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0. Úvod  

Vážení páni, vážené dámy,

tato práce navazuje na mou loňskou středoškolskou odbornou činnost, která 
byla vytvořena jako návrh publikace, která má rozšířit všeobecné znalosti občanů o 
problematice Zdravotnické záchranné služby, a seznámit je se základy první pomoci. 
Tato pokračovací práce už není zaměřena na teorii o záchranné službě, ale podává 
rozšiřující informace o její problematice. V této práci je také znova uvedena kapitola 
první pomoc, která je však rozebrána podrobněji a obsahuje také obrázky úrazových i 
neúrazových stavů, pro lepší představivost veřejnosti, jaké má  daný stav příznaky.

Mottem práce stále zůstává to, že život není film, který lze přetočit a pozměnit 
jeho děj, ale čas, který utíká neúprosnou rychlostí stále kupředu…Každému z nás se 
může kdykoliv něco přihodit - nikdo přeci není nezranitelný, avšak  jen málokdo si to 
uvědomuje…
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1. Cíle práce  

Cíle práce jsou v této pokračovací práci stejné jako v práci první. I tato je vytvořena 
z toho důvodu, aby mohla sloužit jako informační materiál o záchranné službě a první 
pomoci. Smyslem je rozšířit informace o problematice této složky integrovaného 
záchranného systému tak, aby byly volně dostupné pro celou veřejnost. Samozřejmě 
cílem této práce je také navrhnout k problémům záchranné služby nějaké řešení. 
Dalším cílem této práce je podrobněji rozebrat problematiku první pomoci, a zařadit 
do této kapitoly také fotografie různých úrazových i neúrazových stavů pro přiblížení 
veřejnosti, jak daný stav vlastně ,,vypadá“.
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2. Metodika  

V první části jsem pro větší přehlednost shrnula nejdůležitější informace ze své první 
práce o záchranné službě.

Ve druhé části jsem se zaměřila na rozšíření informací týkající se problematiky 
záchranné služby. Vysvětluji podstatu daných problémů takovým způsobem, který je 
srozumitelný i laické veřejnosti. Dále jsem uvedla možné řešení daných problémů.

Ve třetí části je kapitola o první pomoci, která je v této pokračovací práci rozšířená o 
ukázky úrazových i neúrazových stavů pro lepší představivost veřejnosti, jak daný 
stav vypadá.
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3. Opakovací část  

A) Přehled informací o záchranné službě z předchozí práce

V předchozí práci byly podány základní informace o záchranné službě. Jedná se 
například o uvedení definice ZZS. Dále vysvětlení co vlastně znamená záchranná 
služba a kdo jsou záchranáři. Byla popsána historie záchranné služby, systém ZZS 
v ČR, rozdělení podle výjezdových skupin, dále byly popsány znaky záchranné 
služby, druhy záchranné služby. Byly rozebrány výhody a nevýhody krizového čísla 
112 a problematika této složky. V neposlední řadě byly podány nejzákladnější 
informace o první pomoci. 

I. Definice záchranné služby

Záchranná služba je služba, jejíž posláním je péče o pacienty, jejichž zdravotní stav se 
náhle a neočekávaně zhoršil, a jejichž základní životní funkce (tj. vědomí, oběh a 
dýchání) jsou ohroženy selháním nebo již selhávají.

II. Výjezdové skupiny

Před-nemocniční neodkladnou péči poskytují výjezdové skupiny:

• rychlá zdravotnická pomoc (RZP), v níž je nejméně dvoučlenná posádka složená 
z řidiče a zdravotnického záchranáře,

• rychlá lékařská pomoc (RLP), s nejméně tříčlennou posádkou. Členy posádky jsou 
řidič, zdravotnický záchranář a lékař (min. 1 atestace v oboru chirurgie, vnitřní 
lékařství, všeobecné lékařství, anesteziologie a resuscitace nebo pediatrie)

• letecká záchranná služba (LZS), s pilotem, SZP a lékařem
• skupina lékařské služby první pomoci (LSPP)- s řidičem a lékařem.
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III. Modrá hvězda života

Každý z paprsků "hvězdy života" reprezentuje jednu ze šesti funkcí záchranného 
řetězce:
Rozpoznání stavu - Oznámení - Výjezd - Péče na místě - Péče během transportu a 
Předání
k definitivní péči. Had a Aeskulapova hůl jsou tradiční symboly medicíny a 
lékařského stavu.

IV. Historie

První záznam o použití ambulance při nehodě sahá do roku 1487, do doby Španělské
královny Isabelly. Část španělské armády vytvořila první vojenské nemocnice neboli
"ambulancias", avšak zranění vojáci stejně nebyli kvůli léčbě zvednuti dříve než 
skončila bitva,
proto stále mnoho životů končilo umíráním v bitevním poli. Za vznik vděčí záchranná 
služba francouzskému chirurgu Jeanu Dominique Larreymu (1766-1842), který je 
považován za otce přednemocniční neodkladné péče, jelikož zavedl tzv. ,,létající 
ambulanci" pro poskytování chirurgické pomoci v blízkosti bojiště, kdy byli zranění 
odváženi do stálých lazaretů až po primárním ošetření. Zavedl nosítka pro přenášení 
raněných, věděl, že je nutné vždy nejdříve zastavit krvácení, a přišel na to, že rány 
musejí být překryty čistým obvazem, jinak hrozí téměř vždy ranná infekce s fatálním 
koncem. Válečná chirurgie tak položila základy dnešní urgentní medicíně.

V. Druhy záchranné služby

- Zdravotnická záchranná služba
- Letecká záchranná služba 
- Vodní záchranná služba
- Báňská záchranná služba
- Speleologická záchranná služba
- Vojenské záchranné útvary

9



4.        Problematika zdravotnických záchranných služ  eb  

A) Problémy

I. Centrální příjmy

Centrální příjem – fenomén poslední doby. Kde pomáhá a kde vnáší problémy?

Co je centrální příjem

Centrální příjem je místo v nemocnici, kam jsou přijímáni všichni pacienti přivezení 
záchrannou službou, ale i lidé kteří mají nástup do nemocnice dohodnutý předem.
Nejčastěji bývá vybaven recepcí, příjmem pacientů, resuscitačními lůžky a ambulancí.

Účel centrálního příjmu

Centrální příjem by měl usnadnit přijímání pacientů. Také řeší problém záchranných 
služeb zvaný „kam s pacientem?“ V některých případech je těžké rozhodnout na jaké 
nemocniční oddělení pacienta předat, a při špatném rozhodnutí si pak oddělení 
v nemocnici pacienta ,,přehazují jako horký brambor“ a to pacientovi na zdraví 
rozhodně nepřidá. Na centrálním příjmu je základní zdravotnické vybavení pro různé 
urgentní úrazové i neúrazové stavy, lékař na ambulanci, a někdy jsou k dispozici i 
odborní lékaři.

Problém centrálního příjmu

Jak to tak bývá, nikdy není nic bez problémů. A je tomu tak i v případě centrálních 
příjmů. Centrální příjem je velice výhodný převážně ve velkých a středně velkých 
nemocnicích s dostatkem personálu. V malých nemocnicích, ve kterých je zřízen 
centrální příjem, to způsobí zmatek a další problémy. To vše z jednoho prostého 
důvodu – a tím je nedostatek personálu. V nemocnici se postaví supermoderní 
centrální příjem s tím nejlepším vybavením, příjem má být uveden do provozu a 
najednou je tu problém. Někdo nemyslel na to, že v českém zdravotnictví je 
nedostatek zaměstnanců, a tudíž na tom novém moderním příjmu nebude mít kdo 
přijímat. To je ovšem problém celoplošný a netýká se jen malých nemocnic, ale téměř 
každého neprivátního zdravotnického zařízení v ČR.
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Řešení problému

Existuje vůbec nějaké? Ano. Musel by stát vytvořit pro české zdravotnictví podmínky 
úměrné této profesi, v které zdravotníci denně zachrání spousty životů. To je ovšem na 
náš stát zřejmě nemožný úkol, a tak se můžeme spíše přiklonit k verzi, že nedostatek 
pracovníků ve zdravotnictví je u nás neřešitelný problém.
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II. Napadání pracovníků zdravotnické záchranné služby

Co se to tu děje? Co je to za novou módu? Copak už lidé naprosto ztratily respekt? A 
kde je chyba? Odpověď je prostá – v lidech a v legislativě, prostě jak už to u nás bývá 
zvykem nejsou pořádné zákony…

Za posledních pár let se počet případů napadení pracovníků ZZS rapidně zvýšil. Stává 
se tak zejména při ošetřování osob, které požily alkohol, ale výjimkou nejsou ani lidé 
střízliví. 
Je to velice zajímavá otázka psychiky osob, které záchranáře napadají. Nechápou, že 
zdravotníci jim chtějí pomoc, myslí si, že jim chtějí ublížit a proto je napadnou, a 
opravdu se nejedná jen o nějakou tu facku. Jsou známy případy, kdy museli být 
záchranáři kvůli napadení dokonce i několik měsíců v pracovní neschopnosti. A co se 
stane osobě, která zdravotníka napadla? Zajímavá otázka – a opět jednoduchá 
odpověď: Nic. Osobě, která záchranáře napadla se prostě nic nestane. Může zato 
například i to, že záchranářům nebyl doposud udělen statut veřejného činitele, který 
mají ostatní složky IZS.
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III. Falešní lékaři

V této kapitole bych také ráda upozornila na falešné „lékaře“. Víte, že je možné získat 
kulaté úřední razítko bez předložení příslušných dokladů? Navíc je obstaráte do 
hodiny. Bez “zbytečných formalit” se můžete stát notářem, lékařem, soudním znalcem 
či policejním vyšetřovatelem. Kvalifikaci mít vůbec nemusíte. Pan Jeroným Janíček 
pracoval na pokusu, jehož výsledky mi poskytl pro tuto práci, kdy si bez problémů 
obstaral kulaté razítko pro „falešného psychiatra“, paní ve firmě zabývající se výrobou 
razítek po něm nechtěla vidět občanský průkaz, ani jiný doklad. Dále velmi lehce 
sehnal recepty (od společnosti SEVT) a mohl začít zkoušku – Vypsal na recept 
smyšleného pacienta s neexistujícím rodným číslem a naordinoval nejvíce zneužívaný 
lék Diazepam, a poté vyzkoušel první lékárnu – během pěti minut měl Diazepam 
v ruce i přesto, že paní lékárnici nesedělo rodné číslo, totéž v druhé lékárně s tím, že 
zde paní lékárnice poznamenala, že lékař asi nebyl ve formě, když vypisoval recept, a 
až ve třetí lékárně zkušená paní magistra prokoukla falešný recept. Potom, co jí pan 
Janíček řekl o testu, vytáhla na ukázku celou krabici falešných receptů… A získat léky 
na předpis bez předpisu prý není jednoduché…Myslíte si to ještě také? Podle právníka 
JUDr. Pavla Nováka, který průběh celého pokusu sledoval, je každý výrobce trestně 
odpovědný za výrobu všech úředních razítek, k nimž nemá zadavatel oprávnění. 
Žádný zákon u nás však nestanovuje, co má výrobce razítka po zadavateli požadovat, 
a není tomu tak ani u úředních razítek. Stát tak na jedné straně striktně přikazuje 
občanovi předkládat desítky razítek, aby mohl vůbec existovat, ale na druhé straně 
nevytvořil právní úpravu, která by zamezovala jejich plošnému zneužívání.
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IV. Když bliká majáček

Něco tu na silnici houká, něco bliká, a co teď? Spousty řidičů, ale i chodců začnou 
panikařit po tom, co zahlédnou blikající a zaslechnou houkající maják. Ale proč? Není 
přece nic těžkého uhnout kousek na stranu, aby záchranné vozidlo, ať už se jedná o 
záchrannou službu, hasiče nebo policii, mohlo bezpečně a bezproblémově projet, 
vždyť je přeci právě někdo velmi naléhavě potřebuje…Ovšem je tu jeden problém – 
spěch a stres. Lidé pospíchají, jsou nervózní z toho, aby někde nebyli náhodou o 
minutku později, a tak jsou velmi bezohlední k ostatním řidičům. To je také důvodem 
velmi častých dopravních nehod, které ne vždy dopadnou zrovna šťastně… Jak se tedy 
správně zachovat v případě, že kolem nás bude projíždět záchranné vozidlo? Dalo by 
se říct, že zhruba takto:

1) Zaslechneme-li nebo zahlédneme-li vozidlo IZS se zapnutými majáky měli 
bychom co nejrychleji prohlédnout okolí v němž se nacházíme, zpomalit, a 
přesunout se do volného prostoru co nejblíže ke krajnici po naší pravé ruce, 
aby záchranné vozidlo mohlo bezpečně projet po prostředku silnice.

2) Vyčkat, až záchranné vozidlo projede, zjistit, zda nebude projíždět další (v 
případě větších událostí nikdy nevyjíždí pouze jedno vozidlo a v takových 
případech se zpravidla záchranná vozidla drží v těsné blízkosti u sebe) 

3) Po projetí vozidla „pod majákem“ zkontrolovat ostatní účastníky provozu, 
nikam zbytečně nespěcháme, jsme ohleduplní k ostatním, a pomalu se 
začínáme rozjíždět.

Řekněte, je na výše uvedených bodech něco složitého? Přece není, tak jak je možné, 
že je stále tolik dopravních nehod záchranných vozidel se zaviněním ostatních 
účastníků provozu. Odpověď je velice jednoduchá – někteří řidiči zkrátka nemají 
respekt před záchrannými vozidly a chybí jim ohleduplnost…
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V. Záchranářská etika

Neustále se jen řeší, jak se chovají lidé k záchranářům, ale slyšeli jste někdy v médiích 
o tom, jak se chovají záchranáři k lidem? Existuje mnoho příruček o etice chování 
záchranářů, ale praxe je jiná. Záchranáři se mají chovat tak, aby neškodili pacientovi, 
protože ten je v šoku ze situace, která u něj nastala, a proto je mnohem citlivější než 
obvykle. Většina záchranářů se tak chová, jsou k pacientům vlídní, přívětiví a milí, ale 
je také bohužel pár šedých výjimek. Zažila jsem zásah záchranářů, kdy jeden z nich 
řekl ostatním o pacientovi po dopravní nehodě (upozorňuji, že v místě byla rodina 
pacienta): ,, Odneste to, třeba z toho v nemocnici ještě něco udělají.“ Takhle by se 
podle mě a mnohých dalších opravdu neměl chovat. Jako vrchol pak řekl rodině: 
,,Ježiš, neotravujte a nemotejte se tady!“ Když už chybí etika, tak kde je alespoň ta 
lidskost? Nebylo by na škodu zařadit do školení záchranářů více informací z oblasti 
chování. Je jen štěstí, že takových odstrašujících případů chování záchranáře je 
opravdu jen minimum.
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VI. Filmové záchranářství

Každý z nás někdy viděl nějaký ten film se záchranářskou tématikou. Hodně z nás asi 
zná seriály jako Medicopter 117, Záchranáři anebo třeba Ordinaci v Růžové zahradě. 
Ale kolik z nás už jen tuší, že tyto seriály obsahují takové hrubé chyby při poskytování 
první pomoci, že kdyby si někdo vzal první pomoc z těchto seriálů za vzor, mohl by 
ohrozit na životě toho komu by první pomoc poskytoval nebo sebe? Bohužel je to tak, 
ti co vytvářejí podobné seriály se nezabývají tím, jestli je daný postup správně, ale 
zajímá je pouze to, jestli daná nahraná situace přitáhne co nejvíce diváků, bez ohledu 
na možné následky. Například uvedu jednu situaci ze seriálu Záchranáři: ,,Horolezci 
se rozhodli, že si vylezou na skalní útes nacházející se na moři, jednomu z nich však 
podklouzly nohy, a zajištěný na laně padal z útesu dolů, pár metrů nad zemí se zasekl, 
a zůstal prověšený do oblouku tvaru obráceného písmene U, tím trhnutím bylo zcela 
jasné, že půjde o poranění páteře. Druhý horolezec vyslal tísňovou výzvu, ze základny 
byl vyslán vrtulník ze zdravotnickou posádkou paramediků1 , po příletu posádky na 
místo události byly spuštěni k raněnému 3 záchranáři, necháme teď jako vedlejší 
přetížení lana, když se ti ,,záchranáři" dostali k raněnému, vůbec je asi nezajímalo 
nějaké základní prohlédnutí pacienta, a už vůbec asi nebrali v úvahu zlomenou páteř, 
protože raněného naložili do trojúhelníkového popruhu bez jakéhokoliv zpevnění, 
čímž jeho páteři rozhodně nepomohli, a hurá s ním nahoru. Dobře, možná by se jim 
povedlo "ukecat" to na nedostatek paliva nebo na nepříznivé podmínky, ale co už by 
se jim určitě nepovedlo obhájit je následující: Na palubě vrtulníku byl pacient 
připoután na nosítka, byl při vědomí a komunikoval normálně se všemi záchranáři (je 
to vůbec možné při takovém zranění?) Jeden ze záchranářů mu dal sníst řádek 
oříškové čokolády!!! Jako záchranář by měl vědět, že při úrazech, zvláště při těch, při 
kterých hrozí vnitřní krvácení nebo když je možné, že pacient bude operován, se 
nesmí podávat žádné poživatiny ani tekutiny. V tomto případě to bylo horší ještě o to, 
že raněný byl alergický na oříšky, což si v danou chvíli pochopitelně neuvědomil, 
takže po požití oříškové čokolády byl u něj vyvolán ještě ke všemu anafylaktický šok.
Dalším případem je Medicopter 117, v tomto seriálu se dával Ringer snad na všechno, 
a dalším špatným ,,návodem" bylo riskování života například kvůli poškrábanému 
koleni. 
O záchranářích v Ordinaci v Růžové zahradě snad ani nemluvě, ne jen že záchranáři 
ve filmu používají neprávem uniformy středočeské záchranné služby, která se veřejně 
distancuje od podání souhlasu používání jejich stejnokroje pro účely seriálu, ale také 
to jak jsou pacienti přiváženi na ambulanci, myslím jak jsou prvotně ošetřeni 
záchrannou službou, když se na to podíváte, tak si řeknete, že i snad malé dítě by toho 
raněného dokázalo ošetřit lépe, a to nemluvím o případné resuscitaci prováděné v 
tomto seriálu, to se dá srovnat s pojmem katastrofa…Nemyslíte, že by bylo dobré dát 
alespoň nějaké upozornění na začátek seriálu, že úkony prováděné v seriálu nejsou 
založeny na správnosti, a neměli by se tedy jimi diváci řídit? 
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Já myslím, že by to až tak na škodu nebylo, je smutné když se něco stane, záchranáři 
přijedou k případu, a tam paní stojí nad polomrtvým pacientem, a nesprávně 
poskytnou první pomoc odůvodňuje záchranářům se slovy: ,,ale takhle to bylo přeci v 
tom seriálu…"
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VII. Nebezpečné e-maily

Stále častěji se mezi lidmi, nejčastěji prostřednictvím elektronické pošty, objevují e-
maily s ,,návody na samozachránění“. Z počátku se to zdá jako nevinná rada, kterou 
nám dá někdo, kdo se „snaží pomoci“. Problém však nastává, když se takovýto 
,,návod“ dostane do rukou laikovy, který se hned takového návodu chytne, protože 
nemá odborné znalosti a tak tedy nemůže tušit, že v daném dopise jsou hrubé chyby, 
které by naopak mohli jeho život spíše ohrozit než zachránit. Jako příklad uvedu dopis 
s návodem na samozáchranu kašláním při AIM (příloha č.1). Naprostý nesmysl, který 
může lidský život velice ohrozit… A takovýchto zpráv se objevuje nespočetné 
množství a kolují mezi lidmi po celém světě.
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VIII. Státní versus soukromé záchranky

Tuto kapitolu jsem do své práce zařadila po případu, který se stal dne 11. března 2009 
v 9:16 u obce Hvězdnice. U obce se stala dopravní nehoda, kolem které projížděl řidič 
soukromé záchranné služby, který zastavil u nehody, kde svědci oživovali zraněného, 
podle rad dispečera záchranné služby. Přidal se k resuscitaci a po chvíli pak sám 
rozhodl o úmrtí zraněného, a z místa odjel ještě před tím, než na místo přijel lékař. 
Lidé už pak v oživování nepokračovali. Lékař záchranné služby pak už muži pomoci 
nemohl. Nelze přitom vyloučit, že by bez přerušení oživování mohl mít muž větší 
šance na přežití. Řidič soukromého sanitního vozu se dopustil chyby, že odjel z místa 
nehody a nepočkal na příjezd profesionálních záchranářů, což byla jeho povinnost, a 
navíc přerušil oživování, přitom konstatovat úmrtí má ve své pravomoci výhradně jen 
lékař.

Tento případ vnesl myšlenku, zda jsou soukromé záchranné služby bezpečné. Myslím, 
že podle jedné osoby nemůžeme odsoudit celý systém. Řidič soukromé záchranné 
služby se dopustil velmi vážné chyby, která stála život člověka, a nezáleží na tom, zda 
byl ze soukromé záchranky nebo ne, je to pochybení osoby jako takové. 

Nicméně na záchraně lidských životů by se dle mého názoru nemělo vydělávat. Z toho 
vyplývá, že by bylo názoru lepší, kdyby záchranná služba byla státní, zřizovatelem by 
byl stát, a ne kraje, takže by byla záchranná služba jednotná, a ne všelijak zbarvená 
jako v současnosti. Také by pracovníci záchranných služeb měli získat statut 
veřejného činitele, jako ostatní složky IZS-hasiči a policie. Mým názorem je, že 
pracovníci záchranné služby jsou veřejnými činiteli, ať už je to v zákonech nebo ne.
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IX. Umí lékaři první pomoc nejlépe?

Většinu z nás ani nenapadne se nad touto otázkou zamyslet, protože to bere jako 
samozřejmost, opak je ale pravdou, vždyť lékaři jsou také jen lidé…

Na lékařských fakultách se samozřejmě předmět první pomoc vyučuje, jenže problém 
je v tom, že budoucí lékaře učí první pomoc za použití různých pomůcek a přístrojů. 
Ale řekněte, kolikrát se vám stane, že při ranní procházce lesem ,,najdete" osobu v 
zdraví ohrožujícím stavu a máte s sebou náhodou ,,ekágéčko", glukometr, dlahy 
apod.? Myslím, že ani jednou. Pochybuji totiž o tom, že lékaři nosí na procházky 
přístrojové vybavení celé ordinace…
Proto si myslím, že by nebylo na škodu připravovat budoucí lékaře v oblasti první 
pomoci bez přístrojů na modelových situacích. Jako příklad uvedu zdravotnické 
soutěže Českého červeného kříže, které jsou zaměřené zejména na poskytnutí první 
pomoci bez žádného zdravotnického materiálu. Zkuste připravit lékaři nějaký ,,případ" 
v terénu, a pošlete ho bez jakýchkoliv pomůcek ,,zachránit", a uvidíte jak lékař 
uspěje… Samozřejmě výjimku tvoří lékaři, kteří nějaký ten rok pracují na 
záchranných službách,ty už přece jen nějaké ty zkušenosti z oblasti urgentní medicíny 
mají.
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X. Už konečně platí Schengen?

V předchozí práci byla řešena problematika příhraničních záchranných služeb, a to 
z toho důvodu, že ačkoliv platí Schengenský prostor, záchranáři při výjezdu nemohou 
přejíždět přes německé území. Konkrétně se tedy jedná o záchrannou službu 
s výjezdovým stanovištěm v Aši. Na obrázku (příloha č. 2) vidíte kvůli čemu je tento 
problém. Ale když už platí Schengenský prostor po téměř všech státech EU, a hlavně 
v ČR i Německé republice, měl by platit pro všechny a pro složky IZS obzvláště. Bylo 
by lepší, kdyby tyto složky v příhraničí spolu spíše spolupracovali než soupeřili…
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B) Informační část

I. Dopravní servis pro záchranky

V dnešní době existuje několik vymožeností, které ulehčují životy spoustě z nás. Patří 
mezi ně několik služeb, které například zahrnují dopravní servis. Ve většině měst je na 
několika taktických místech dopravních tras umístěna kamera, přes kterou je sledován 
provoz na daném místě. Proč tedy této služby nevyužít v další prospěšnou věc – 
nemusí dopravní informace vědět jen policie nebo různá média, která situaci zhodnotí 
ve večerních zprávách, ale mohlo by se jí využít ve prospěch složek IZS. Abych 
vysvětlila tuto myšlenku – na informace o dopraví situaci v daném městě by mohlo 
být napojeno operační středisko záchranné služby nebo hasičského záchranného sboru, 
a tak by potom nedocházelo k případům, že posádka záchranářů jedoucí za pacientem 
nebo posádka hasičů jedoucí např. hasit požár, uvízne v dopravních kolonách. 
Nechápu proč se této služby už dávno nevyužívá, vždyť při výjezdu složky IZS závisí 
na každé vteřině…
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II. Záchranářské soutěže

Při těchto záchranářských soutěžích si pracovníci záchranných služeb vyměňují 
zkušenosti, cvičí své dovednosti a připravují se na různé situace, které mohou nastat 
kdykoliv.

Někdo je proti těmto soutěžím, protože je toho názoru, že záchranky nemají peníze, 
hospodaří každý rok ve ztrátě a dělají si různé soutěže, které stojí spousty a spousty 
peněz, ale už nevidí to, že ty peníze, které soutěž stojí, jsou téměř všechny od 
sponzorů. A navíc to co se ze soutěže vrátí zpátky je k nezaplacení, protože to jsou 
hlavně zkušenosti a další vědomosti navíc.

Soutěže záchranných služeb v ČR

Rallye Revíz

Jedná se o nejznámější a nejprestižnější českou soutěž záchranných služeb 
s mezinárodní účastí, pořádanou každoročně již od roku 1997, vždy poslední květnový 
víkend ve sportovně-rekreačním areálu BOHEMA Zlaté Hory v Jeseníkách. Letos se 
však koná v Koutech nad Desnou. V tomto metodickém zaměstnání pro zaměstnance 
záchranných služeb jsou připraveny různé modelové situace rozdělené do 3 denních a 
2 nočních etap. K této akci je od roku 1999 přiřazena dětská záchranářská soutěž 
Helpíkův pohár, ve kterém soutěží v první pomoci děti z prvního a druhého stupně 
základní školy, a od roku 2007 také soutěž Zlaté sluchátko, což  je soutěž pro 
operátory dispečinku záchranných služeb.
(Fotografie z Rallye Revíz: příloha č. 3 )

Rescue ski

Rescue ski je již od roku 2001 koncipována jako mezinárodní odborná konference 
s oficiálním názvem Jablonecká Rescue ski. Na této konferenci jsou probírána různá 
témata týkající se záchrany v zimě (v ročním období), po odborných přednáškách si 
zdravotnická družstva vylosují startovní čísla a večer začíná noční etapa. Následující 
den je ráno po snídani vyhlášen start denních etap. V těchto etapách jsou pro 
záchranáře připraveny nejčastější úrazy, které nám připravuje zimní období.
(Fotografie z Rescue ski: příloha č. 4)
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Zahraniční soutěže záchranných služeb

Záchrana

Jedná se o soutěž pořádanou slovenskými kolegy. Záchrana je obdobná soutěž jako 
Rallye Revíz, jen nemá tradičně stálé místo konání, ale naopak se pokaždé pořádá 
v jiné oblasti. Soutěž je opět rozdělena do několika denních i nočních etap. Záchrany 
se účastní jen česká a slovenská zdravotnická družstva.
(Fotografie ze Záchrany: příloha č. 5)
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III. Mezinárodní centrum záchranářství

V České republice se plánuje vybudovat mezinárodní centrum záchranářství, co to 
znamená a jakou bude plnit funkci? Vznikne v Česku mezinárodní záchranářské 
centrum?

Záchranná služba Libereckého kraje má ve spolupráci se svými kolegy z Německa a 
Polska velké plány. Společně chtějí tyto organizace vybudovat v Hrádku nad Nisou 
centrum výchovy a vzdělávání záchranářů, které bude současně sloužit jako základna 
pro přeshraniční výpomoc při mimořádných událostech. 

V roce 2010 se v tomto místě otevře nový přeshraniční přechod určený pro dálkovou 
dopravu. Tím se podle záchranářů výrazně zvýší možnost vzniku velkých neštěstí. 
Záchranáři by rádi finance na tento projekt získali z evropských fondů. 
Spolupráce záchranářů Polska, Německa a Česka funguje v tomto pohraničním pásmu 
od roku 2000 a je mnohými považována za nejpropracovanější v zemi. Dohoda o 
spolupráci je v současnosti podepsána s polskou stranou, s Němci bude podepsána v 
dohledné době. Zdržení způsobily změny ve správním uspořádání spolkové země 
Sasko. 
Záchranáři působící v Euroregionu Nisa také poskytli své zkušenosti pro přípravu 
mezistátní smlouvy o spolupráci záchranářů mezi Českem a Německem, jejíž 
podepsání je plánováno na letošní rok. 

Přestože spolupráce už nyní dobře funguje a není nemožné převézt zraněného občana 
Německa do jeho domovské nemocnice, potřebují záchranáři řadu věcí vylepšit. 
Jedním z takových problémů je vybudování funkčního spojení mezi operačními 
středisky na všech stranách hranice. 
V současnosti by například čeští záchranáři mohli zasáhnou rychleji než jejich 
kolegové z Německa nebo Polska, ale často se o neštěstí vůbec nedozví. Současně je 
třeba přihlížet k odlišným kompetencím a postupům záchranářů ve všech třech 
zemích. 
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IV. Rozdělení funkcí při hromadných neštěstích

Stanice záchranné služby občas působí jako skladiště. Na základnách je spolu se 
zdravotnickým materiálem a medikamenty skladován materiál pro přírodní katastrofy 
a hromadná neštěstí. To působí nepřehledný chaos. 
Dále jsou zde také organizace, které mají také sklady pro případ hromadných neštěstí, 
jako například Český Červený kříž, který má také humanitární jednotky, jedná se o 
zdravotnická družstva, která jsou v případě přírodních katastrof a hromadných 
neštěstích povolána na pomoc záchranným složkám. Proč by se tedy nemohla ,,práce“ 
rozdělit mezi záchrannou službu a organizace, které patří do ostatních složek IZS? 
Záchranka by se mohla zabývat jen zdraví ohrožujícími stavy a organizace by se zase 
postaraly o přírodní katastrofy a hromadná neštěstí, například humanitární jednotky 
ČČK jsou vybaveny stejně jako profesionálové, většina je zdravotnickými pracovníky 
nebo lékaři v běžném životě. Myslím, že ze strany vybavení těchto dobrovolnických 
složek není téměř žádný problém, na jedné straně záchranná služba by se nemusela 
zabývat ničím jiným než výjezdům za pacienty, jejichž zdraví je v ohrožení, nemusela 
by mít ve skladu hromady ,,věcí“, které jen překážejí jejich běžné práci, a na druhé 
straně by se využily organizace, které jsou na situace připraveny, proškoleny a 
vybaveny a v současné době jen tak existují bez téměř žádného přínosu pro okolí.
(Fotografie humanitárních jednotek ČČK: příloha č. 6 )
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V. Taháky s první pomocí na veřejných místech

Každý občan má podle zákona povinnost poskytnou první pomoc. Ale jak může třeba 
někomu pomoci, když první pomoc neovládá? 
Je tu několik řešení: 

1) existují kurzy první pomoci pořádané buď záchrannou službou, 
anebo jinými organizacemi zabývajícími se první pomocí, např. Český Červený kříž, 
nebo Life záchranáři Praha apod., které může každý občan absolvovat. 

2) „taháky“ s první pomocí na veřejných místech

Co je vlastně myšleno těmi taháky? Jednalo by se o kartu formátu A4, kde by byla ve 
stručnosti popsána první pomoc u nejčastějších stavů pacientů, a tato karta by byla 
vyvěšena např. na úřadech, v prostředcích hromadné dopravy apod. . (Návrh karty – 
příloha č. 7)
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VI. 233. vrtl Plzeň-Líně

V předchozí práci jsem se zabývala 233. vrtl Plzeň-Líně. Poukazovala jsem na 
přesunutí strojů na Pražské letiště. Před rokem se však o přesunutí jen spekulovalo, 
dnes víme, že se tak bohužel opravdu stalo. Je však nutné, aby všechno bylo jen v 
Praze? Ostatní nemají nárok na kvalitní a rychlou pomoc? Podle některých zřejmě ne. 
A jsou v tom zase jen peníze, prý jich je málo. Jen jedna poznámka – jaký má smysl 
přesunout stroje z plzeňského letiště na pražské za účelem snížení nákladů, když 
provozovatel zůstává stejný, a všechny stroje jsou v provozu stejně často na pražském 
letišti jako byly na letišti plzeňském? Podle mě to smysl nedává, vlastně ano, na 
jednom provozovatel přece jen ušetřil – a to zase na zaměstnancích. Spousty 
zaměstnanců ze základny v Líních byla propuštěna z pracovního poměru, dá-li se to 
tak říct, a protože se jednalo o vojáky, tak například piloti, kteří získali pilotní průkaz 
u armády nemohou létat jinde než u armády, protože pro civil jejich pilotní průkazy 
neplatí, přišli o poslední možnost povolání pilota. Kdo je pilot, pochopí co znamená 
přestat létat do konce života. V tomto případě se však nejedná jen o piloty, ale i o 
spoustu dalších vojáků.
Kromě ztráty pracovních míst způsobil tento přesun strojů další problém – LZS a SAR 
v Líních zajišťuje denní pohotovost nad Karlovarským a Plzeňským krajem, a noční 
pohotovost nad celou ČR, myslíte si, že na takovouto plochu stačí 2 stroje? To asi 
těžko. Jen poslední otázka – Na co potřebuje Praha tolik strojů? Vždyť jen policie má 
v Praze 5 vrtulníků typu Bell 412 HP a EP, z nichž 3 jsou v zdravotnické zástavbě, a 
pak další vrtulníky typu EC 135 t2, též je jich několik ve zdravotnické zástavbě… 
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VII. Zákon o zdravotnické záchranné službě

V prvním díle této práce byla rozebrána problematika absence zákonu o 
zdravotnických záchranných službách. Letos se budeme zabývat zpracovaným, ale 
neschváleným zákonem.

Zákon – pomohl by anebo spíše ublížil?
Zhodnotíme si alespoň několik bodů, které zákon obsahuje.

Pokud bude stanoven dojezdový čas na 10-20 minut, ale až od převzetí případu 
posádkou a bez jakékoliv vazby na naléhavost události, může to mít v praxi fatální 
následky, když dispečink bude nucen dát přednost vzdálenějšímu pacientovi s 
drobným úrazem před bližším pacientem s náhlou zástavou oběhu, když k prvnímu z 
nich by se záložní posádka nedostala do požadovaných deseti minut. Takto nastavené 
limity ve skutečnosti pacientovi nezaručují vůbec nic, a jediným jejich praktickým 
důsledkem jsou kriminalizace řidičů záchranné služby, pokud nepojedou „za každou 
cenu dost rychle“ – se všemi negativními důsledky pro bezpečnost silničního provozu, 
a také jasná „pobídka“ záchrankám, aby „legálně podváděly“ s dojezdovými časy – tj. 
předávaly výzvy posádkám až ve chvíli, kdy budou blízko místa zásahu. Pak je totiž 
všechno v pořádku! 
Obdobně nastavené pravidlo nemá obdoby nikde na světě. 

Naprosto neakceptovatelnou situaci ovšem vytváří kombinace zákona o záchranné 
službě a zákona o zdravotnických službách. Podle zákona o zdravotních službách 
totiž není nemocnice povinna přijmout pacienta přivezeného záchrannou službou. 
Celý problém předávání pacienta je zcela nepřehledně rozdělen do několika odstavců 
v obou zákonech a souvisejících vyhláškách, ale výsledkem je naprosto absurdní 
pravidlo, podle něhož „nemocnice je povinna přijmout pacienta od záchranné služby 
jen tehdy, pokud nemocnice souhlasí s přijetím“. S prominutím – co je tohle za blbost?
V situaci, kdy právě „příjmové vakuum“ a věčné problémy při umisťování pacientů 
představují jeden z hlavních problémů záchranné služby např. v Praze, přináší toto 
ustanovení naprosto neakceptovatelný stav, kdy zřejmě záchranáři budou jezdit s 
každým pacientem od nemocnice k nemocnici a na kolenou prosit, zda by si už 
konečně pacienta někdo nepřevzal. 
Podle zákona má být dostupnost zajištěna zvýšením počtu stanovišť a plánem 
plošného pokrytí, i kdyby posádka vyjela jen 1x do roka - jakou péči lze pak očekávat 
a kdo, a na úkor čeho, zaplatí nekonečné hodiny strávené na výjezdovém stanovišti? 
Zákon nevytváří podmínky pro systémové řízení a poskytování akutní primární péče, 
naopak generuje potencionální problémové situace a v některých případech působí 
jako legislativní past. Nejhorší je, že zákon o ZZS sám o sobě, a bez ostatních zákonů 
obsažených v reformním balíčku, není srozumitelný. 
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5.        První pomoc  

A) Co dělat, když se něco stane

I. Postup na místě nehody

- zajistit bezpečnost všech zúčastněných
- předejít vzniku dalších zranění
- rychlé zhodnocení situace – prohledání místa nehody, vyslechnutí 

okolností příhody od postiženého nebo svědků, vyslechnutí subjektivních 
obtíží postiženého, objektivní fyzikální vyšetření postiženého

- poskytnout technickou pomoc – většinou předchází zdravotnické první 
pomoci, spočívá v bezpečném odstranění příčiny, která nehodu vyvolala a 
v odstranění překážek, které brání v poskytnutí zdravotnické první 
pomoci

- poskytnout zdravotnickou pomoc – liší se podle typu zdraví 
ohrožujícího stavu, zachránce má vždy dbát na svou bezpečnost a řídit se 
pokyny příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru nebo 
členů zdravotnické záchranné služby

Fyzikální vyšetření

- pohledem: dýchací pohyby, chování, výraz obličeje, barva kůže, poloha 
a  nepřirozený tvar těla, hybnost končetin postiženého, 
krvácení, zvracení

- poslechem: dýchací šelesty, sténání, chrčení, křik, odezva na oslovení, 
slovní kontrola vědomí

- pohmatem: dýchací pohyby, tep, zlomeniny, teplota, citlivost, bolestivost 
- ostatními smysly: zápach z dechu postiženého (alkohol, aceton), zápach na 

místě nehody (plyn, benzín apod.)

Celkové dovyšetření postiženého

Provádí se v pořadí: hlava – krk – páteř – hrudník – břicho – horní končetiny – 
dolní končetiny
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II. Postup na místě nehody s větším počtem postižených

Z hlediska závažnosti poranění a časového faktoru je potřeba rychle postupně 
orientačně vyšetřit poraněné se zaměřením na základní životní funkce a rozhodnout, 
kteří potřebují přednostní ošetření. Pro toto rozhodování slouží třídící metodika 
START – snadné třídění a rychlá terapie. (Metodika START – příloha č.8 )

Při hromadném neštěstí postižené rozdělujeme na:

a) stavy neodkladné pomoci – stavy bezprostředně ohrožující život – jsou 
prioritou a bez okamžité pomoci by nepřežily, jedná se o velká krvácení, 
bezvědomí, zástavu základních životních funkcí a poranění doprovázená 
šokem

b) stavy odložitelné pomoci – ostatní závažné stavy – je nutno ošetřit a 
připravit k transportu

c) stavy lehké – ostatní stavy poškození – ošetření může mít prodlevu, 
protože stav neohrožuje ani život ani zdraví bezprostředně

d) stavy umírající – jsou stavy se životem neslučitelné
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III. Jak volat záchrannou službu

Operátorce/operátorovi operačního střediska ZZS sdělíme:

- své jméno
- co se přihodilo
- pro koho žádáme pomoc (počet osob, přibližný věk)
- adresu, na kterou ZZS přivoláváme, zdůrazníme orientační body 

nacházející se u místa události pro lepší orientaci posádky
- své tel. číslo pro možnost zpětného kontaktu 
- dále odpovídáme na dotazy operátora
- první ukončuje hovor vždy operátorka, a ne my!!!

Pozn.: při volání z mobilního telefonu sdělíme i město a okres, jelikož je možné, že se 
nedovoláme na nejbližší operační středisko ZZS, protože hovory z mobilního telefonu 
jsou automaticky přesměrovány do krajských operačních středisek.
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B) První pomoc – život ohrožující stavy

I. Krvácení

Krvácení dělíme na vnější a vnitřní, přičemž vnější ještě dělíme na krvácení žilní, 
tepenné a vlásečnicové.

Vnitřní krvácení – většinou můžeme jen předvídat vnitřní krvácení pokud známe 
mechanismus úrazu, anebo trochu znalejší osoba může rozeznat možné vnitřní 
krvácení podle toho, že postižený je bledý, vyráží mu na čele studený pot, rozvíjí se 
šok

Vnější krvácení –      žilní: poznáme podle toho, že z rány volně vytéká tmavá 
  (neokysličená) krev

  tepenné: z rány v intervalech vystřikuje jasně červená 
  (okysličená) krev

  vlásečnicové: jedná se o drobné krvácení např. 
   z plošných odřenin

První pomoc:

Při krvácivém poranění myslete na svou bezpečnost a používejte ochranné 
(latexové) rukavice z důvodu možného nakažení krví přenášenou nemocí (např. 
virus HIV)

Prioritou první pomoci při krvácivých stavech je zástava krvácení. 
Mezi bezprostředně život ohrožující patří masivní krvácení z krkavice, pažní a 
stehenní tepny, toto krvácení zastavíme nejrychleji přímým stlačením krvácející rány. 
(stlačení při krvácení z krkavice po cca 4 minutách na pár sekund uvolníme z toho 
důvodu, aby nebylo omezeno okysličování mozku). 
Krvácení z menších tepen a žilní krvácení zastavíme nejlépe tlakovým obvazem nebo 
stlačením příslušného tlakového bodu. Při prosakování krve přes tlakový obvaz 
přiložíme další tlakovou vrstvu, tyto tlakové vrstvy však můžeme přiložit pouze tři. 
V případě, že prosákne i 3. tlaková vrstva přikládáme zaškrcovadlo – gumové 
obinadlo, musí být alespoň 5 cm široké, nikdy nezaškrcujeme silonkou, tkaničkou ani 
žádnou jinou ,,šňůrkou“. Při použití zaškrcovadla zapíšeme čas jeho přiložení.
Vlásečnicové krvácení na malé ploše očistíme pitnou vodou a překryjeme sterilní 
vrstvou. Když je vlásečnicové krvácení na velké ploše těla zajistíme lékařské ošetření.
(Ukázky typů krvácení a postupu ošetření – příloha č. 9)
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II. Šok

Příčinou rozvoje šoku je pokles minutového srdečního výdeje např. ztrátou krve při 
krvácení, ztrátou plazmy při popáleninách, sníženou výkonností srdce při infarktu. 
Dochází ke snížení minutového srdečního objemu, k nedostatečnému prokrvování 
srdce a plic a k zástavě jejich činnosti.

Příznakem šoku bývá špatně hmatný nad 100 tepů za minutu zrychlený tep, bledá kůže 
je pokrytá studeným lepkavým potem, postižený má nutkavý pocit žízně, zrychlené 
povrchní dýchání a postižený má různý stupeň poruchy vědomí.

První pomoc při šoku spočívá v tom, že odstraníme vyvolávací příčinu - ošetříme 
rány, znehybníme zlomeniny – tím zároveň ztišíme bolest, která podporuje rozvoj 
šoku. Postiženou osobu uložíme do protišokové polohy (příloha č.10 ), čímž zvýšíme 
zásobování mozku krví. 

5 T

Ticho – uklidnění postiženého, zajištění klidného prostředí
Teplo – udržení optimálního tepelného komfortu
Tekutiny – otíráním rtů tišíme pocit žízně, nikdy nepodáváme tekutinu ústy
Tišení bolesti – ošetřením poranění, nepodáváme žádné léky ústy
Transport – zajistíme přivoláním ZZS, nikdy postiženého netransportujeme sami – 
hrozí riziko zhoršení stavu i případné úmrtí
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III.  Bezvědomí

Příčin bezvědomí může být mnoho. Bezvědomí může nastat například po 
mozkolebečním poranění, otravách, tonutí, infarktu či úrazu elektrickým proudem.

Při bezvědomí postižený nereaguje ani na oslovení, ani na mírně bolestivý podnět 
(štípnutí do ušního lalůčku), zvednutá končetina padá bezvládně k zemi.
Při bezvědomí hrozí zástava dechu a následná zástava krevního oběhu v důsledku 
zapadnutí kořene jazyka.

Postiženému pomůžeme uvolněním dýchacích cest – otevřením úst, jejich prohlídkou 
a následným záklonem hlavy – pozor na poranění krční páteře. V případě podezření na 
poranění krční páteře neprovádíme klasický záklon hlavy, ale použijeme tzv. trojitý 
manévr – mírně zakloníme hlavy a předsuneme spodní čelist, čímž uvolníme dýchací 
cesty. 

V případě, že postižený dýchá nebo po záklonu hlavy začal dýchat, uložíme ho do tzv. 
stabilizované polohy (příloha č. 11)
I poté, co uložíme postiženého do stabilizované polohy, stále kontrolujeme jeho 
základní životní funkce.
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IV. Zástava krevního oběhu

Příčinou zástavy dechu a krevního oběhu bývá nejčastěji poranění hlavy nebo 
hrudníku, tonutí, otravy, úraz elektrickým proudem či hluboké bezvědomí.

Příznakem zástavy dechu a krevního oběhu je hluboké bezvědomí, cyanosa – 
namodralé okrajové části těla, nepřítomnost dýchacích pohybů a nehmatnost tepu na 
velkých tepnách (nejčastěji zjišťujeme tep na krkavici) 

První pomoc

Postiženého položíme na záda, provedeme revizi dutiny ústní a případné cizí předměty 
(i volné zubní protézy) odstraníme. Poté provedeme záklon hlavy, pohledem, 
pohmatem a poslechem zjistíme zda postižený dýchá. Pokud nedýchá provedeme dva 
normální výdechy do postiženého (nezapomeneme na záklon hlavy a ucpání jeho 
nosu). Potom zkontrolujeme tep na krkavici. Je-li oběh zachován, pokračujeme 
v dýchání o frekvenci asi 12 vdechů za minutu u dospělých, a u dětí přibližně 
frekvencí 20 vdechů za minutu. Není-li krevní oběh zachován – tep na krkavici není 
hmatný, přejdeme ke kardiopulmonální resuscitaci – zevní masáži srdce 
kombinovanou umělými vdechy.

Kardiopulmonální resuscitace

Místem pro masáž je spojnice mezi bradavkami přibližně uprostřed hrudníku. Masáž 
provádíme při natažených horních končetinách hranou dlaní. U dospělých stlačujeme 
hrudník frekvencí 100x za minutu v poměru 30 stlačení : 2 vdechům, u novorozenců 
do 1 měsíce provádíme resuscitaci v poměru 3 stlačení : 1 vdechu. Resuscitaci 
zahajujeme u dospělých 30-ti stlačeními a u novorozenců a dětí do 8 let zahajujeme 2 
vdechy.

Při resuscitaci může dojít ke zlomeninám žeber, je však lepší mít zlomených pár žeber, 
než vůbec nežít.

(Ukázka místa pro resuscitaci – příloha č. 12)
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C) První pomoc – úrazové stavy

I. Poranění hlavy

Při poranění hlavy dochází k mozkolebečnímu poranění, úrazu centrálního nervového 
systému. Podle druhu a závažnosti poranění se mohou vyskytnout i trvalé následky.

Nejčastějšími příčinami mozkolebečního poranění bývají pády na hlavu např. z kola, 
údery do hlavy ostrým nebo tupým předmětem, stlačení lebky, úrazy hlavy při 
dopravních nehodách apod.

Mezi příznaky poranění hlavy patří poruchy vědomí, bolest hlavy, závratě, nauzea – 
pocit na zvracení. Závažným příznakem je také krvácení z ucha, nosu a úst.

Rozhodně nepodceňujme poranění hlavy, protože i na první pohled může mít ,,lehký 
otřes mozku“ nepříznivý vývoj. Velmi často bývají tyto stavy doprovázeny spánkem, 
který zastírá vážnost stavu.

Při poranění hlavy uložíme postiženého do vodorovné polohy na záda a mírně 
podložíme hlavu. Ošetříme poranění hlavy. Poraněného uklidňujeme a mluvíme s ním. 
Nikdy nepodávejte žádné jídlo, pití ani léky. Dbáme na tepelný komfort, zabraňujeme 
jeho prochladnutí nebo přehřátí. Podle závažnosti přivoláme ZZS. Pokud je postižený 
v bezvědomí zajistíme průchod dýchacích cest. V případě otevřeného poranění lebky 
ránu sterilně kryjeme a měkce obložíme polštářky z obvazu.
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II. Poranění hrudníku

Otevřené a uzavřené poranění hrudníku

Otevřený pneumotorax

může vést až k akutnímu dušení – životzachraňujícím úkonem je okamžité uzavření 
hrudníku i holou dlaní, ránu ošetříme poloprodyšným obvazem, který má 3 části – 
sterilní krytí, neprodyšná vrstva a fixační vrstva (oblepení ze tří stran – levá, vrchní a 
pravá strana, spodní ponecháme volnou.
(ukázka otevřeného pneumotoraxu – příloha č. 13)

Kryté poranění hrudníku (zlomeniny žeber)

Ve výdechovém postavení znehybníme hrudník elastickým obinadlem. Znehybnění 
hrudníku neprovádíme u postiženého s projevy dechové nedostatečnosti. Neprodleně 
voláme ZZS.
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III. Zlomeniny

Zlomeniny dělíme na otevřené a uzavřené. Základním pravidlem u zlomenin je 
dokonalá fixace, při zlomeninách dlouhých a plochých kostí (stehenní, pažní, pánevní) 
provádíme vždy protišoková opatření. Při otevřených zlomeninách dbáme na 
maximální sterilitu. Zlomeniny končetin můžeme fixovat například ke zdravé 
končetině. U otevřených zlomenin v žádném případě nevracíme kost zpět, ale 
vytvoříme si můstek – viz příloha č. 14

IV. Tepelná poranění

- Přehřátí
- Popáleniny
- Podchlazení
- Omrzliny

Přehřátí

Musíme zamezit dalšímu působení vysoké teploty – odneseme postiženého do stínu, 
do chladné a větrané místnosti, uvolníme mu oděv. Podáváme postiženému studené 
nápoje (minerálku), přikládáme studené obklady na končetiny a ponecháváme 
postiženého v chladném prostředí. Je třeba zabránit druhotnému podchlazení 
postiženého

Popáleniny

Popáleniny jsou rozdělovány do 3 stupňů: 1. st. – zarudnutí kůže
2. st. – tvorba puchýřů
3. st. – odumřelá, seškvařená tkáň

Zabráníme dalšímu působení tepla, odstraníme postiženého z dosahu horkého 
předmětu, vyneseme z hořícího prostředí (myslíme na vlastní bezpečnost), uhasíme 
oděv, odstraníme  šperky, svlékneme horký, mokrý oděv. Popáleniny dostatečně 
dlouho chladíme tekoucí vodou (min. 10 minut), ráno sterilně kryjeme z důvodu 
vysoké náchylnosti popálenin ke vzniku infekce. Puchýře nikdy nepropichujeme a 
příškvary nestrháváme. Zasažené oči a ústa vyplachujeme borovou vodou. Provádíme 
protišoková opatření, voláme ZZS. (ukázka popálenin příloha č. 15)
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Podchlazení

Rychle odsuneme postiženého do závětří a do vyhřáté místnosti, svlékneme mokrý a 
studený oděv, nahradíme suchým oděvem. Snažíme se o zvýšení tělesné teploty 
postiženého, a to takovou rychlostí, jakou přibližně došlo k podchlazení. V terénu 
přiložíme další vrstvu oděvu, zahříváme vlastním tělem, zabráníme pokusům o chůzi. 
Nikdy aktivně netřeme kůži postiženého, došlo by ještě k většímu postižení tkáně. 
Podáváme teplé, oslazené nápoje, nikdy ne alkohol!!! Postiženému dodáme energii 
např. čokoládou.

Omrzliny

Improvizovaně zahříváme např. vložením rukou do podpaží nebo třísel. Co nejrychleji 
dopravíme postiženého do tepla a celkově ho zahříváme – deky, teplé nápoje apod. . 
Dle rozsahu a hloubky přikládáme sterilní krytí a znehybňujeme poškozené tkáně. 
Zajistíme odborné ošetření. Přivoláme ZZS.
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D) První pomoc – neúrazové stavy

I. Epilepsie

Při epileptickém záchvatu odstraníme z dosahu postiženého veškeré předměty, o které 
by se mohl poranit. Sledujeme jeho základní životní funkce. Zajistíme klid v okolí 
postiženého. Nikdy násilím nerozevíráme ústa ani nevkládáme předměty mezi zuby. 
Zajistíme odborné ošetření.

II. Mdloba

Při příznacích počínajícího kolapsu postiženého uložíme do polohy vleže, nebo v sedě 
s předkloněnou hlavou mezi koleny. Postiženého uklidňujeme, uvolníme mu tísnící 
oděv, zajistíme přísun čerstvého vzduchu. V případě pádu a poruchy vědomí okamžitě 
uložit do polohy na záda se zdviženými dolními končetinami. Pokud se mdloba 
v krátké době neupraví, postupujeme jako u bezvědomí.

III. Akutní infarkt myokardu

Projevuje se bolestí na hrudi. Okamžitě zajistíme absolutní fyzický klid postiženého. 
Usadíme ho do polohy v polosedě, uvolníme tísnící oděv a zajistíme přísun čerstvého 
vzduchu. Zakážeme postiženému jíst, pít, mluvit a především kouřit. Užívá-li 
postižený léky na srdce, podáme mu je. Okamžitě voláme ZZS. Průběžně 
kontrolujeme základní životní funkce.

IV. Cévní mozková příhoda – mozková mrtvice

Snažíme se o zachování úplného tělesného klidu postiženého. Omezujeme jeho slovní 
a tělesné projevy. Je-li postižený při vědomí, uložíme ho do polohy na zádech s mírně 
vypodloženou hlavou. Nepodáváme žádné léky, nic ústy. Zajistíme přívod čerstvého 
vzduchu. Při bezvědomí se staráme o zachování základních životních funkcí. Voláme 
ZZS.
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6.        Přehled používaných zkratek  

MUDr. – Medicinae universae doctor (doktor medicíny)
LZS – Letecká záchranná služba
ZZS – Zdravotnická záchranná služba
Ing. – Inženýr
IZS – Integrovaný záchranný systém
RLP – Rychlá lékařská pomoc
RZP – Rychlá zdravotnická pomoc
LSPP – Lékařská služba první pomoci
SZP – střední zdravotnický pracovník
HZS – Hasičský záchranný sbor
ČČK – Český Červený Kříž
VZS – Vodní záchranná služba
CNS – Centrální nervová soustava
vrtl. – vrtulníková letka
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7.        Výsledky  

V této pokračovací práci jsem zvolila metodu zjišťování informací stejnou jako  v 
práci první – tedy osobním kontaktem s pracovníky záchranných služeb. Zjistila 
jsem další problémy záchranné služby a podrobněji je rozebrala. Dále jsem 
navrhla několik ,,pomůcek", které by mohli sloužit ke zlepšení služeb, zvýšení 
informovanosti a podobně. Vedla jsem průzkum mezi záchranáři, co si myslí o 
návrhu zákona, nejčastěji se mi dostalo odpovědí – ,,Někdy se divím, proč tady 
vlastně ještě pracuju…" Takovéto myšlenky jsou důsledkem ,,nepořádku" v 
systému.

U veřejnosti jsem se rozhodla, že nebudu podávat klasické dotazníky, ale zeptám 
se na jejich názor ohledně 5-ti pojmů. V příloze je ukázka velmi pěkně 
rozepsaného názoru od pana Jeronýma Janíčka.
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8.        Závěr  

Na závěr bych ráda poznamenala, že napsat pokračovací práci na téma 
,,záchranná služba" jsem se rozhodla za pověstných ,,5 minut 12", ale dnes už 
vím, že v této činnosti budu i nadále pokračovat, ať už znova ve středoškolské 
odborné činnosti, tak i samostatně. Z těchto dvou prací o Záchranné službě bych 
ráda vytvořila, po menších úpravách, informační brožurku pro veřejnost, 
protože si myslím, a také to vyplývá z předchozích dotazníků, že veřejnost má 
hluboké nedostatky ve znalostech o zdravotnické záchranné službě a první 
pomoci, a to bývá právě v krizových situacích velikým problémem, který může 
stát někoho i život…
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10.      Přílohy  

Příloha č. 1 –  e-mail o samozáchraně kašláním

JAK PŘEŽÍT INFARKT, KDYŽ JE ČLOVĚK SÁM?
Spousta lidí je sama bez pomoci, když dostanou infarkt.Osobě, jejíž srdce bije nepravidelně a která 

začíná omdlévat, zbývá pouze 10 vteřin, než ztratí vědomí.
CO DĚLAT ??

NEPANIKAŘTE, ALE ZAČNĚTE OPAKOVANĚ KAŠLAT, A TO VELMI ENERGICKY. HLUBOCE SE 
NADECHNĚTE PŘED KAŽDÝM ZAKAŠLÁNÍM. KAŠLAT MUSÍTE ZHLUBOKA A DLOUHO, MUSÍ 
SE VÁM TVOŘIT HLEN HLUBOKO V HRUDI.NÁDECH A KAŠEL MUSÍ BÝT OPAKOVÁN KAŽDÉ 

DVĚ VTEŘINY BEZ PŘESTÁVKY, DOKUD NEDORAZÍ POMOC, NEBO DOKUD NEZAČNE 
SRDCE BÍT OPĚT NORMÁLNĚ.HLUBOKÝ NÁDECH DOSTANE KYSLÍK DO PLIC, POHYBY PŘI 

KAŠLÁNÍ ZMÁČKNOU SRDCE A UMOŽŇUJÍ CIRKULACI KRVE. TENTO TLAK NA SRDCE 
UMOŽŇUJE JEHO NÁVRAT DO NORMÁLNÍHO RYTMU. TÍMTO ZPŮSOBEM SE MOHOU OBĚTI 

INFARKTU DOSTAT DO NEMOCNICE.
NIKDY SI NEMYSLETE, ŽE VÁS SE TO NETÝKÁ, POKUD JE VÁM MÍŇ NEŽ 25 NEBO 30 LET.V 
DNEŠNÍ DOBĚ SE KVŮLI ZMĚNÁM ŽIVOTNÍHO STYLU INFARKT VYSKYTUJE U LIDÍ VŠECH 

VĚKOVÝCH SKUPIN!

Příloha č. 2 – Ašský výběžek
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Příloha č. 3 – Rallye Rejvíz
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Příloha č. 4 – Rescue ski

Příloha č. 5 – Záchrana
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Příloha č. 6 – Humanitární jednotky ČČK
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Příloha č. 7 – Tahák s první pomocí

50

První pomoc

Nejprve – zjisti, co se stalo a zajisti bezpe í sob  i zachra ované osobč ě ň ě

P ivolání záchranné služby - 155ř
V klidu operátorovy ekn te: své jméno a p íjmení, co se stalo, kde se nacházíte,ř ě ř  
po et ran ných a jejich stav a vaše telefonní íslo. Požádejte operátora o radu,č ě č  
jak postiženému pomoci.

Vyšet ení postižené osobyř
Pohledem, poslechem a pohmatem ov te dýchání, polohu t la, krvácení, barvuěř ě  
obli eje, pot… Zkontrolujte tep na krkavici a dech.č

Bezv domí, Resuscitaceě
Oslovte postiženého, pátrejte po p ípadném zran ní. Nereaguje-li na bolestivýř ě  
podn t, zkontrolujte dutinu ústní, p ípadn  z ní odstra te p ekážky, a prove teě ř ě ň ř ď  
záklon hlavy, tím by se m ly dýchací cesty uvolnit. V p ípad  uvoln ní dýchacíchě ř ě ě  
cest uložte postiženého do stabilizované polohy na boku. V p ípad , že nedýchá ař ě  
netepe zahajte resuscitaci. Stla ujte zhruba uprost ed hrudníku do hloubky ccač ř  
4 cm. Stla te hrudník celkem 30x frekvencí 100 za minutu, poté prove te 2č ď  
um lé vdechy do úst pacienta – zaklo te hlavu a zacp te nos postiženého a 2x doě ň ě  
n j vydechn te. Tento cyklus prove te 3x, poté zkontrolujte životní funkce –ě ě ď  
tepe – nepokra ujte v resuscitaci, netepe – pokra ujte nadále, vždy po 3 cyklechč č  
kontrolujte životní funkce.

Krvácení
P i masivním krvácení zvedn te krvácející kon etinu nad úrove  srdce a p iložteř ě č ň ř  
tlakový obvaz, p ípadn  stiskn te p ímo v rán . Prove te protišoková opat ení –ř ě ě ř ě ď ř  
zvedn te postiženému dolní kon etiny do zvýšené polohy a zabra te ztrátámě č ň  
tepla.



Příloha č. 8 – Metodika START
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Příloha č. 9 – Typy krvácení a postup ošetření

a) žilní krvácení

b) tepenné se žilním krvácením
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c) vlásečnicové krvácení

a1) ošetření tepenného krvácení na krční tepně stlačením přímo v ráně
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B1) ošetření žilního krvácení a krvácení malých tepen

-přiložíme sterilní krytí - poté přiložíme tlakovou vrstvu a fixujeme obinadlem

výsledek = tlakový obvaz

Příloha č. 10 – protišoková poloha

54



Příloha č. 11 – Stabilizovaná poloha

Příloha č. 12 –  Místo pro resuscitaci (označeno černou tečkou na figuríně) 
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Příloha č. 13 – Otevřený pneumotorax

Příloha č. 14 – otevřená zlomenina

Ošetření – vytvoření můstku  Celkové ošetření
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Příloha č. 15 – Popáleniny

1. stupeň 2.  Stupeň

3. stupeň
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Ostatní přílohy

1) Názory publicisty - pana Jeronýma Janíčka

1. Napadání záchranářů
S odstupem času vidím problematiku napadání posádek ZZS ještě složitěji. Lidé obklopující pacienta 
např. na ulici často nechápou, že pacient je na prvním místě a posádka se k němu musí co nejrychleji 
dostat. Pak může dojít - při prodírání davem nebo v případě "odstavování" laického zachránce od 
pacienta- ke slovním výpadům (stačí pár vulgarismů) ze strany posádky, čímž se potenciální konflikt 
přibližuje. Ovšem na tomto místě znovu selhávají média, která informují zkratkovitě o samotném 
napadání a nikoli o jeho příčinách (a když, tak jen velmi povrchně). Napadán je nezřídka i personál 
urgentních (centrálních) příjmů interně nemocných. A nesmíme zapomínat, že nepadání není jen úder 
do hlavy, ale i verbální agrese. Není bez zajímavosti, že řada profesionálů vyřeší/zvládne konflikt 
přímo na místě bez pomoci PČR nebo HZS. Ale tento fenomén není ničím novým, a co vím, posádky 
ZZS řeší i závažnější situace na místě zásahu (celá desetiletí modelově plus minus stejně), aniž by se o 
tom dozvěděla média. Vždy záleží na kontextu a určité výpady, nad nimiž např. na Ostravsku mávnou 
rukou, jinde považují za skutečný problém.

2. Záchranářské soutěže
Vím, že existuje Rejvíz, ale o tomto tématu opravdu nevím tolik, abych o něm mohl cokoli napsat. 

3. Soukromé záchranné služby
Nestátní zdravotnické záchranné služby mohou mít celou řadu podob, od jádra, které je občanským 
sdružením (velmi dobrá Záchranná služba Asociace Samaritánů ČR) až po klasická nestátní 
zdravotnická zařízení (NZZ, subjektivně velmi mizerná Pragomedica+), která mohou 
provozovat/vykonávat přednemocniční neodkladnou péči. V této oblasti vidím několik zásadních 
problémů. Kraj často nedostatečně hlídá jejich kvalitu (ale to platí i o krajských ZZS), ačkoli např. 
základní vybavení vozů RZP a RLP by mělo být dle příslušné vyhlášky na území celé republiky stejné. 
Při srovnání jednotlivých ZZS na území ČR existují propastné rozdíly v úrovni poskytované péče, bez 
ohledu na zřizovatele. Vyplývá to i z chronického nedostatku lékařů ZZS. Dále neexistuje jednotné 
označení pro vozy a posádky ZZS, často člověk nerozliší, zda jde o posádku rychlé zdravotnické 
pomoci nebo dopravy raněných a nemocných event. o "veterinární záchrannou službu". Každý kraj má 
sanity ve svém specifickém barevném provedení, nestátní taktéž, takže si pak laici myslí, že každá 
sanita, která má maják umístěný na střeše, spěchá někomu "zachránit život". Jistě, také u dopravy 
nemocných jsou momenty, kdy je nutné při zhoršení zdrav. stavu pacienta transportovat do nejbližšího 
nemocničního zařízení na maják, ale takových případů je málo. Ve velkých městech se silným 
provozem pak ti, kteří houkat nemusejí, komplikují situaci "rychlíkům". U barevného provedení je 
další problém v tom, že existují jednoznačně potvrzené/vyzkoušené barevné kombinace 
(červená/žlutá), které jsou výborně vidět i za snížené viditelnosti bez zapnutých majáků. Tento směr se 
však léta nesleduje a doslova "u si nás houká, kdo chce a v čem chce". Stejný problém je i s některými 
občanskými sdruženími, která vykonávají zdravotnický dozor na větších kulturních či sportovních 
akcích, aniž by měly povolení k poskytování přednemocniční neodkladné péče (jistě, na první pomoc 
by to mohlo stačit, stát to na podobných akcích nevyžaduje, sdružení nejednají v rozporu se stávající 
legislativou, ale subjektivně si mi tento systém nelíbí). Stejný nepořádek je i v pojmenovávání 
středního zdravotnického personálu. U nás např. nikdo jako paramedik neexistuje (max. diplomovaný 
zdravotnický záchranář) a věřím, že ani existovat nebude. Doufám, že paramedický systém (např. 
USA) nevytěsní stávající systém, v němž mají nezastupitelnou roli lékaři. Označení "Paramedic" na 
uniformě záchranáře je ve velkých městech s vysokým počtem turistů naprosto v pořádku, to jen na 
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okraj. Z USA bych byl oproti tomu pro "import" tzv. "First responderů", a to za přísně stanovených 
podmínek. Jde o jednotlivce (většinou dobrovolníky), kteří ovládají rozšířenou laickou první pomoc, 
mají svou výbavu i označení, volný čas, k záchranářství chovají hlubší vztah a chtějí pomáhat druhým 
(poskytují pomoc do příjezdu ZZS). Pod křídla (po odborné i legislativní stránce) by si je měly vzít, za 
pomoci krajů, Územní střediska ZZS. Tím by se automaticky odstranila zmiňovaná podivná občanská 
sdružení, provozující "ledacos z první pomoci". 

4. Statut veřejného činitele
Otázkou zůstává, kdo ze ZZS by měl disponovat statutem veřejného činitele. Zda všichni zaměstnanci, 
nebo ti, co jsou členy výjezdových jednotek event. jen lékař ZZS. Osobně jsem pro zavedení statutu 
veřejného činitele pro všechny lékaře ZZS, kteří by tak do jisté míry ochránili nejen sebe, ale i 
posádku. Dostáváme se ovšem na tenký led, rozhodnout se musí ti, kteří jsou den co den v terénu, 
přičemž v politice již svého zástupce mají (MUDr. Zdeněk Schwarz - ředitel ZZS HMP a senátor). Bod 
3. a 4. by v zásadě vyřešil dobře zpracovaný zákon o ZZS, který je již hotov, leží na MZ ČR a jeho 
podobu z listopadu '08 znám. Viděno subjektivně, obsahuje celou řadu chyb a problematických míst 
(např. různé dojezdové časy dle lokalit, s čímž absolutně nesouhlasím apod.)

5. Filmy se záchranářskou tématikou
Pro nemalou skupinu českých záchranářů je dodnes kultovním seriálem Sanitka, v níž lze najít - i přes 
tendenčnost a místy příšerný děj - řadu věrně zpracovaných historických momentů. Např. přehlídku 
dobových sanitních vozů (nejen) pražské záchranky (Š 1201/2, a Š 1203), nebo dobře natočený díl o 
pádu letadla jugoslávských aerolinií. Osobně si myslím, že pokud se ve filmech, na něž nejspíše 
narážíte, neustále nedefibriluje a vše nedopadá dobře, nijak výrazně filmy se záchranářskou tématikou 
záchrance neškodí. Spíše zvyšují kredibilitu záchranářů. Problém vidím jen tehdy, když si divák 
zvykne díky filmům na to, že každého pacienta lze nějak zachránit a jak už jsem psal, nejlépe za 
pomoci defibrilátoru. Smrt tu prostě byla, je a bude. Mnohdy se v naivních filmech k pacientům 
doslova běhá, záchranáři se chovají jako supermani, ale v realitě dech popadající záchranáře opravdu 
nepotřebujeme. Potřebujeme klidné a rozvážné profesionály. (Osobně mám moc rád film "Bring out 
the Dead - Počítání mrtvých", v němž je snad kus záchranářské nebo přesněji paramedické reality.)
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2) Jak se maskuje pro záchranářské soutěže

modřiny

nějaké ty hřebíky do hlavy…
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Něco z termických poranění…

Tržné rány

Otevřená zlomenina nártu
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Nejen amputace…

…ale i šok…
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