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Vá!ení "tená#i,

poskytnutí pomoci druhému "lov$ku pova!ujeme za úplnou samoz#ejmost, je to 
na%e povinnost morální, ale i zákonná. Navíc nikdy nem&!eme v$d$t, kdy budeme 
první pomoc sami pot#ebovat, proto!e ne"ekaná zdravotní komplikace nebo úraz 
m&!e potkat ka!dého z nás, kdykoliv a kdekoliv. Ov%em rozhodnutí pomoci je jen 
prvním krokem k úsp$%né záchran$ lidského zdraví "i dokonce !ivota. P#inejmen%ím 
stejn$ d&le!ité je v$d$t, jak první pomoc poskytnout. N$kdy sta"í jen zavolat rychlou 
záchrannou slu!bu, a n$kdy je pot#eba p#ímo zasáhnout – a v takov'ch chvílích 
musíte um$t správn$ vyhodnotit situaci a okam!it$ reagovat tím nejvhodn$j%ím 
zp&sobem.

Práv$ dr!íte v rukou nové vydání p#íru"ky, která doslova a do písmene pomáhá 
zachra(ovat lidské !ivoty a která obsahuje hlavní principy a správné základní postupy 
první pomoci, zpracované v souladu se Standardy první pomoci ))K z roku 2017. 
V%e je zde p#ehledn$ uspo#ádáno, ve%keré postupy jsou vysv$tleny jednodu%e a bez 
zbyte"n'ch slov. Na ty ostatn$ p#i reálném poskytování první pomoci také není prostor 
ani "as. Strohé zásady doprovázejí názorné obrázky, modelové situace p#ímo ze !ivota 
a v neposlední #ad$ i shrnující otázky, na nich! si m&!ete své znalosti otestovat. 

Tuto p#íru"ku prosím chápejte jako základní zdroj informací. Je jak'msi pracovním 
návodem, kter' je vhodné doplnit kurzem první pomoci, kde si v%echny postupy 
vyzkou%íte, procvi"íte a zafixujete do své mysli. Kdy! je pak v krizové situaci budete 
pot#ebovat, automaticky se vám vybaví. P#ejeme vám, aby takov'ch situací bylo 
ve va%em !ivot$ co nejmén$.

Kolektiv autor&
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1. Obecné zásady p!i poskytování 
první pomoci
První pomoc je okam!itá pomoc poskytnutá zran$nému nebo nemocnému "lov$ku 
p#ed jeho kontaktem s profesionální zdravotní pé"í. T'ká se nejen problematiky 
poran$ní "i nemoci, ale ve%keré pé"e o posti!eného, v"etn$ psychosociální podpory 
posti!en'ch osob nebo sv$dk& události.
Je to soubor úkon&, které slou!í k záchran$ !ivota, omezení komplikací úrazu "i 
náhlého onemocn$ní nebo ke sní!ení bolesti posti!en'ch.
Je ji povinen poskytnout ka!d' (dle trestního zákoníku), pokud není v ohro!ení 
vlastního !ivota.

ZAJISTI SVÉ BEZPE!Í, 
HRDIN" JSOU PLNÉ 

H#BITOVY

Základní chování o!et"ujícího
  zhodno* situaci
  zachovej vlastní bezpe"nost
  p#ivolej pomoc
  poskytni první pomoc

Bezpe#nost p"i poskytování 
první pomoci
Dopravní nehoda
  zastav v bezpe"né vzdálenosti
  zapni v'stra!ná sv$tla
  zajisti bezpe"nost spolucestujících
  ozna" sebe a místo nehody – v'stra!ná 

vesta a trojúhelník
  zajisti u havarovaného auta vypnut' 

motor a zata!enou ru"ní brzdu



8  

Úraz elektrick$m proudem
  p#eru% p&sobení proudu – vypni jisti" nebo spot#ebi"
  p#i úrazu vysok'm nap$tím se nep#ibli!uj, hrozí elektrick' v'boj na n$kolik metr&

Infek%ní onemocn&ní posti'eného
  nem&!e% nikdy vylou"it, bra( se kontaktu s t$lními tekutinami a pou!ívej ochranné 
pom&cky

Tonutí
  pokud nemusí%, do vody nevstupuj, pou!ij záchranné pom&cky nebo plavidlo
  kdy! vstoupí% do vody, bezpe"n$j%í je b't ji%t$n lanem ze b#ehu

Agresivní osoba
  nevstupuj do prostoru, kde je agresivní "i ozbrojen' "lov$k
  bu+ opatrn' p#i kontaktu s osobou pod vlivem návykov'ch látek (drog, alkoholu)

Základní vy!et"ení zran$ného
  podle n$j se rozhodne%, jak postupovat dál

Zjisti !ivot ohro!ující stavy
 – masivní krvácení
 – bezv$domí
 – zda posti!en' d'chá normáln$
  Pokud zjistí% !ivot ohro!ující stav, ihned poskytni první pomoc a p#ivolej 
záchrannou slu!bu na "ísle 155.

Dále vy%et#uj:
 – kvalitu d'chání (zrychlené, doprovázené zvuky…)
 – barvu k&!e (bledost, promodrávání…)
 – známky úrazu (rány, deformace kon"etin…)
 – abnormality v obli"eji, o"i, tepovou frekvenci
  Komunikuj s posti!en'm. 
  Zajisti první pomoc dle stavu posti!eného.

Poznámky

PTEJ SE A NASLOUCHEJ
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UMO(NI ZÁCHRANÁ#"M 
VOLN) P#ÍSTUP, OTEV#I 

DVE#E, ZAV#I PSA

P"ivolání zdravotnické záchranné slu%by
Odbornou pomoc volá% v!dy, pokud se jedná 
o !ivot ohro!ující stav, anebo má% podez#ení, !e by 
!ivot ohro!ující stav mohl nastat. Pokud si nejsi jist, 
je lépe zavolat.

Zachovej klid a nahlas:
  co se stalo
  místo, kde se událost stala
  dále hovor #ídí dispe"er
  pokud jsi na míst$ sám, m&!e% si p#epnout telefon 
do re!imu handsfree

Neukon"uj hovor jako první, z&sta( na p#íjmu, 
poslouchej a dodr!uj pokyny dispe"era.

Pé#e o posti%eného do p"íjezdu záchranné slu%by
  dbej na vlastní bezpe"í a bezpe"í v%ech ostatních
  s posti!en'm komunikuj a zjisti jeho pot#eby, uklidni jej
  zajisti jeho tepelnou pohodu
  sleduj stav posti!eného, zejména jeho !ivotní funkce, v p#ípad$ pot#eby reaguj
  manipuluj s posti!en'm jen tehdy, pokud je to nutné
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2. Stavy bezprost!edn" ohro#ující #ivot
Bezv"domí
  v$domí je jednou ze základních !ivotních funkcí 
  bezv$domí znamená pro posti!eného bezprost#ední ohro!ení !ivota

P"íznaky
  nereaguje na zevní podn$ty (oslovení, zat#esení, bolestiv' podn$t)
  povolení svalového nap$tí

Mo%né komplikace
  zapadnutí ko#ene jazyka
  vdechnutí !alude"ního obsahu
  zástava ostatních !ivotních funkcí – d'chání a ob$hu
  podchlazení
  pád p#i náhlém vzniku bezv$domí

První pomoc
  zjisti stav v$domí posti!eného
  zaklo( posti!enému hlavu 
  zjisti, zda normáln$ d'chá, a p#ivolej odbornou pomoc 
– pokud d'chá, udr!uj záklon hlavy a! do p#íjezdu odborné pomoci 
– pokud ned'chá, zahaj resuscitaci

  kontroluj d'chání a! do p#íjezdu pomoci
  zabra( podchlazení posti!eného
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Zotavovací poloha
Do zotavovací polohy ukládáme bezv$domé, kte#í normáln$ d'chají, a:
  bezv$domí nastalo v d&sledku otravy "i opilosti
  bezv$domí je d&sledkem tonutí
  posti!en' zvrací nebo krvácí z úst nebo nosu
  musíme posti!eného z jakéhokoli d&vodu opustit

Zotavovací poloha
  zaji%*uje trvale pr&chodné d'chací cesty
  zabra(uje vdechnutí !alude"ního obsahu

DOKUD D)CHÁ, DOUFEJ, 
KDY( NE, RESUSCITUJ

Poznámky
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Resuscitace
Soubor úkon&, jejich! cílem je ve fázi klinické smrti zajistit posti!enému v !ivotn$ 
d&le!it'ch orgánech náhradní ob$h okysli"ené krve. Je velmi d&le!ité provád$t ji v"as, 
p#ed p#íjezdem zdravotnické záchranné slu!by (ZZS).

Resuscitaci provádíme, pokud posti!en'
  nereaguje (je v bezv$domí) a ned'chá normáln$ (ned'chá v&bec nebo má jen lapavé 
vdechy

POKUD SE NEBRÁNÍ, TAK 
RESUSCITACI POT#EBUJE

Resuscitace dosp$l&ch
  zaklo( mu hlavu tahem za bradu 
a tlakem na "elo a zkontroluj d'chání

  p#ivolej záchrannou slu!bu
  pokus se zjistit, zda je v blízkosti 
dostupn' automatizovan' externí 
defibrilátor (AED)

  provád$j masá! srdce nebo masá! 
srdce v kombinaci s um$l'm 
d'cháním

  resuscitaci nep#eru%uj do p#íjezdu 
odborné pomoci, nebo dokud 
posti!en' neza"ne jevit známky 
!ivota

Masá% srdce
  klekni si vedle hrudníku posti!eného
  polo! jednu dla( na st#ed hrudníku 
posti!eného, dla( druhé ruky na 
první ruku, tlak vyvíjí pouze hrana 
dlan$
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  naklo( se nad posti!eného a stla"uj hrudní kost asi o 5–6 cm, ruce napjaté v loktech, 
tlak sm$#uje kolmo dol&

  stla"ování provád$j frekvencí 100–120 stla"ení za minutu 
  stla"ení a uvoln$ní by m$ly trvat stejnou dobu, po ka!dém stla"ení umo!ni návrat 
hrudníku do p&vodní polohy

Um$lé d&chání
Um$lé d'chání provádí zachránce, kter' je k tomu vy%kolen a je ochoten jej provést. 
  po 30 stla"eních hrudníku zaklo( posti!enému hlavu tlakem na bradu a "elo
  prsty stiskni nos posti!eného
  normáln$ se nadechni a plynule vdechni do posti!eného (p#i správn$ provedeném 
vdechu se zvedá hrudník posti!eného)

  vdechni do posti!eného podruhé a op$t za"ni stla"ovat hrudník
  kombinuj masá! srdce s um$l'm d'cháním v pom$ru 30 stla"ení : 2 vdechy

Poznámky

30 STLA!ENÍ : 2 VDECHY
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Resuscitace d$tí (do puberty)
Provád$j, pokud dít$ nereaguje 
a ned'chá normáln$.
  zaklo( hlavu dít$te a prsty stla" nos
  5x vdechni do dít$te
  stla"uj spodní "ást hrudní kosti dít$te 
rychlostí 100–120 stla"ení za minutu

  ke stla"ování pou!ívej hranu jedné 
ruky, hloubka stla"ení odpovídá 
jedné t#etin$ p#edozadního pr&m$ru 
hrudníku

  po 30 stla"eních prove+ 2 um$lé 
vdechy

  pokra"uj v resuscitaci v pom$ru 
30 stla"ení : 2 vdechy a! do p#íjezdu 
odborné pomoci

  pokud jsi na míst$ sám, telefonuj na 
záchrannou slu!bu a! po 1 minut$ 
resuscitace. Pokud je zachránc& více, 
volejte záchrannou slu!bu ihned.

Resuscitace kojenc'
Provád$j, pokud dít$ nereaguje 
a ned'chá normáln$. Provád$j stejn$ 
jako u v$t%ích d$tí s t$mito rozdíly:
  um$lé d'chání provád$j p#es nos 
i ústa dít$te, vdechuj malé mno!ství 
vzduchu, objem své ústní dutiny

  masíruj srdce pomocí dvou prst& 
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Resuscitace s pou%itím automatizovaného externího defibrilátoru
Automatizovan' externí defibrilátor (AED) je p#ístroj, kter' je schopen podat 
elektrick' v'boj v p#ípad$ fibrilace srdce posti!eného. Tím napom&!e obnovení 
srde"ní "innosti.
  provád$j resuscitaci a! do chvíle, kdy je p#inesen AED
  p#ístroj zapni a dle pokyn& nalep elektrody na hrudník posti!eného (v pr&b$hu 
pokud mo!no stále stla"uj hrudník posti!eného)

  následuj pokyny AED, nedot'kej se posti!eného b$hem anal'zy rytmu a b$hem 
v'boje

  dle pokyn& AED po provedeném "i neprovedeném v'boji pokra"uj v resuscitaci a! 
do dal%ích pokyn& p#ístroje nebo p#íjezdu odborné pomoci nebo obnovení !ivotních 
funkcí

Poznámky
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Odstran"ní p!eká#ky z$d%chacích cest
V p#ípad$ vdechnutí cizího t$lesa je t#eba postupovat rychle, proto!e posti!en' 
nem&!e d'chat.

P"íznaky
  ka%lání, sípavé "i chroptivé zvuky
  nebo nemo!nost d'chat, mluvit
  dr!í se za ohryzek
  posti!en' zrudne a! zmodrá
  a! zástava dechu a bezv$domí

První pomoc
Vyka*lání
  pokud posti!en' dostate"n$ a siln$ ka%le, 
podpo# ho, aby dále ka%lal

Údery mezi lopatky
  postav se za posti!eného
  posti!en' se p#edkloní
  siln$ ude# dlaní mezi lopatky posti!eného
  úder opakuj
  kojence si polo! obli"ejem dol& na své 
p#edloktí, hlava dít$te sm$#uje %ikmo 
k zemi, prsty fixuj hlavu dít$te

  star%í dít$ si polo! p#es svoje stehno, hlavou 
dol&

P#EDKLO+ A UDE#



Infarkt
Jsi na náv%t$v$ u babi"ky a d$de"ka. Babi"ka uva#ila báje"nou sví"kovou a te+ 
v%ichni t#i sedíte u kávy. Povídáte si a najednou si v%imne%, !e je d$da n$jak' 
bled'. Pr' ho pálí na hrudníku, %patn$ se mu d'chá. Babi"ka p#ipomene, !e 
se d$da lé"í na srdce. Jeden infarkt u! má za sebou, tak není pochyb o tom, 
co d$dovi je. Babi"ka rychle otev#e okno, aby pustila dovnit# "erstv' vzduch, 
a pom&!e d$dovi rozepnout ko%ili. 

Pom,'e* d&dovi sednout si na gau% a podlo'í* mu
1. nohy, aby je m$l pokr"ené v kolenou a vyv'%ené
2.  nohy, aby byly vyv'%ené nad úrove( hlavy
3. horní "ást t$la, aby sed$l v polosedu
4. hlavu, aby ji m$l vyv'%enou

Babi"ka u! volá na záchrannou slu!bu, docela obdivuje%, jak je duchap#ítomná. 
D$da by ti cht$l n$co povídat, ale vysv$tlí% mu, !e i mluvení ho vy"erpává, 
m$l by tedy ml"et. Ne! p#ijede záchranná slu!ba, mo!ná by se d$dovi daly dát 
n$jaké léky.
5. ne, to v !ádném p#ípad$, !ádné léky nepodávám
6. ano, podá% 1 tabletu Ibuprofenu, abys zmírnil bolest 
7. ano, pokusí% se najít n$jak' Nitroglycerin
8. ano, pokusí% se zjistit, jestli má d$da p#edepsané n$jaké léky v p#ípad$ 

srde"ních obtí!í

  57



Studentka
Studenti gymnázia absolvují p#edná%ku o dárcovství krve. Jedna ze studentek 
stojící v p#ední #ad$ náhle ud$lá mal' krok dop#edu a #ekne: „Je mi %patn$.“ Je 
velice bledá a najednou padá k zemi. Na%t$stí ji její spolu!ák stojící za ní zachytí, 
tak!e neupadne na zem. 

Co ud&lá*?
1.  posadí% studentku na !idli
2. polo!í% studentku na zem a dá% jí pol%tá# pod hlavu
3. polo!í% studentku na zem a zvedne% jí nohy
4. polo!í% studentku na zem a zavolá% n$koho, aby ji polil studenou vodou

B$hem n$kolika sekund se dívka probouzí. Bude% volat záchrannou slu!bu, 
nebo ne?

Sebevra"da
Kamarádka Jana je u! pár t'dn& n$jaká divná, roze%la se s klukem, je z toho 
%patná víc, ne! by m$la. Rozhodne% se ji nav%tívit. Doma není, asi je n$kde pry", 
u! odchází%, kdy! vtom se podívá% do zahradního altánku. Jana tam le!í na zemi 
a neh'be se. Kolem ní jsou po zemi krabi"ky od lék&. K#i"í% na ni, t#ese% s ní, 
nepomáhá to. Le!í na boku, kdy! se podívá% blí!, potichu a slab$ d'chá.

Ihned volá* záchrannou slu'bu, co ud&lá* do p-íjezdu záchranné slu'by?
1. pokusí% se vyvolat zvracení tak, !e Jan$ str"í% prst do krku
2.  sleduje% Janino d'chání a dá% na jedno místo v%echny krabi"ky od lék&
3. sleduje% Janino d'chání a krabi"ky lék& pro jistotu vyhodí% do ko%e
4. jde% si stoupnout k brance, aby t$ záchraná#i vid$li, a! p#ijedou
5.   oto"í% Janu na záda a dá% jí pod hlavu pol%tá#, aby se jí lépe le!elo
6.   pokusí% se podat Jan$ 6 tablet !ivo"i%ného uhlí rozpu%t$n'ch ve sklenici 

vody

58  



  59

7. Transport poran"n%ch
Transport poran$n'ch není p#ímou sou"ástí první pomoci. V!dy si dob#e rozmysli, 
jestli je nutné s poran$n'm manipulovat. P#esunutí poran$ného prove+ jen 
v p#ípad$, kdy je to nutné, nap#íklad kdy hrozí n$jaké dal%í nebezpe"í. Pokus se 
vyu!ít dostupné pom&cky nebo pomoc dal%ích lidí.

Doprovod
Pou!ije% pro lehká zran$ní, kdy je 
posti!en' v dobrém stavu, schopen 
samostatné ch&ze, jen ho jistí%, aby 
nespadl.
  jednou rukou dr!í% posti!eného 
v pase, druhou rukou za záp$stí 
a podpírá% jej

  pokud se stav posti!eného zhor%í, jsi 
schopen jej zachytit

Rautek'v manévr
Odta!ení na krátkou vzdálenost, které 
se pou!ívá nap#íklad p#i vypro%t$ní 
posti!eného z auta.
  nato" posti!eného zády k sob$
  protáhni ob$ svoje ruce do obou podpa!í 
posti!eného a chy* jej za p#edloktí jedné 
ruky

  táhni posti!eného tak, !e se opírá 
h'!d$mi o tvé stehno, druhou nohou 
ukra"uje%
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  posti!eného nenese%, jen táhne%, tak!e m&!e% transportovat "lov$ka, kter' vá!í 
podobn$ jako ty

  pokud jsou k dispozici dva zachránci, m&!e druh' chytit nohy zran$ného

Poznámky
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8. Polohování poran"n%ch
Správná poloha p#i o%et#ování má velk' vliv na stav posti!eného. Nejlep%í je nechat 

posti!eného v poloze, kterou si sám zvolí. Správná poloha m&!e stav posti!eného 

zlep%it, nevhodná naopak v'razn$ zhor%it.

Zotavovací poloha
Do zotavovací polohy ulo'í* posti'eného v bezv&domí, kter$ d$chá, a to v p-ípad&
 !e je bezv$domí zp&sobeno otravou alkoholem "i jinou otravou
  !e bezv$domí nastalo v d&sledku tonutí
  v'razného krvácení z nosu "i úst
  zvracení
  pokud musí% posti!eného opustit, nap#íklad kv&li p#ivolání pomoci

Provedení 
  horní kon"etinu bezv$domého blí!e k sob$ posu( do upa!ení

  pokr" dolní kon"etinu dále od sebe, uchop bezv$domého za koleno této kon"etiny 

a nad loktem vzdálen$j%í horní kon"etiny

  oto" posti!eného na bok tak, !e pokr"ené koleno tla"í% sm$rem k zemi

  ruku vzdálen$j%í horní kon"etiny polo! posti!enému pod hlavu

  v zotavovací poloze má posti!en' zaklon$nou hlavu a jeho ústa sm$#ují k zemi

Poloha se zv$*en$mi dolními kon%etinami
  dolní kon"etiny vyvy%uje% o 30 cm

  pou!ije% v p#ípad$ mdloby nebo v p#ípad$ alergické reakce s náhlou ztrátou v$domí

Polosed
  pou!ije% u stav& du%nosti, p#i bolesti na hrudi nebo p#i poran$ních hrudníku

NEJLEP.Í POLOHA 
JE TA, KTEROU SI SÁM 

ZVOLÍ
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9. Hnutí &erveného k!í#e a$&erveného 
p'lm"síce a$&esk% (erven% k!í#

Mezinárodní hnutí (erveného k"í%e a (erveného p'lm$síce
Mezinárodní hnutí )erveného k#í!e a )erveného p&lm$síce je celosv$tov$ p&sobící 
organizací. Jejím posláním je p#edcházet lidskému utrpení ve v%ech jeho formách 
a zmír(ovat jej, chránit zdraví, !ivot a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné 
porozum$ní, p#átelství a mír mezi národy.  )iní tak v!dy bez rozdíl& národnostních, 
rasov'ch, nábo!ensk'ch, sociálních, t#ídních a politick'ch.

Vznik )erveného k#í!e se datuje do roku 1863, kdy na popud %v'carského ob"ana 
Henri Dunanta vznikla organizace zaji%*ující pomoc zran$n'm ve válce. My%lenka 
Henri Dunanta byla na svou dobu p#elomová – pomáhat zran$n'm a nemocn'm 
voják&m bez ohledu na to, ke které ze znep#átelen'ch stran pat#í. Znakem organizace 
se stal "erven' k#í! na bílém poli (negativ %v'carské vlajky), pozd$ji dopln$n' 
o "erven' p&lm$síc (1929) a "erven' krystal (2006). Ji! r. 1864 byla p#ijata první 
z ,enevsk'ch úmluv.

!E
SK
" 

!ERVEN" K#
Í$

 !erven$ k-í'    !erven$ p,lm&síc   !erven$ krystal
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Dnes je Mezinárodní hnutí )K&)P tvo#eno Mezinárodním v'borem )erveného 
k#í!e se sídlem v ,enev$, národními spole"nostmi )erveného k#í!e, resp. )erveného 
p&lm$síce v tém$# v%ech státech sv$ta a Mezinárodní federací národních spole"ností.  
P#edstavuje nejv$t%í humanitární organizaci na sv$t$, která ro"n$ pom&!e tém$# 
"tvrtmiliard$ pot#ebn'ch po celém sv$t$.

Základními principy "innosti )K&)P jsou humanita, nestrannost, neutralita, 
nezávislost, dobrovolnost, jednota a sv$tovost.

)innost Hnutí )erveného k#í!e a )erveného p&lm$síce se zpo"átku zam$#ovala 
v'hradn$ na vále"né konflikty. Nejd&le!it$j%ími úkony bylo (a stále je) zaji%*ovat 
ochranu zran$n'ch bojovník& a civilist&, zdravotnického personálu a za#ízení, 
sledovat zacházení se zadr!en'mi vojáky i civilními osobami, chránit civilisty 
a pomáhat jim. Jde jak o konkrétní pomoc zran$n'm jednotlivc&m, tak i o slo!itá 
vyjednávání mezi znep#átelen'mi stranami ozbrojen'ch konflikt& a respektování 
humanitárního práva.

Organizace )erveného k#í!e a )erveného p&lm$síce dále pomáhá p#i p#írodních 
"i humanitárních katastrofách, jako jsou povodn$, zem$t#esení, hladomory apod.

V neposlední #ad$ se také v$nuje v'uce první pomoci, poskytování zdravotnick'ch 
slu!eb, bezplatnému dárcovství krve, zdravotní v'chov$ i sociálním "innostem.

D&le!itou "inností je také %í#ení znalostí mezinárodního humanitárního práva 
a jeho prosazování. Jeho základním pramenem jsou ,enevské úmluvy o ochran$ 
ob$tí ozbrojen'ch konflikt& (1949), mezi jejich! signatá#i najdeme v%echny státy 
sv$ta. 

Základní zásady mezinárodního humanitárního práva lze p"ehledn$ 
shrnout takto:
  Bojová "innost smí b't vedena pouze proti ozbrojen'm silám a vojensk'm 
objekt&m.

  V'b$r zp&sob& a prost#edk& vedení boje není neomezen' – zejména musí zaru"it 
omezení útoku jen na vojenské cíle a p#edcházet nadbyte"n'm útrapám.

  Útok na vzdávajícího se nebo ran$ného protivníka je zakázán. 
  V%ichni ran$ní a nemocní mají právo na ve%kerou zdravotní pé"i odpovídající jejich 
zdravotnímu stavu. 

  Zdravotnická za#ízení a personál musí b't respektovány a chrán$ny – ochrann'm 
znakem je "erven' k#í! / "erven' p&lm$síc / "erven' krystal v bílém poli.
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  Zajatí bojovníci a internovaní civilisté musí b't respektováni a chrán$ni proti 
ka!dému násilí, mají právo na zaopat#ení, zdravotní pé"i, v'm$nu informací a p#íjem 
pomocn'ch zásilek.

  Ka!d' má právo na spravedliv' soudní proces. Princip kolektivní viny je nep#ípustn'.
  Nikdo nesmí b't podroben krutému "i poni!ujícímu zacházení a trestání.

#esk$ %erven$ k&í"
)esk' "erven' k#í! je jednou ze 190 národních spole"ností Hnutí )erveného k#í!e 
a )erveného p&lm$síce. Vznikl v r. 1993 jako nástupce )eskoslovenského "erveného 
k#í!e zalo!eného v roce 1919 Alicí Masarykovou.  ))K má dv$ desítky tisíc "len& 
a dobrovolník&, p&sobí v celé )R.

Postavení ))K upravuje zákon ". 126/1992 Sb., o ochran$ znaku a názvu )erveného 
k#í!e a o )S)K. Podle tohoto zákona plní zejména tyto úkoly:
  p&sobí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v p#ípadech 
katastrof a jin'ch mimo#ádn'ch událostí;

  poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a dal%í humanitární slu!by;
  p&sobí jako v'lu"n$ uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické slu!by;
  %í#í znalost mezinárodního humanitárního práva;
  p&sobí v oblasti zdravotn$-v'chovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní pé"e – 
tam #adíme p#edev%ím v'chovu obyvatelstva ke znalosti poskytování první pomoci, 
propagaci bezp#ísp$vkového dárcovství krve.

Dal%í informace: www.cervenykriz.eu
Kontakt: info@cervenykriz.eu
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10. Test
1. Základní 'ivotní funkce jsou:
a) srde"ní akce, d'chání, v'm$na látková
b) v$domí, srde"ní akce, termoregulace
c) d'chání, v$domí, srde"ní akce

2. P-i bezv&domí je posti'en$ nej%ast&ji bezprost-edn& ohro'en:
a) podchlazením
b) zapadnutím ko#ene jazyka a následn'm udu%ením
c) zvracením

3. První pomoc p-i bezv&domí je:
a) p#edklon hlavy posti!eného
b) záklon hlavy posti!eného
c) úklon hlavy posti!eného

4. Tís/ová linka pro volání na záchrannou slu'bu je:
a) 156
b) 155
c) 150

5. Zdravotnickou záchrannou slu'bu voláme:
a) ihned po zji%t$ní !ivot ohro!ujícího stavu
b) a! kdy! dokon"íme poskytování první pomoci
c) je%t$ p#ed zji%t$ním stavu poran$ného

6. Resuscitaci zahajujeme:
a) kdy! je "lov$k v bezv$domí
b) kdy! posti!en' masivn$ krvácí
c) kdy! je posti!en' v bezv$domí a ned'chá normáln$
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7. Um&lé d$chání p-i resuscitaci provádíme:
a) u d$tí nebo s bariérovou pom&ckou (resuscita"ní rou%kou, maskou)
b) u posti!eného s cizím t$lesem v d'chacích cestách
c) po p#edchozím prov$#ení, !e je posti!en' #ádn$ o"kován

8. Frekvence nep-ímé srde%ní masá'e u dosp&lého je:
a) 60–80 stla"ení za minutu
b) 80–90 stla"ení za minutu
c) 100–120 stla"ení za minutu

9. Resuscitaci ukon%ujeme, kdy':
a) u posti!eného se objeví spontánní d'chání
b) v !ádném p#ípad$ se masá! nep#eru%uje, a! po p#íjezdu rychlé zdravotnické pomoci
c) vymizí modré zbarvení k&!e posti!eného

10. Na vnit-ní krvácení usuzujeme:
a) z  p#eh#átí, agresivity, otoku posti!eného
b) z mechanismu úrazu, bledosti, bolestivosti, rychlého tepu a d'chání posti!eného, 

úlevové polohy 
c) z bledosti, opocenosti a ochrnutí posti!eného

11. Tlakov$ obvaz pou'ijeme p-i:
a) u%tknutí hadem
b) masivním krvácení 
c) otev#ené zlomenin$ 

12. P-i podez-ení na poran&ní páte-e je posti'en$ v bezv&domí a ned$chá:
a) nikdy nesmíme zaklonit poran$nému hlavu
b) zakloníme mu hlavu, abychom uvolnili d'chací cesty
c) se zran$n'm nikdy neh'beme a vy"káme dojezdu ZZS
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13. P-i ochrnutí nebo ztrát& -e%i usuzujeme na:
a) srde"ní infarkt
b) hypoglykemii 
c) mozkovou mrtvici 

14. Posti'en$ p-i v&domí s náhlou bolestí na hrudi: 
a) le!í se zdvi!en'mi kon"etinami
b) le!í schoulen' v klubí"ku
c) sedí

15. Zmatenému, opocenému a zesláblému diabetikovi:
a) podáme slazen' nápoj 
b) zavoláme záchrannou slu!bu
c) rychle píchneme inzulín

16. Posti'en$ si polil h-bet ruky va-ící vodou: 
a) posypeme mu opa#eninu solí
b) nic na opa#eninu nedáváme a voláme záchrannou slu!bu
c) opa#eninu chladíme 

17. P-i zasa'ení oka pískem:
a) vyplachujeme oko proudem vody
b) nast#íkáme do oka dezinfek"ní prost#edek
c) zakryjeme druhé oko 

18. P-i astmatickém záchvatu vyvolaném pra*n$m prost-edím:
a) posti!eného ihned posadíme a podáme p#íslu%né léky
b) posti!eného odvedeme na "erstv' vzduch, posadíme a podáme p#íslu%né léky
c) posti!eného odvedeme na "erstv' vzduch, polo!íme s vypodlo!en'mi dolními 

kon"etinami a podáme p#íslu%né léky
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19. P-i otev-ené zlomenin& p-edloktí bez prudkého krvácení ránu lehce p-ekryjeme 
sterilním materiálem a dále:

a) znehybníme p#edloktí pomocí improvizované dlahy, nap#íklad va#e"kou
b) kon"etinu znehybníme pomocí elastického obinadla
c) vyzveme posti!eného, aby si zlomenou ruku p#idr!oval

20. P-i du*ení cizím t&lesem:
a)  voláme okam!it$ záchrannou slu!bu a sledujeme stav posti!eného
b)  sna!íme se posti!enému cizí t$leso vyndat sv'mi prsty
c)  posti!eného p#edkloníme a ude#íme ho opakovan$ mezi lopatky 
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PRVNÍ POMOC 
V MOBILU
APLIKACE !ESKÉHO !ERVENÉHO K"Í#E

Víte, jak pomoci sv$m blízk$m p%i zástav& srdce nebo p%i b&'né nehod&? 
 Máte chytr$ telefon? Stáhn&te si do n&j zdarma na(i novou aplikaci a budete mít 
návod na záchranu lidského 'ivota v'dy po ruce!

KAPESNÍ ZÁCHRANA
Aplikace má v p%ehledné grafice t%i základní zálo'ky: 
NAU!TE SE, V NOUZI a P"IPRAVTE SE. Poslou'í jako 
p%íru)ka první pomoci s radami ke zvládnutí r*zn$ch 
situací od srde)ního infarktu p%es zlomeniny a' po 
ty drobn&j(í jako je p%isáté klí(t&. Samoz%ejm& ji ale 
vyu'ijete i jako praktického rádce ve chvílích, kdy jde 
o ka'dou sekundu – sou)ástí jsou postupy urgentní
první pomoci krok za krokem, v)etn& krátk$ch videí.
U'ivatelé najdou i praktické rady, jak se chovat p%i
mimo%ádn$ch událostech typu povodní, extrémního
po)así nebo t%eba p%i ch%ipkové epidemii.

m'#e zachránit lidsk% #ivot

jednoduchá

zdarma

interaktivní

Aplikace je v )e(tin& a pln& p%izp*sobena )esk$m 
 podmínkám pro telefony s OS Android a Apple iOS. 
 Aplikaci si m*'ete zdarma stáhnout zde:


