přívod kyslíku pro 

metabolické děje, hormonální aktivity- to vše jsou podmínky pro produkci tepla, které 

je pro nás potřebné. Teplota tělesného jádra je tedy pro přeţití člověka v chladném 

prostředí rozhodující. Jestliţe tedy překročí proces ztrát tepla- nejprve z povrchu těla 

kritickou mez, dochází k zŧţení periferních cév (vasokonstrikci) a k charakteristickému 

promodrání končetin. Všechna krev směřuje do tělesného jádra. Při dalším poklesu 

teploty nastupuje pokus organismu o výrobu tepla ve svalech- chladový třes. 

Pokračující hypotermie má v závislosti na poklesu teploty tělesného jádra své klinické 

projevy, které mŧţeme rozdělit na tři stádia (tab. č. 2) [NOVOMESKÝ, 2003] 
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Teplota tělesného jádra: 

 

Klinický projev hypotermie: 

 

37°C aţ 34°C 

34°C aţ 30°C 

pod 30°C 

 

excitační stadium 

adynamické stadium 

paralytické stadium 

        tabulka č. 2 : Stádia hypotermie. [dopnit citaci Novomeský] 

 

Excitační stadium je charakterizováno chladovým třesem, neklidem, bolestmi 

v kloubech. Postiţený se po krátké době v teplém prostředí obvykle zcela zotaví. 

Mŧţeme podávat teplé tekutiny. 

V adynamickém stadiu dochází jiţ při hlubším poklesu teploty tělesného jádra 

k poruchám řeči, postiţený je spavý, malátný, myšlení je zpomalené, ulpívavé, někdy 

zmatené, moţné jsou i halucinace či delirantní stavy. Postiţený nepravidelně dýchá, 

dochází k poklesu krevního tlaku. 

V paralytickém stadiu se postiţenému rozšiřují zornice, svaly jsou tuhé, ztráta 

reflexŧ, někdy přítomny ojedinělé dýchací pohyby. Neměřitelný krevní tlak, někdy 

bradykardie a nastupuje bezvědomí. 

„Na hluboké podchlazení tělesného jádra reaguje především srdeční sval- nejprve 

zpomalením, posléze úplným rozvratem svého přirozeného rytmu. Podchlazené lidské 

srdce pracuje zcela neefektivně, není schopné plnit svou základní funkci při 

přečerpávání krve. Jsou to tedy těţké, se ţivotem neslučitelné poruchy srdečního rytmu, 

které hluboce podchlazeného jedince usmrtí.“ [NOVOMESKÝ, 2003, s. 76] 

Podchlazení mŧţeme rozdělit na dvě formy podle mechanismu vzniku a časového 

vývoje. Pozvolná forma je obvyklejší, roli hraje více faktorŧ- konstituční typ, zdravotní 

stav fyzický i psychický, výţiva, procento podkoţního tuku, dehydratace. Prochlazením 

svalŧ dochází k slabosti a blokování pohybové aktivity, zhoršuje se koordinace pohybŧ, 

ztrácí se mimika, smazává řeč a mŧţe dojít ke zhoršení stavu vědomí aţ k bezvědomí. 

Ke smrti mŧţe dojít za 1- 2 hodiny od začátku potíţí. 

Prudká forma podchlazení vzniká po pádu nebo skoku do ledové vody. Dojde 

k intenzivnímu zúţení koţních cév, které má omezit ztráty tepla kŧţí, bolestivý svalový 

třes vede k získání tepla, ale rychle vyčerpá energetické zdroje. Zrychluje se dechová i 

tepová frekvence, nastupuje neklid, úzkost, únava, apatie. Smrt mŧţe nastat velmi brzy 
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cca po 15 - 20 ti minutách, někdy i dříve jako dŧsledek reflexní poruchy srdečního 

rytmu. 

Velkým nebezpečím je v zimě prolomení ledu např. při bruslení, chŧzi nebo pádu na 

led a člověk se náhle ocitne ve vodě s velmi nízkou teplotou. Jedná se právě o příklad 

prudké formy podchlazení, která ohroţuje ţivot postiţeného v krátké době. 

Záchrana oběti při prolomení ledu je velmi riskantní. Pokud je moţnost, snaţíme se 

přivolat pomoc, nejlépe hasičŧ, kteří jsou pro takové situace dobře vybaveni. Jinak musí 

zachránce při pohybu po ledě rozloţit svou váhu na co největší plochu, nejlépe se 

k postiţenému plazit. Při větším počtu zachráncŧ je doporučeno dodrţovat větší 

rozestupy při pohybu na ledě, nejméně 5 metrŧ mezi jednotlivými osobami. Pouţití 

předmětŧ jako je např. větev, hokejka, prkno, hadice nebo ţebřík, který ještě více 

rozloţí tlak na led a postiţený se ho mŧţe zachytit je na místě. Pomŧţe i nŧţ nebo 

sekyra pro lepší uchycení do ledu zaseknutím. Přivoláním pomoci od ostatních svědkŧ 

události je dobré zajistit větší bezpečí i pro zachránce, tím, ţe bude někdo zachránce 

jistit. Ideální je lano a téţ je moţné postiţenému při vědomí lano hodit a s jeho 

přičiněním ho vytáhnout. 

 

6.2 Péče o podchlazeného 

 

Při poskytování první pomoci u podchlazeného člověka je třeba postupovat velmi 

rozváţně. Pečlivě sledovat všechny ţivotní funkce, manipulovat s postiţeným  opatrně, 

vyvarovat se aktivních i pasivních pohybŧ, tzn., ţe s podchlazeným jednáme jako při 

poranění páteře. Je dŧleţité udrţovat ho v horizontální poloze a za kaţdou cenu bránit 

další ztrátě tepla. Přemístění velmi chladné krve např. z končetin do tělesného jádra 

neopatrným pohybem mŧţe zpŧsobit fibrilaci komor. Při tělesné teplotě okolo 30°C 

není defibrilace účinná. Podání většiny lékŧ také ne, organismus je při této teplotě 

nedokáţe zpracovat. Je třeba vysvléct mokré studené oblečení, zabalit do suchého 

oblečení nebo deky a intenzivně zahřívat. U postiţených při vědomí je moţno podávat 

teplé nápoje. Někdy je nutné vyuţít teplo zachránce, kdyţ jiné moţnosti nejsou. U osob 

v bezvědomí sledujeme základní ţivotní funkce- dýchání a oběh a snaţíme se o zajištění 

rychlého příjezdu zdravotníkŧ. Při zástavě oběhu a dýchání je nutné provádět masáţ 

srdce a umělé dýchání do příjezdu záchranné sluţby.  U postiţeného s těţkým 



37 
 

podchlazením je ideální rychlý transport vrtulníkem na specializované pracoviště 

s moţností mimotělního krevního oběhu. 

 

6.3 Pozitivní vliv podchlazení 

 

„Savčí potápěcí reflex, poprvé popsaný u mořských savcŧ, zpomaluje srdeční 

frekvenci a zuţuje periferní tepny, čímţ vytváří zkraty okysličené krve z končetin a 

střev k srdci a mozku. Ve studené vodě se sniţuje tkáňová potřeba kyslíku, coţ 

prodluţuje dobu přeţití.“ [BERKOW, FLETCHER, 1996, s. 2491] 

Pokud došlo k tonutí v chladné vodě, mŧţe hypotermie tedy i podpořit přeţití. Oběti 

dlouhotrvajícího ponoření- 50- 60 minut, zvlášť dětského věku mají relativně velkou 

šanci na záchranu. Resuscitaci provádíme podstatně delší dobu neţ je běţné- eventuelně 

aţ několik hodin a platí zde pravidlo, ţe není moţné prohlásit oběť za zemřelou, pokud 

nedojde k zahřátí alespoň na 35°C. Skutečný mechanismus ochrany mozku je stále 

nejasný, protoţe tělesná teplota nemŧţe být dostatečně sníţena uţ v prvních 10ti 

minutách, kdy k hypoxii došlo. 
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7 Kazuistika 

 

K problematice potápění, uvedu situace, se kterými jsem se setkala v běţném ţivotě 

mimo zdravotnickou praxi. Chci tím ukázat, jak je snadné být účastníkem situace, kdy 

jde o ţivot a jak mŧţe být člověk v okamţiku tím, kdo má moţnost a je povinen alespoň 

se pokusit situaci zvrátit. Kromě celoţivotní zkušenosti je účast při nehodách, které 

vznikly při potápění i dŧvodem pro výběr tohoto tématu pro mou práci. 

 

7.1 Případ první – červenec 1985 

 

Po letech zamítaní ţádostí o povolení k cestě do bývalé Jugoslávie jsme konečně 

s rodiči a skupinou dalších potápěčŧ mohli vycestovat a já jsem se nesmírně těšila na 

potápění v moři. Hned první den po příjezdu na ostrov Murter jsme s otcem (39 let, 

zkušený potápěč, v té době instruktor 2**) vyrazili dál od kempu, kde jsme byli 

ubytovaní prohlédnout okolí a jen tak šnorchlovat, abychom zjistili, jaké jsou na místě 

podmínky pro potápění a co je zde k vidění. Přibliţně 100 metrŧ od břehu jsem byla 

uchvácena podmořským ţivotem v této lokalitě a vše nasvědčovalo tomu, ţe ponory 

s přístrojem do větší hloubky a hlavně na delší dobu neţ umoţňuje potápění na nádech 

budou velmi atraktivní. 

Při plavání na hladině mě najednou překvapil intenzivní zvuk motorového člunu, 

který se vyřítil od špice útesu a doslova proletěl kolem zhruba 2 metry od mojí hlavy. 

Bylo to tak právě v okamţiku, kdy se mŧj otec vynořoval z hloubky přibliţně 8 metrŧ 

na hladinu. Došlo ke střetu, otec byl zasaţen lodním šroubem a utrpěl váţná poranění. 

Nikdy nezapomenu na jeho obraz, kdy krvácející, v bezvědomí padá ke dnu. Se zátěţí a 

po výdechu padal rychle. V té době mi bylo 12 let, člověk v takové situaci moc 

nepřemýšlí. O první pomoci jsem příliš nevěděla, ale v tuto chvíli bylo jasné, co musím 

udělat. Co nejrychleji dolŧ a dostat ho na hladinu. To se podařilo a jako zázrakem se 

vrátil i člun, jehoţ řidič zjistil, ţe něco není v pořádku. Ze břehu po chvíli připlaval 

tátŧv kamarád, který viděl, co se stalo a pomohl nám naloţit ho do člunu. Uţ na hladině 

začal otec kašlat a spontánně dýchat, při vědomí nebyl. Na hlavě a horní končetině měl 

několik hlubokých krvácejících ran. Během transportu na člunu začal vykašlávat velké 

mnoţství pěny. Přivolaný lékař nepomohl a tak musel následovat převoz do nemocnice 

civilním vozem. 
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Vytouţená dovolená nabrala úplně jinou podobu, neţ jsme si všichni představovali. 

Otec strávil několik dní na intenzivní jednotce nemocnice v Šibeniku a po zlepšení 

stavu byl na vlastní ţádost propuštěn. Dle ošetřujícího lékaře přeţil jen díky výborné 

fyzické kondici. 

Diagnóza: Aspirace slané vody, plicní edém, zlomenina lokte, otřes mozku, 

mnohočetné řezné rány. 

Rozbor situace: 

Dŧsledkem středně těţkého úrazu hlavy došlo k následnému bezvědomí, které by na 

souši bylo zřejmě kratšího trvání a postiţenému by se bez dalších následkŧ po nějaké 

době vědomí navrátilo. Ve vodě to situaci zásadně ovlivnilo k horšímu, protoţe 

v bezvědomí došlo k tonutí, k aspiraci slané vody do plic a poté k rozvoji plicního 

edému. 

Pro záchranu v tomto případě postačil okamţitý zásah, vynesení postiţeného na 

hladinu a transport do nemocnice. Z mého pohledu by stav postiţeného pozitivně 

ovlivnilo co nejrychlejší podání kyslíku maskou a zahájení protiedematózní léčby. 

Ideální by byl zásah vodní záchranné sluţby nebo adekvátní péče přivolaného lékaře, 

která poskytnuta nebyla. Tento případ je ukázkou náhle vzniklé situace s akutním 

ohroţením ţivota, ke které došlo ne vlastním zaviněním. Bohuţel případŧ střetu plavce 

s plavidlem nebo úrazŧ lodním šroubem není málo. Plynoucí poučení se tedy týká jak 

řidičŧ vodních plavidel, tak i plavcŧ nebo potápěčŧ. Je nutné označit místo potápění a to 

i nádechového „diving“ bójí, i kdyţ se nachází mimo plavební dráhu. 

 

7.2 Případ druhý – červen 1996 

 

Opět dovolená s potápěním v Chorvatsku. Naše skupina měla asi 25 členŧ, 

obsahovala potápěče rŧzné úrovně i lidi, kteří se nikdy nepotápěli. 

Postiţený (muţ 24 let, nepotápěč) se ponořil na jiţním cípu ostrova Veliki Frašker 

s kolegou asi do 15metrové hloubky, odkud provedl cca po 4 minutách nekontrolovaný 

výstup na hladinu. Po vynoření začal hyperventilovat a následně ztratil vědomí. Druhý 

potápěč jej táhl asi 100 metrŧ ke břehu, kde po vytaţení z vody začali ve dvou provádět 

resuscitaci dle moţností a schopností. Dalšímu přítomnému se podařilo zastavit 

motorovou jachtu, která postiţeného naloţila a poté naloţili mě (jako jediného 

přítomného zdravotníka). Postiţený byl cyanotický, bez dechu, bez akce srdeční. 
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Pokračovali jsme v resuscitaci s pouţitím kyslíku pomocí Saturn-oxy, nic jiného jsme 

k dispozici neměli. Po příjezdu do přístavu Verudela pokračovala v resuscitaci přivolaná 

RLP, lékařka měla snahu aplikovat Adrenalin intrakardiálně a po 10 minutách 

konstatovala smrt. Postiţený byl převezen na oddělení patologie nemocnice v Pule, kde 

byla následující den provedena pitva. 

Diagnóza: Barotrauma plic, hypertrofie srdce, ateroskleróza levé koronární tepny, 

zvětšená játra, obezita. 

Technické vybavení a materiál byl zkoumán v laboratoři policie v Pule se 

stanoviskem vše funkční. 

Rozbor situace: 

Zde došlo s největší pravděpodobností ke stresové situaci a panice z nám neznámých 

dŧvodŧ. Nekontrolovaný výstup, při němţ díky nedostatečnému vydechování došlo 

k přetlaku v plicích, byl příčinou barotraumatu plic. Dle pitevní zprávy byl postiţený na 

svŧj mladý věk zatíţen některými zásadními změnami na srdci, cévách, játrech a byl 

obézní. O těchto nefyziologických změnách zřejmě vŧbec nevěděl. Musím zde 

upozornit na dŧleţitost a nutnost preventivního lékařského vyšetření před potápěním, 

které by odhalilo skutečný zdravotní stav. Kontraindikací je pro potápěčský sport celá 

dlouhá řada a podle mého názoru v tomto případě bylo vhodnější věnovat se jinému 

sportu. Nerada to píšu, ale shodujeme se s vedoucím práce, ţe tento člověk neměl 

v takové hloubce bez základního výcviku co dělat a vina je jednoznačně na tom, kdo ho 

na takový ponor vzal. 

Pro větší moţnost záchrany byl třeba rychlý transport na břeh, nejlépe v záchranném 

člunu nebo za pomoci nafouknutí obou kompenzátorŧ vztlaku a současná resuscitace 

dýchání. Dále podání kyslíku a transport na specializované pracoviště. 

V upoutávce nějaké firmy nabízející kurzy potápění, jsem četla tak nějak pozitivně 

znějící heslo „ Potápění je pro kaţdého“. Nemyslím si to. 

 

7.3 Případ třetí – červen 1996 

 

Tři dny po tragédii, kterou jsem popsala-viz. Případ č. 2, šlo znovu o ţivot dalšímu 

potápěči (muţ 39 let, ne příliš zkušený potápěč) z naší výpravy. Tentokrát na severní 

straně ostrova Veliki Frašker. Postiţený prováděl skupinový ponor se čtyřmi dalšími 

potápěči. Asi v 8metrové hloubce signalizoval točení hlavy, neschopnost vyrovnat tlak. 
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Po vystoupení o 2 metry postiţený signalizoval stabilizaci stavu a chtěl pokračovat 

v ponoru. Kolega se otočil a sledoval dno a asi po minutě zjistil, ţe nemá kontakt 

s postiţeným. Druhá dvojice uviděla postiţeného asi v 15metrech padat ke dnu bez 

automatiky v ústech. Okamţitě mu nasadili svoji automatiku do úst a provedli výstup. 

Na břehu zahájili resuscitaci a sháněli člun. Po příjezdu k nám jsme pokračovali 

v resuscitaci, byl přítomen lékař ARO (téţ člen naší skupiny), který zajistil dýchací 

cesty intubací a byl zajištěn ţilní přístup. Po naloţení pacienta do přivolaného vozu 

místní RLP  jsme odjeli do nemocnice v Pule. Po celou dobu transportu byl podáván 

kyslík, pacient připojen na ventilátor, probíhala masáţ srdce a farmakologická léčba. 

Místní záchranáři přenechávali prostor pro práci nám. V nemocnici po připojení na 

monitor a dalších 10 minutách resuscitace byla konstatována smrt. Dle lékaře byla 

příčina smrti natolik jasná, ţe nebylo třeba provést pitvu. 

Diagnóza: Udušení z utonutí.  

U technického vybavení konstatován vytrţený inflátor (dofukovací hadice) z vesty. 

Rozbor situace: 

Myslím, ţe ponor měl být ukončen při prvních negativních vjemech potápěče a 

druhý potápěč se měl svému kolegovi více věnovat. Kontrola kontaktu musí být 

neustále. Domníváme se, ţe šlo o tzv. Shallow water blackout- změny ve vnitřním 

prostředí, kdy je předchozí hyperventilací (zde zřejmě z dŧvodu nevolnosti) sníţena 

hladina CO2 v krvi a postiţený pod vodou mŧţe jednat iracionálně. Zvládnutí situace 

bývá na další osobě. Přínosná je snaha o zklidnění, výstup na hladinu a dopravení 

postiţeného do bezpečí. Toto je druhý případ, kde je moţné vidět, jak dŧleţitou roli 

hraje pod vodou komunikace s partnerem a případný zásah v nouzové situaci. Zde došlo 

opět k porušení zásad bezpečnosti ve skupině potápěčŧ. Nikdo nesmí zŧstat sám, zvlášť 

ne, předcházela- li komplikace v ponoru u jednoho z účastníkŧ. Myslím, ţe včasný 

zásah pod vodou mohl takto závaţné situaci s tragickým koncem předejít.  

Co se týče snahy o záchranu na břehu, myslím, ţe v přednemocniční péči bylo 

provedeno maximum moţného. 

Později jsme se dozvěděli, ţe si tento potápěč stěţoval na nevolnost uţ před 

ponorem. Více neţ zřejmé je, ţe není dobré podceňovat svŧj momentální zdravotní stav 

i psychické rozpoloţení. Nevolnost na suchu nebývá takovým problémem, pokud se za 

ní neskrývá závaţnější příčina. Za to pod vodou i prostá nevolnost nebo to, ţe se člověk 

„necítí dobře“ mŧţe zapříčinit vznik situace, ze které není šťastného návratu, jako 

v tomto případě. 
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8 Diskuze 

 

Vodním sportŧm se v dnešní době věnuje mnoho lidí. Málokdo alespoň někdy 

v ţivotě nevyrazil „na vodu“ sjet nějakou tu řeku a kochat se při tom okolní přírodou, 

trávit čas s přáteli a uţít si dny volna. Co mŧţe být příjemnějšího za horkého letního dne 

neţ skočit do příjemně chladivé vody a jen tak si zaplavat? A co teprve ponořit se pod 

hladinu v moři a sledovat tu nádheru a stát se alespoň na pár okamţikŧ součástí toho 

krásného barevného a tichého světa? Tyto nevšední záţitky a odreagování jsou 

dŧvodem takového zájmu. Málokdo si však uvědomuje moţná rizika a je připravený na 

nesnáze. Domnívám se, ţe z chyb, které nás zasáhnou na úrovni toho nejcennějšího, co 

máme- našeho ţivota, či ţivota někoho jiného, se musíme poučit a musíme se učit 

předcházet podobným situacím.  

Při shromaţďování dat pro svou práci jsem zjistila, jak obsáhlé téma jsem zvolila. 

Několikrát jsem narazila na veřejně dostupné informace, které nebyly pravdivé. Chci 

tedy podotknout, ţe je velmi dŧleţitý výběr materiálŧ pro vzdělávání a také výběr 

školícího a výcvikového střediska, které si zvolíme pro absolvování rŧzných úrovní 

vzdělání v jednotlivých sportovních disciplínách.  

Velkou část práce jsem věnovala potápěčskému sportu, protoţe mě samotnou tento 

sport také oslovil a příznivcŧ potápění je mezi námi opravdu hodně. Stejně tak jako je 

moţné narazit na potápěče rŧzné kvality téměř kdekoliv, je moţné narazit často na 

zprávy o nehodách, ke kterým došlo při potápění. Jsem si vědoma toho, ţe v této práci 

jsem se teorie potápění jenom dotkla. Potápěčský sport je tak specifický, ţe podrobná 

znalost teorie je nutností, stejně jako nácvik praktických dovedností. 

Zpracováním kazuistik jsem došla k problematice poskytování neodkladné péče 

v cizím státě, coţ moţná z textu nevyplynulo dostatečně. Nicméně musím konstatovat, 

ţe moje zkušenost ze situací, kdy bylo třeba vyuţít místní záchrannou sluţbu pro 

maximálně indikované stavy, ani v jednom případě nebyla pozitivní. Těţko soudit 

situaci dnes, je to přece jenom pár let. Já jen věřím v to, ţe s postupem času došlo nebo 

dochází i tam k nápravě systému v poskytování urgentní péče. Výkony v 

přednemocniční i nemocniční péči by měly být prováděny co nejefektivněji a měly by 

odpovídat standartním postupŧm. Nás by tato zkušenost měla motivovat k prevenci 

vzniku situace, se kterou si sami neporadíme a k co největším znalostem ohledně 

poskytnutí první pomoci.  
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Pokusila jsem se přispět k poznání svým zpracováním tématu a pevně věřím, ţe tyto 

kapitoly pomohou vzbudit zájem o dŧleţité informace ohledně tonutí a jinak závaţných 

stavech spojených s pobytem u vody. Jsem přesvědčená o tom, ţe případy vzniklých 

úrazŧ při vodních sportech, ke kterým dochází, by měly být daleko více medializovány 

a na základě rozboru by měly být poučné pro nás všechny. 
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Závěr 

 

Za hlavní cíl své absolventské práce jsem stanovila tendenci upozornit na četnost 

výskytu ţivot ohroţujících situací, které mohou vznikat při vodních sportech nebo při 

pouhém pobytu u vody. Zpracováním kapitol o konkrétních zdravotních postiţeních 

jsem se snaţila vysvětlit tuto problematiku.  U jednotlivých diagnóz jsem popsala 

doporučený postup první pomoci, která by byla efektivní a vedla k zvládnutí situace. 

Nikdo nestojí o zkušenost takovou, která stála lidský ţivot, ale pokud se tomu tak stalo, 

je přirozenou cestou poučit se z takové události a najít chyby. O to jsem se snaţila 

zveřejněním a rozborem příhod, u kterých jsem měla moţnost být během svého ţivota. 

 Jako dílčí cíle jsem vypracovala stručný přehled fyzikálních jevŧ pŧsobících ve vodě 

a podrobněji jsem se věnovala otázkám tonutí, podchlazení a resuscitace. Myslím, ţe 

tato témata mají co říct široké veřejnosti a ţe zpracované informace jsou velmi 

zajímavé, uţitečné a pochopitelné pro všechny.       

Věřím, ţe základní informace o změnách fyziologických funkcí při pobytu ve vodě 

nebo pod vodou, o příkladech vzniklých situací, zdravotních komplikací a také o 

prevenci a efektivní první pomoci a přednemocniční péči mohou přispět k větší 

bezpečnosti a zvládnutí kritické situace při vodních sportech. A to bylo mou snahou. 

 

Na závěr si dovolím citovat velké moudro Prof. MUDr. Františka Novomeského, PhD. 

„Vodu máme v sobě, v buňkách, to je známo. Ale musíme ji dostat do sebe i filozoficky. 

Člověku dnešních časů moc a moc chybí pokora. Ke všemu, i k vodnímu prostředí, 

pakliže se opovažuje do něj vstoupit…“ 
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Resume 

 

The theme of my assignment is „Sudden situations in water sports“. I would like to 

talk about sudden situations in water which threatened peoples lifes and about first aid 

on the place of accident. I would like to point out the frequency of these situations. The 

values in statistics are quite high - in the Czech republic each year about 300 people 

drowned. As an interim target, I worked on the physical properties of water, drowning, 

hypothermia and an effective assistance in various situations. 

 The reasons for selecting this theme are three situations in my life, where I was the 

one who provided the first aid on the place of accident. 

The first case is about my father. We were diving together in the Mediterranean sea 

and my father was hit by a motor boat. He suffered serious  head and upper limbs 

injuries, but the most important thing in that moments was his unconsciousness and 

aspiration of salt water into his lungs. He suffered a short time developed pulmonary 

edema and spent holydays in a hospital in severe conditions with high importance. 

Thank god he survived. 

The other two situations don't have good endings. In both cases it was a mistake of 

divers and their colleagues. The problems were caused by overestimating their forces 

and disregarding warning signs . Despite an immediate first aid, resuscitation and care 

of the local emergency medical service, basic life functions weren't restored. This meant 

death for two young men . 

Anyone can avoid such an incident. We all should know basics of first aid, as each of 

us can be in a situation, where it's necessary to help the others or yourself. 

I hope my conception of the subject will help those who are aware of risks involved 

and want to know more. 
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Použité zkratky: 

 

AIM…………………akutní infarkt myokardu 

ARDS……………….acute respiratory distress syndrom- akutní syndrom dechové tísně 

ARO…………………anesteziologicko- resuscitační oddělení 

CNS………………….centrální nervová soustava 

GIT…………………..gastrointestinální trakt 

PEEP…………………positive end-expiratory pressure- pozitivní tlak na konci výdechu 

RLP…………………..rychlá lékařská pomoc 


