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Z D R A V O V Ě D A 
 

ZÁSADY LAICKÉ PRVNÍ POMOCI  

CO JE PRVNÍ POMOC? 
 

 První pomoc PP je soubor jednoduchých a velice účelných opatření a úkonů na sebe 
navazujících, kterými lze zabránit závažným zdravotním důsledkům náhle vzniklého 
onemocnění nebo úrazu a případně i smrti postiženého člověka.   

 V České republice zákon nařizuje každému občanovi bez rozdílu věku a pohlaví 
poskytnout první pomoc v případě pokud jsme svědky náhle vzniklého onemocnění 
nebo úrazu. 

 Při podávání první pomoci myslíme hlavně na svou bezpečnost!!! 

 
PŘIVOLÁNÍ ODBORNÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI: 
 

155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  150 - HASIČI        158 – POLICE 
 

Z telefonu vytočíme číslo 155 - tato služba je zdarma (v mobilním telefonu dokonce 
nemusí být SIM karta, nemusíme zadávat ani PIN kód mobilního telefonu)   

Výše uvedená čísla tísňového volání jsou určena pro stavy bezprostředně ohrožující 
život, tj. s ohrožením základních životních funkcí a pro hromadná neštěstí. Po vytočení čísla se 
ozve operátor, kterému se snažte v klidu  sdělit co a kde se stalo, počet a stav zraněných.  
 
Obvyklá sada otázek:  

 Co přesně se stalo – tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat 
 Přesné místo hlášené události – tato informace je nutná ke snadnému a rychlému 

nalezení místa události. 
 Informace o postiženém: pohlaví, přibližný věk, počet postižených. 
 Informace o volajícím: číslo telefonu, z něhož voláte pro případný zpětný dotaz při 

obtížném hledání místa či jiných problémech, popřípadě i jméno volajícího 

 

Důležité:  
Zachovat klid, nezmatkovat, mluvit srozumitelně. Operátoři jsou profesionální 

pracovníci a v případě potřeby i navedou na způsob a provedení základní první pomoci. 
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ZÁCHRANA ŽIVOTA – KONKRÉTNÍ ÚKONY 

V podávání první pomoci je nejdůležitější mít systém. Byl vymyšlen jednoduchý 
postup podle abededy, který je dobré si zapamatovat a postupovat podle něho. 

A airway (přeloženo: dýchací cesty) - zhodnocení vědomí a obnovení a zajištění 
průchodnosti dýchacích cest 

B breathing (přeloženo: dýchání) - zhodnocení a zajištění dýchání 

C circulation (přeloženo: oběh) - zhodnocení a zajištění cirkulace 

A airway 

1. Ujistíme se, zda jsou všechny zúčastněné osoby v bezpečí. 
2. Ležícího hlasitě oslovíme (např.: zeptáme se, jak se jmenuje, co ho bolí, jak se cítí), 

abychom zjistili stav vědomí. 
a. Reaguje-li, ponecháme ho v poloze, ve které jsme ho našli, pokusíme se zjistit 

příčinu jeho stavu, ev. ji odstranit. Pravidelně kontrolujeme jeho stav. 
b. Nereaguje-li, postupujeme dále. 

3. Přivoláme pomoc.  

4. Přetočíme postiženého na záda a záklonem hlavy zprůchodníme dýchací cesty 

5. Udržujeme dýchací cesty průchodné a zjistíme, zda postižený normálně dýchá. (U osob 
postižených náhlou srdeční příhodou se až ve 40 % může vyskytovat tzv. lapavé 
dýchání, které není považováno za normální. V případě jakýchkoliv pochybností 
jednejte s postiženou osobou jako by nedýchala.) Normálním dýchání nejlépe ověříme 
přiložením hřbetu dlaně před ústa, můžeme použít i brýle nebo zrcátko. Také můžeme 
k ústům postiženého naklonit vlastní tvář. 

a. Dýchá-li normálně, uložíme ho do stabilizované polohy a pravidelně dýchání 
kontrolujeme. 

b. Nedýchá-li normálně, pak: 

6. Přivoláme pomoc (je-li pouze jeden zachránce, může postiženého opustit) a  zahájíme 
nepřímou srdeční masáž. 

B breathing 

Zástava dechu 

Příčiny: vdechnutí cizího tělesa (bonbon, jídlo...); při tonutí - vdechnutí vody; poranění 
hrudníku; inhalační trauma (vdechnutí horkého vzduchu, páry)… 

 
Postup PP: 
a) postižený při vědomí: vdechnutí cizího tělesa    

o uklidnit postiženého a vyzvat ke kašlání, při neúspěšném odstranění kašlem -
předklonit,opakovaně přiměřenou silou udeřit plochou dlaně mezi lopatky 
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o při neúspěchu - stoupneme si za postiženého v předklonu, obejmeme ho v oblasti 
břicha, jednu ruku umístíme mezi pupek a hrudní kost a sevřeme v pěst, druhou rukou ji 
uchopíme, prudce zatlačíme rukama šikmo vzhůru. POZOR: tento manévr (Heimlichův) 
může vyvolat zvracení! 

 
b) postižený v bezvědomí: nehmatný puls, postižený nedýchá - pohyby hrudníku vymizely  

o ihned zahájíme laickou resuscitaci (oživování) = umělé dýchání + masáž srdce  
o poměr vdechů ke stiskům hrudníku je 2 : 30, a to jak u jednoho, tak i u dvou zachránců 
 
Umělé dýchání: Nemocnému vyndáme vše co má pod hlavou a zakloníme ji (již tímto 

manévrem může dojít k uvolnění dýchacích cest). Otevřeme ústa, předsuneme dolní čelist, 
stiskem prstů ucpeme nos a dvakrát vdechneme přiměřené množství vzduchu k věku pacienta 
(dítě má menší objem plic než dospělý). Kontrolujeme pohyb hrudníku. 

 
 
 
 
 
 

Masáž hrudníku provádíme na hrudní kosti (uprostřed hrudníku spojnice žeber) v její 
dolní části, dva prsty nad spodním koncem hrudní kosti. Jednu ruku položíme na druhou a 
hranou dlaně rytmicky stlačujeme hrudník u dospělých až do hloubky 4-5cm. 

U dětí-1-8 let: je poslední manévr nahrazen stlačením hrudní kosti vleže na zádech s 
hlavou níže uloženou. 

 
 
 
 
 
 

 

C circulation 

Vyšetření krevního oběhu 

Krev se skládá z tekutiny nazývané plazma a z krevních buněk. Srdce ji vytlačuje 
tepnami do všech částí těla, zpět se vrací žílami.  

Rozvádí kyslík z plic, výživné látky vstřebané z potravy a odvádí odpadní látky. 

Při srdečním stahu se šíří všemi tepnami tlaková vlna. Je známa jako tep, který 
můžete nahmatat všude tam, kde leží tepna blízko povrchu těla, např. na krku nahmatáte 
tep na krkavici, nebo na zápěstí ruky na radiální tepně.   
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Srdce se stahuje 60 - 80krát za minutu. Normální tep je pravidelný a silný. Tep 
nehmatný znamená, že činnost srdce zastavena, tep rychlý a slabý - člověk může být v 
šoku. 

Postup - tep na krku - krkavici: sledujte tep asi 5 - 10 sekund. Tuto metodu 
používejte ke zjištění, zda srdce zraněného pracuje.  

Postup - tep na zápěstí - radiální tepně: umístěte bříška tří prstů do prohlubně nad 
rýhou na přední straně zápěstí v ose s dlaňovým bříškem palce - počítejte počet tepů, které 
nahmatáte za minutu. Tuto metodu používejte ke zjištění tepové frekvence u zraněných při 
vědomí. 

Hlavní tlakové body: 

      

 Tepna spánková   Krkavice – tepna krční  
  

Tepna lícní                                            Tepna podklíčková 

                                                              Tepna pažní 

Tepna na zápěstí (radiální)  Tepna břišní - srdečnice 

 

 
 
 
 
 
Zástava krevního oběhu  
 
Příčina – selhání oběhu následkem dušení; následkem jeho poškození – infarkt; elektrošok 
 
Příznaky – bezvědomí, bez dechu nebo lapavé dechy, bez tepu, zornice mohou být rozšířené a 
nereagují na světlo 
 
PP- musíme ihned zahájit laickou resuscitaci (oživování) viz dříve; neboť již za 4 minuty po 
zástavě krevního oběhu může být mozek poškozen!!! 
 

Krvácení 

a) tepenné – z rány vystřikuje periodicky jasně červená krev. Při poranění velkých tepen hrozí 
vykrvácení během několika minut! 
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PP  
o krvácení z krční a podklíčkové tepny – stiskneme přímo v ráně svými holými prsty.  
o při krvácení z ostatních tepen stiskneme přívodnou tepnu v tlakovém bodě  
o nepodaří-li se přívodnou tepnu nahmatat, stiskneme krvácející tepnu přímo v ráně 
o přiložíme sterilní tlakový obvaz, pakliže nemáme, dáme krycí polštářek a na to dáme 

svinuté obinadlo, přes které při ošetřování převíjíme otočky obvazu  
o stiskneme tlakový bod - místo, kde je tepna dobře dostupná a má pod sebou kost; vždy 

nad ránou (směrem k srdci); zcela výjimečně přikládáme zaškrcovadlo (hmoždí tkáně, 
které po 2 hod zaškrcení mohou odumírat a nejvíce ohrožují nervy a cévy) 

o zajistíme protišoková opatření; uložíme pacienta tak, aby postižená končetina byla nad 
úrovní srdce - snížíme tak tlak v končetině 

o pakliže obvaz prosakuje, nesundáváme ho, ale na něj přikládáme další vrstvu obvazu. 
 
 
Zásady při použití zaškrcovadel 
 

 přikládat pružná a přes oděv, nebo je podložit; nepružná asi 5 cm široká zatáhnout 
roubíkem (zajistit) mezi ranou a srdcem 

 zaškrcenou část znehybnit 

 u zaškrcovadla ponechat písemnou zprávu, kdy bylo aplikováno 

 při prudkém krvácení zahájit protišoková opatření 

 nesmíme používat úzká zaškrcovadla – drát, provaz 

 povolovat pouze před definitivním ošetřením! 
 
b) žilní  - z rány vytéká tmavá krev, může i vystřikovat, ale nepulzuje!  
 
PP  

o použijeme tlakový obvaz; musí být přiložen tak, aby zastavil krvácení, ale nebránil 
přítoku krve do poraněné části těla 

o uložíme pacienta tak, aby postižená končetina byla nad úrovní srdce 
o pakliže obvaz prosakuje, nesundáváme ho, ale na něj přikládáme další vrstvu obvazu. 

 
c) vlásečnicové - velmi drobné poranění, ránu očistíme, překryjeme náplastí nebo obvazem 

 
STABILIZOVANÁ POLOHA   
 

Dýchá – li postižený, který je v bezvědomí, dostatečně, uloží ho zachránce 
do stabilizované polohy na boku, předchází se tím vdechnutí zvratků při případném 
zvracení!!! 
 
Postup PP:  

1. Postiženého uložíme do polohy na zádech (pokud se v ní již nenachází).  
2. Přiklekneme k němu ze strany.  
3. Bližší horní končetinu podsuneme pod tělo, pokrčíme vzdálenější dolní končetinu v 

koleni a vzdálenější horní končetinu pokrčíme v lokti a přiložíme k bližší tváři.  
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4. Uchopíme postiženého za vzdálenější bok a rameno a pomalu přetáčíme směrem k 
sobě.  

5. Leží-li postižený na boku, uvolníme spodní horní končetinu a necháme ji ležet za zády.  
6. Hlavu mírně zakloníme. Postižený je zapřen o pokrčenou dolní končetinu a zajištěn tak 

proti úplnému přetočení na břicho.  

Nachází-li se postižený ve stabilizované poloze déle než 30 min, přetočíme ho na 
druhý bok. 

 
 
 

 
 
                        
 
                                                                                   
 
 
 
obr.1)     obr.2)      obr.3) 

 
Poruchy vědomí 
 
Příčiny: kolaps (mdloba z horka, únava, nedostatek tekutin, dlouhodobé stání, vydýchaný 
vzduch), bezvědomí (úrazové - otřes mozku, krvácení do mozku, neúrazové onemocnění - 
křečové stavy - epilepsie) 
 
Postup PP:  

o postižený upadá na zem - položíme ho na záda, dolní končetiny zvedneme nad úroveň 
hlavy - autotransfuzní poloha - postižený se probírá 

o pomůžeme postiženému do chladnějšího prostředí, podáváme tekutiny, uložíme jej a 
většinou rychle dochází ke zlepšení stavu 

o při opakujících se kolapsech vyhledáme zdravotní ošetření 
Šok 
 

= porucha regulačních pochodů v organismu následkem škodlivých podnětů (úraz, velká 
ztráta krve, infarkt, otrava aj.) 
Příznaky: 

- nejprve neklid, pocit zimy, postižený naříká na bolest 
- bledost, chladné okrajové části těla, studený lepkavý pot 
- neklid přechází v netečnost, bolest ustupuje a začíná žízeň 
- tep, z počátku jen lehce zrychlený a dobře hmatný, se začíná výrazně 

zrychlovat a na okraji těla se stává nehmatný 
- výrazná změna barvy, postižený zvrací 
- v konečném stádiu šoku přichází bezvědomí 
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PP - postiženého je nutné uložit do šikmé polohy na znak, hlavou dolů, musíme podložením 
zdvihnout dolní končetiny nad úroveň hlavy -  autotransfuzní poloha. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Opatření proti šoku – tzv. 5T = teplo, ticho, tekutiny, transport, tišení bolesti 

o nutno zajistit dostatečné dýchání, pečlivě zastavit krvácení, protišoková (autotransfuzní) 
poloha 

o uklidnění postiženého i okolí 
o opatření proti prochlazení i přehřátí 
o zmírnění žízně – u nemocného jen svlažovat rty  
o znehybnění zlomenin 
o šetrný transport  

 
 

OSTATNÍ PŘÍKLADY PP 
 
1. Popálení 
 

- vzniká zevním působením tepla – hloubka popálení je závislá na teplotě  
- popáleniny dělíme na 4. stupně  

1. zarudnutí 
2. půchýř 
3. poškození hlubších struktur 
4. zuhelnatění 

 
PP  

o  co nejvíce zkrátit působení tepla, hořící osoby uhasit, postiženého položit nebo posadit 
o  povrchové popáleniny chladit nejlépe tekoucí vodou  
o  při velkých popáleninách krýt postižená místa mastným tylem, nikdy však ne suchou 

tkaninou!!! 
o  půchýře nestrháváme 
o  je-li k ráně přiškvařen kus oděvu, nestrháváme ho. Stejně tak z postiženého 

nestrháváme hořící oblečení. 
o  provádět protišoková opatření – při velkém rozsahu zajistit lékaře 
o  popálené oči vyplachovat borovou,  nebo čistou vodou 
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2. Epileptický záchvat 

Epilepsie je postižení mozku, projevující se rozmanitými druhy záchvatů. U dětí jsou např. 
typické tzv. absence, kdy se dítě upřeně zahledí a nevnímá okolí. Tento stav trvá krátkou dobu 
a dítě si na něj nepamatuje. Jiné záchvaty se mohou projevovat drobnými svalovými záškuby, 
čichovými halucinacemi atd. 

Nejzávážnějším typem záchvatu je tzv. grand mal - záchvat velkého typu. Dochází při něm ke 
ztrátě vědomí a tonicko-klonickým křečím. Postižený náhle ztratí vědomí, padne k zemi a je 
postižen křečemi. Záchvat trvá jen krátkou dobu a postižený většinou sám nabývá vědomí. 

Ke zranění dochází zpravidla při pádu na zem ev. o předměty v okolí. 

PP: 

1. Po dobu trvání záchvatu se snažíme odstranit ostré předměty z okolí postiženého, sundáme 
mu brýle, odebereme cigaretu... 

2. V žádném případě se mu nesnažíme sahat do úst a manipulovat s jazykem. S největší 
pravděpodobností bychom stejně nepřekonali stisk čelistí, v horším případě by nás 
postižený mohl pokousat. Zapadnutí jazyka zde nehrozí. 

3. Někteří odborníci doporučují postiženého zalehnout. Musíme však správně odhadnout naše 
možnosti. 

4. Hlavní pomoc přichází po odeznění záchvatu. V první řadě musíme zkontrolovat životní 
funkce, ev. zahájit oživování. Jelikož si postižený nic nepamatuje, je dobré informovat ho o 
tom, co se stalo, kde se nachází... 

Drobné rány můžeme ošetřit. 

Doporučujeme vždy přivolat lékařskou pomoc!!!. Jedná-li se o první záchvat, nemocný by měl 
podstoupit další vyšetření. Opakované záchvaty mohou být projevem nedostatečné terapie. 

3. Zlomeniny  
 

=  porušení souvislosti kostí 
a) zavřená – kůže je nepoškozená 
b) otevřená – místo lomu je navenek otevřeno, kůže je protržená 

 
znehybňování zlomenin:  
 

a) zavřených – fixujeme vždy v rozsahu dvou okolních kloubů, zlomenou část nikdy 
nenapravujeme, dlahy obalujeme nebo přikládáme přes oděv, dlahy musí být dobře 
upevněné, upevnění nesmí být v místě zlomeniny 
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b) otevřených -  ošetřujeme nejprve jako ránu, tj. kryjeme sterilním obvazem, teprve 
potom provádíme znehybnění zraněné části, úlomky kostí nikdy neodstraňujeme, kost 
nenarovnáváme! 

 
4. Podvrknutí  
 

o chladný obklad, stáhnout, nechat v klidu 
 
5. Poranění elektrickým proudem  
 

o nejprve zajistíme technickou pomoc – nejprve vypneme proud- nikdy se zasaženého 
nedotýkame!!! Nelze li zdroj odpojit, odstraňujeme postiženého z oblasti vlivu pomocí 
nevodivého předmětu (např.: násada koštěte…) 

o zvláště opatrně je třeba postupovat při spadlých drátech vysokého napětí. V okolí 
drátů může vzniknout tzv. krokové napětí, které vás může poškodit, aniž byste se 
dotkli přímo vedení.  

o ihned začneme se zdravotnickou  PP  =  život zachraňující úkony, laická resuscitace 
 
6. Úpal (= přehřátí organismu) a úžeh (= způsobený přímým slunečním zářením) 
 
Příznaky obou velmi podobné: malátnost, bolest hlavy, nevolnost až zvracení, někdy náhlý 
vzestup teploty, rychlý puls, bledost obličeje  

úžeh – zarudlá pokožka, úpal – lepkavý pot 
 
PP 

o umístit postiženého do stínu nebo chladné místnosti, položit, uvolnit mu oděv, studené 
zábaly, studené nápoje (slané nebo s citronem) 

o při zhoršeném stavu vyhledat odbornou pomoc 
 
7. Uštknutí hadem 
 

V našich krajích zmijí – po kousnutí zůstávají na povrchu 2 malé, několik mm od sebe 
vzdálené, lehce krvácející ranky – jejich okolí může být brzy zamodralé. 
 
PP 
 

o ránu přikryjeme sterilním tlakovým 
obvazem 

o končetina se znehybní a event. umístí 
do polohy vyšší než je srdce 

o takto se postižení transportuje 
k lékaři, nutně do 2 hodin, kde se 
aplikuje protijedové sérum (když 
nedoprovázíme napsat lístek 
s hodinou ošetření) 

o Rána se nezaškrcuje, nerozřezává, jed se nevysává, rána se nevypaluje!!! 
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8. Bodnutí hmyzem 
 

Nejzávažnější je bodnutí sršní, čmelákem, vosou, včelou, některými mouchami a ovády. 
Pozor na alergiky!!! 
 
PP 

o desinfekce bodnutí – u včely vyndat z místa vpichu žihadlo, přiložit studený obklad 
(postižené místo pálí, svědí, opuchne) 

o nebezpečná místa bodnutí jsou v ústech, na jazyku a krku – ohrožují postiženého 
poruchou dýchání a dušením 

o nejlépe podat antialergikum – Zyrtec apod.  
o pozor také na mnohočetná bodnutí – ihned po PP odeslat k lékaři 

 
9. Krvácení z nosu 
 
PP  

o nesmrkat, zachovat klid, posadit se s hlavou lehce předkloněnou 
o zmáčknout nos pod kostěnou částí, dýchat ústy 
o studený obklad na zátylek a na čelo – nezastaví-li se do 10 min. krvácení – vyhledat 

lékařskou pomoc. 
 
10. Klíště 
 

o opatrně krouživým pohybem uvolníme  
o ranku vydesinfikujeme a zapíšeme místo a datum kousnutí 
o klíště zahubíme 

 
11. Tonutí 
 

Nastane vdechnutím vody, křečí hlasivek nebo zastavením krevního oběhu při ponoření 
rozehřátého těla do studené vody. 
 
PP 

o uvolníme dýchací cesty a zahájíme umělé dýchání 
o při zastavení krevního oběhu zahájíme laickou resuscitaci 
o zajistíme převoz do nemocnice. 

 
12. Cizí těleso v oku  
 

o oko nemneme, pokud slzy smítko nevyplaví, zkusíme odstranit cípkem čistého kapesníku 
nebo přetáhneme horní víčko přes dolní 

o je-li smítko zaseknuté, musíme k lékaři 
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13. Infekce   
 

Při ošetřování poranění je důležité rány desinfikovat, ale přes veškerá opatření může 
přesto dojít ke vzniku infekce.  
 

Bacil tetanu se množí a vyrábí toxin v ráně za nepřístupu vzduchu. Nedá se určit, zda 
otevřená rána je infikovaná, nebo není, proto lékaři při vážnějším poranění podávají 
protitetanové sérum – anatoxin. Dnes se očkuje již preventivně a jeho účinnost je 10 let - je 
nutné pamatovat si datum svého očkování proti tetanu. 
 

Vzteklina – bacil vztekliny se na člověka přenese pouze z infikovaného zvířete, např. 
kousnutím. Je to vážné onemocnění, které přináší zdlouhavou a obtížnou léčbu. Kousne-li 
postiženého domácí zvíře, je nutné zjistit majitele a zvíře vzít sebou k lékaři. Toto je důležité, 
protože po vyšetření podezřelého zvířete se může zjistit, že vzteklinu nemá, a dlouhodobá 
léčba pacienta tak odpadá. 
 

V případě kousnutí divokým zvířetem v přírodě vzniká závažný problém! Je 
nepravděpodobné, že toto zvíře chytíme a dopravíme k testování na vzteklinu, a jsme v rámci 
záchrany svého zdraví nuceni podstoupit dlouhodobou léčbu vztekliny, která je také finančně 
náročná. 

 
Doporučení – v přírodě zásadně nesaháme na  žádné  teplokrevné zvíře!!! 
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OBVAZY A ODSUN RANĚNÉHO 
 

 
jednoduché obvazy pomocí trojcípého šátku: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvaz prstu :                                                                        Obvaz dlaně:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvaz kolena:                                              Obvaz kotníku: 
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Odsun raněného: 
 

a) jedna osoba: na zádech, v náruči, nosítka – táhne za sebou 
b) dva zachránci: stolička (židlička) z rukou, v podpaždí a za nohy 
c) nouzová nosítka – dvě bundy, kabát (rukávy dovnitř), deka + dvě tyče 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 odsun podepřením…                            odsun na zádech…                                odsun pomocí tyče…  

 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                  „židlička“                          nouzová nosítka …                                                   
 


