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První pomoc při zásahu elektrickým proudem.  
Teoretický výcvik a zásady chování 
 

I přesto, že v České republice počet smrtelných úrazů způsobených 

elektrickým proudem dlouhodobě klesá, představuje toto riziko hodně 

pozornosti. A není se čemu divit. Následky bývají často fatální. Statistiky 

v České republice navíc nejsou pravidelné, přitom čísla smrtelných 

případů nejsou malá. Připravili jsme pro vás proto ucelený soubor 

základních informací, jak se zachovat, na co si dát pozor a jak správně poskytnout první pomoc při zásahu osoby 

elektrickým proudem. Hodí se vám to jak v domácnosti, tak v práci nebo na vycházce. 

 

Jak poskytnout první pomoc při zásahu elektrickým proudem 

Chtěli byste se naučit, jak správně poskytnou první pomoc člověku, který je zasažen elektrickým proudem? Předem 

upozorňujeme, že tento článek se věnuje pouze teorii. Dá vám celou řadu rad, tipů a doporučení, které jsou 

základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí tohoto nelehkého úkolu, ale nezapomeňte, že bez praktického 

školení na takovou událost nebudete 100% připraveni. 

 

5 zásad, které byste měli znát, než začnete se záchranou 

1. Jako zachránce jste také vy v nebezpečí! Dbejte proto primárně na vlastní zdraví. Jeden špatný dotyk 

znamená, že už nebudete zachránce. 

2. Hlavním cílem záchrany je přerušení elektrického napětí, které působí na postiženého! To by měla 

být první věc, kterou uděláte. 

3. Nikdy nesahejte na osobu, do které stále proudí elektřina! Nejdříve vypněte proud pomocí vypínače, 

jističe nebo hlavního vypínače. 

4. Při záchraně osoby zasažené vysokým napětím nad 1000V se k ní nepřibližujte! Může dojít 

k elektrickému oblouku, který vás zasáhne až na 20 metrů od zdroje. 

5. Při záchraně osoby zasažené bleskem předvídejte další blesk! Často se stává, že poblíž znovu udeří. 

6. Používání improvizovaných izolačních pomůcek, jako jsou gumové rukavice, násady od koštěte apod., 

k oddělení zasaženého od elektrického proudu, nemusí být vždy spolehlivé! Použijte je pouze v 

krajním případě. 

 

Postup při záchraně osoby zasažené elektrickým proudem 

Při úrazech elektrickým proudem vznikají tři druhy poranění - elektrické (elektrický šok), tepelné (popáleniny) a 

mechanické (křeče, pád, výbuch). Poškození zdraví a následky závisí na druhu proudu (stejnosměrný, střídavý), 

jeho napětí, frekvenci, odporu a intenzitě, ale také na době kontaktu s elektřinou a cestě, kudy prochází tělem. 

 

Nízké napětí do 1000V - domácnost, kancelář, místnost aj. 

1. Přerušte kontakt zraněného s elektrickým vodičem. Vypněte spotřebič tak, že vytáhnete šňůru z 

elektřiny, nebo vypnete jističe. 

2. Pokud zasažený už není pod elektrickým proudem, zkontrolujte jeho stav a přitom volejte 

Zdravotnickou záchrannou službu 155, nebo Jednotné evropské číslo tísňového volání 112. 

3. Průběžně kontrolujte stav zraněného, ošetřete mu zranění a zajistěte jeho základní životní funkce 

(vědomí, tep, dech). 

https://www.dokumentacebozp.cz/aktuality/elektricky-oblouk
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4. Dojde-li k selhání základních životních funkcí, okamžitě zahajte resuscitaci (masáž srdce, umělé 

dýchání. Je-li k dispozici externí defibrilátor, použijte ho. 

5. Má-li zasažený popáleniny, přikryjte je sterilním obvazem z lékárničky. 

6. Pokud zasažený krvácí, pokuste se to zastavit. Použijte sterilní obvaz. Není-li k dispozici, použijte 

bavlněný šátek nebo jakýkoliv jiný čistý hadr či kus oblečení. 

7. Je-li zraněný v bezvědomí, zakloňte mu hlavu a zkontrolujte zda dýchá nebo nedýchá normální 

způsobem. 

8. Pokud zraněný dýchá, nechte mu zakloněnou hlavu do doby než přijede záchranná služba. 

9. Přikryjte zraněného dekou nebo jiným kusem látky a udržujte jeho tělesnou teplotu. 

10. Pokud zraněný nedýchá nebo dýchá špatně, zahajte resuscitaci a postupujte stejně, jako při zástavě 

dechu. 

 

Vysoké napětí nad 1000V - podzemní síť, vysoké vedení, vlak, metro aj. 

1. Dokud není odpojen elektrický proud vysokého napětí, nepřibližujte se ke zraněnému. Hrozí vysoké 

nebezpečí obloukového výboje, který může člověka zasáhnout až na 20 metrů a způsobit mu smrt. 

2. Zajistěte vypnutí elektrického proudu vysokého napětí. S velkou pravděpodobností to neuděláte 

sami. Okamžitě volejte složky IZS, ZZS nebo HZS, kteří jsou schopni zajistit vypnutí proudu. 

3. Do příjezdu odborné pomoci postupujte stejně, jako při zásahu nízkým napětím do 1000V v 

předchozím odstavci. 

 

Jak použít externí defibrilátor, je-li k dispozici? 

Je-li k dispozici automatizovaný externí defibrilátor (AED), který umí vydat elektrický výboj pro případ fibrilace 

srdce zraněného a pomoci k obnově srdeční činnosti, použijte ho. Zde je krátký návod, jak se s ním zachází. 

1. Standardní resuscitaci provádějte do doby, než je na místě externí defibrilátor. 

2. Zapněte přístroj, vezměte si do ruky elektrody a nalepte je na hrudník postiženého. 

3. Po nalepení elektrod na hruď můžete stlačovat hrudník postiženého, ale nedotýkejte se ho jakoukoliv 

částí vašeho těla, protože bude probíhat analýza rytmu a následně elektrický výboj. 

4. Podle pokynů na přístroji pak po provedeném či neprovedeném výboji do těla postiženého 

pokračujte v resuscitaci, a to až do obnovení životních funkcí nebo příjezdu záchranářů. 

S použitím externího defibrilátoru vám pomohou také dispečeři IZS po telefonu. 
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Popáleniny 

Závažnost popálenin: 

Závažnost popálenin závisí na rozsahu, hloubce, lokalizaci a věku postiženého. Jako těžké se hodnotí popáleniny 
větší než: 

• Větší než 5 % tělesného povrchu (TP) u malých dětí 

• Větší než 10 % TP u větších dětí 

• Větší než 20 % TP u dospělých 

• Závažná je lokalizace popálenin v oblasti hlavy a krku (nebezpečí popálení dýchacích cest). 

Rozdělení popálenin do 4 stupňů: 

I. stupeň: Poškození pouze pokožky. Pokožka je zarudlá a oteklá. 

Vyhledat odborné ošetření? Popáleniny 1. stupně většinou lze vyřešit svépomocí. Po ochlazení lze aplikovat 
např. Panthenol spray či mast na popáleniny. Typickou příčinou je spálení od sluníčka. 

II. stupeň: Poškození pokožky i škáry. Tvorba puchýřů. 

Vyhledat odborné ošetření? Drobné popáleniny 2. stupně většinou nepotřebují odborné ošetření. První pomoc 
je stejná jako u prvního stupně popálenin. V případě rozsáhlejších popálenin druhého stupně (viz. odstavec 
závažnost popálenin) je vhodné vyhledat odborné ošetření. Odborné ošetření je také nutné v případě zanesení 
infekce do rány. Je to nebolestivější stupeň popálení, protože ještě nejsou zničena všechna nervová zakončení. 

III. stupeň: Poškození všech vrstev kůže. Kůže je šedobílá, žlutavá nebo nahnědlá. 
 
Poškození je nevratné. Paradoxně popáleniny 3. stupně nemusí v centru bolet, protože mohou být zničeny 
nervy, které bolest přenáší. Kůži s 3. stupněm popálenin není možné vyléčit. Je třeba ji chirurgicky odstranit a 
následně místo překrýt jinou kůží (pokud je to možné, odebere se kůže z jiné části těla pacienta). Existují také 
umělé kožní kryty, kterými se dočasně místo zakryje, než se aplikuje kůže pacienta. 
Vyhledat odborné ošetření? Ano, u popálenin 3. stupně je vždy nutné. 
 

IV. stupeň: Zuhelnatění. Dochází k poškození i dalších tkání jako jsou kosti, šlachy, svaly, apod. 

Vyhledat odborné ošetření? Ano, u popálenin 4. stupně je vždy nutné, jedná se o urgentní stav. 

 

Postup první pomoci u popálenin 

• Vždy nejdříve odstraňte zdroj tepla, pokud je s ním člověk stále v kontaktu. Postiženého přesuňte z dosahu 
ohně. 

• Pokud má na sobě při opaření oděv nasáklý horkou tekutinou, šetrně ho svlékněte. Postupujte opatrně, 
abyste při svlékání neopařili ještě další části těla. Oděv nesundávejte, pokud je přiškvařený ke kůži. 

• Vždy myslete na svoji bezpečnost. 

• Pokud jsou na popálené části těla prsteny, řetízky apod. a pokud to ještě jde, sundejte je. Popálené části těla 
otékají a následné sundání je obtížné. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSwqvx9H7cF4OC7Zeke0Vdk8Pds5g%3A1579637975334&ei=11wnXtT8E8ajwALT1pKQDA&q=panthenol+spray&oq=panthenol+spray&gs_l=psy-ab.3..0i71l8.19256.19256..19313...0.2..0.0.0.......0....1..gws-wiz.fMKIqLdce5I&ved=0ahUKEwiUxJKDwpXnAhXGEVAKHVOrBMIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSiHTiq0mAtMQX4XPENS_xCCqGi9g%3A1579637996169&ei=7FwnXufkCcnWwALYkbvYCw&q=mast+na+pop%C3%A1leniny&oq=mast+na+pop%C3%A1leniny&gs_l=psy-ab.3..0l5j0i22i30l5.80795.84066..84517...0.1..0.269.2171.5j12j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i131j0i67.fyPspyLmjuA&ved=0ahUKEwjnioqNwpXnAhVJK1AKHdjIDrsQ4dUDCAs&uact=5
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Drobné popáleniny: Popáleniny 1. stupně a drobné popáleniny 2. stupně. 

• Nejdůležitějším úkonem je chlazení popálenin. Pokud popáleniny nechladíte, teplo v tkáni se šíří dál a rozsah 
a hloubka poškození se zvětšuje. Většinou se nejedná jen o jeden stupeň popálenin. V centru bývá 
popálenina nejzávažnější- např. 3 stupeň, kolem toho jsou popáleniny druhého stupně a kolem nich pak jen 
zarudlá kůže- první stupeň popálenin. 

• V případě lokálních popálenin provádějte chlazení studenou tekoucí vodou, co nejčistší. Chlaďte do té doby, 
dokud chlazení přináší úlevu od bolesti. 

• Po zchlazení zakryjte popáleninu ideálně sterilním nepřilnavým krytím. 

Příklad: drobná popálenina 
Opařili jste se při vaření. Rána není rozsáhlá, pokožka pálí a je červená. Za chvíli se objeví puchýř. 
Okamžitě po popálení zchlaďte poraněnou část těla pod tekoucí studenou vodou. Chlaďte, dokud nepocítíte 
úlevu. Podle rozsahu popálení pak zvažte, zda je nutné ošetření u lékaře. 
 
 

Závažné popáleniny: Rozsáhlé popáleniny druhého stupně nebo popáleniny 3. či 4. 
stupně i malého rozsahu. 
 

• Volejte ZZS 

• Položte člověka 

• Chlaďte popálenou část těla přikládáním studených obkladů. 

• V případě velmi rozsáhlých popálenin (polovina těla apod.) chlaďte pouze zasažená nejcitlivější místa – 
obličej, krk, ruce a genitálie. Chlazení nejlépe provádějte přikládáním mokrých studených obkladů. Ostatní 
plochy zakryjte co nejčistším materiálem. Není možné chladit celého člověka např. ponořením do vany se 
studenou vodou- je zde velké riziko podchlazení zejména u dětí, což následně stav zkomplikuje. 

• Nezasažené části těla přikryjte, abyste předešli podchlazení. 

• Popálenina, u které je porušen kožní kryt, je možným vstupem infekce do organismu, proto se popálenin 
dotýkáme co nejméně. 

 

Čeho se vyvarovat 
• Nechlaďte ledem, ten poškození ještě zhoršuje. Zhorší krevní oběh 

v dané části těla a poškozuje kožní buňky. 

• Nemažte popáleniny tukem, krémem, zubní pastou apod. Tuk 
v tkáni teplo ještě více udrží. 

• Puchýře nepropichujte. Dokud je puchýř celistvý, brání vstupu 
infekce do rány. 

 

 

 

https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1045&language=English


Str. 6 
 

Prevence 

Prevence je základ a u popálenin to plat dvojnásob. 

Popáleniny jsou jedny z nejbolestivějších poranění. Je rozhodně lepší jim předejít, než je potom řešit. 

• Při pobytu venku na sluníčku noste pokrývku hlavy a oděv. Obnažené části těla namažte vhodným 
opalovacím krémem. 

• Na termostatických vodovodních bateriích nastavte bezpečnou teplotu vody, aby nedošlo k opaření. 

• Pokud je to možné, vařte na zadních plotýnkách vařiče, jsou méně dosažitelné pro děti. Nenechávejte vařič 
bez dozoru. Madla hrnců, pánví atd. otáčejte směrem od přední strany vařiče. 

• Pokud máte doma zdroj ohně, je vhodné instalovat požární alarm, případně i alarm oxidu uhelnatého. 
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Ošetření řezných poranění. Jak zastavit krvácení a 
vyčistit ránu? 

Při ošetřování řezných poranění postupujeme podle rozsahu a typu zranění. Obecně ošetření probíhá podle 
následujících čtyř kroků. 

1. Zastavení krvácení 

2. Očištění a dezinfekce okolí rány 

3. Ošetření a překrytí rány 

4. Případný transport k lékaři nebo přivolání lékařské pomoci, protišoková opatření 

Zastavení krvácení: 

U drobného krvácení postačí ránu omýt, vydensifikovat a přiložit náplast či obvaz, který krev absorbuje. 

Žilní krvácení 

Při hlubším poranění může dojít k poranění žíly. V případě žilního krvácení z rány vytéká tmavě červená krev. Na 
takovouto ránu použijeme tlakový obvaz nebo si jej provizorně vyrobíme. Tlakový obvaz je součástí vybavení 
lékárniček. Ránu pevně stahujeme. V případě prosáknutí krví přidáme další vrstvu tlakového obvazu. Pokud 
prosákne i třetí vrstva tlakového obvazu, použijeme škrtidlo. První vrstvu nikdy neodstraňujeme. Končetinu a 
pacienta znehybníme (u ruky končetinu zavěsíme do trojcípého šátku). 

Tepenné krvácení 

V tomto případě z rány rytmicky stříká jasně červená krev. Zvláště život ohrožující je poranění pažní nebo 
stehenní tepny, kdy může dojít k vykrvácení během několika minut . K zástavě krvácení můžeme využít 3 metody 
– metodu volíme dle stavu a okolností. 

1. Zástava krvácení stiskem poraněné tepny přímo v ráně: Postižený je ve vodorovné poloze, postiženou 
končetinu zvedneme. Pokud možno prsty obalíme do kapesníku (lepší utěsnění). Pomocí prstů tepnu 
stlačíme a tlak nepovolujeme do příjezdu záchranné služby. Tuto metodu můžeme použít v případě velkého 
tepenného krvácení, vždy při poranění krkovice, podklíčkové, pažní nebo stehenní tepny. 

2. Zástava krvácení pomocí tlakového obvazu 
3. Zástava krvácení za použití škrtidla: Tuto metodu používáme v závažných situacích: masivní krvácení z tepny 

(nelze-li použít metoda 1.), úrazová amputace s výrazným krvácením, prosak třetí vsrtvy tlakového obvazu, 
otevřená zlomenina s výrazným krvácením ... 

Škrtidlo nám úplně zastaví přítok krve. Zaškrcení provádíme pomocí dostatečné silného škrtidla (minimální šíře 5 
cm) nejlépe přes oděv (nikdy ne na holé tělo) nad ránu směrem k srdci. Jasně si zapište přesný čas zaškrcení. 

Zástava krvácení při amputaci části končetiny 

U amputace větší části těla či končetiny použijeme škrtidlo, při amputaci prstu postačí pouze tlakový obvaz. Po 
ošetření končetinu chladíme a okamžitě vyhledáme lékaře. Amputovanou část těla očistíme vodou, vložíme 
například do sáčku, ten vložíme do 2. sáčku s vodou a ledem. 
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Očištění a dezinfekce okolí rány 

Po zastavení krvácení je potřeba ránu omýt vodou, odstranit případné nečistoty. Obecně platí zásada, že sami z 
rány odstraníme jen to, co jde snadno. Sami neodstraňujeme nic, co je větších rozměrů nebo zabodnuto hluboko 
ve tkáni. V případě, že v ráně je zabodnuto cizí těleso postupujeme tak, že těleso zajistíme proti posunu, 
překryjeme sterilním obkladem a vyhledáme lékaře. Pokud je rána hodně znečištěna, ránu opláchneme vodou a 
případně dezinfekcí, překryjeme sterilním obkladem a vyhledáme lékaře, který nám ránu odborně ošetří. 
Po omytí ránu pokud možno ránu vydenzifikujeme. Dezinfekční roztoky ničí bakterie, viry, plísně či prvoky. 
Obecně platí zásady, že nikdy přímo nedenzifikujeme ránu větší ( nebezpečí vzniku embolie, a jiných komplikací) , 
spíše dezinfikujeme okolí rány. Na trhu je k sehnání spousta dezinfekci. V následující tabulce uvádím nejčastější a 
nejznámější dezinfekce. 

Přehled nejběžnější dezinfekčních prostředků 

Název 
přípravku 

Věkové 
omezení 

Výhody Upozornění 

Peroxid 
vodíku 

Bez omezení bezbarvý 

 

Betadine 
roztok 

Od 6-ti 
měsíců 

neštípe hnědé zabarvení ( skvrny z oblečení bežným práním 
zmizí) 
nevhodné při alergii jód , při hyperfukci a jakékoliv 
závažném onemocnění štítné žlázy 

Dettol 
roztok 

Od 1 roku neštípe, 
nebarví 

 

Jodisol 
roztok 

Od 6-ti 
měsíců 

 

nevhodné při alergii jód , při hyperfukci a jakékoliv 
závažném onemocnění štítné žlázy 

Ajatin Bez omezení 

 

Žluté zabarvení (z kůže lze odstranit lihobenzínem) 
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Ošetřování a překrytí rány 

Čerstvou ránu se doporučuje překrýt, jelikož rána může být branou pro vstup různých bakterií a jiných škodlivých 
mikroorganismů. K překrytí používáme různé materiály dle velikosti poranění, dle dostupnosti ... 

Překrytí pomocí náplasti 

Náplast cívková – je náplast bez polštářku, je tvořená pouze páskou z různého materiálu ( papírová, plastová, 
látková) a lepidla. Neslouží přímo k ošetření ran, ale přichycení gázy či obvazu. 

Náplast polštářková – slouží k překrytí rány. Vyrábí se z různých materiálů. Liší se snášenlivostí, pružností, 
vodělodolností. Některé výrobci mají i polštářek napuštěný antiseptickou složkou, která ránu dezifikuje a chrání 
proti mikroorganismům. K ošetření rány s vysokou pravděpodobností infekce volíme pokud možno sterilní 

náplast (jednotlivě balené). 

Hydrogelové náplasti – Tyto speciální náplasti jsou unikátní v tom, že si vytvoří optimální prostředí pro zhojení 
rány ( vhodná teplota, vlhkost, ph prostředí). Jsou schopny zvlhčit (rehydratace) suchou tkáň, nebo naopak 
absorbovat sekret (dehydratace). Další výhodou je, že se nepřilepí k ráně. Tyto náplasti mají spoustu dalších 
výhod: ránu chladí a tlumí bolest. 

Tekuté náplasti – k ošetření můžeme použít i roztoky sol. Novikov (hojně používaný zelený roztok v nemocnicích 
či domácnostech), či Akutol ve formě spreje. Tyto roztoky mají schopnost překrytí rány, ale i dezinfekce (zabíjí 
bakterie a brání jejich prostupu do rány). Vytvořená vrstva je vodě-odolná, ale zároveň prodyšná, čímž nebrání 
správnému hojení rány. 

Překrytí pomocí gázy 

K překrytí můžeme použít buď gázové komprese nebo gázové obvazy. Nevýhodou toho překrytí je, že se gáza 
můžeme přilepit k ráně, takže při odstranění může dojít k stržení vzniklého strupu. 

Ošetření pomocí mastí 

Dezinfekční masti – jako příklad bych uvedla Betadine mast nebo Bepanthen plus – obsahující dezinfekční 

složku, Bepanthen plus dále obsahuje zklidňující složku podporující hojení. 

Přípravky pro tzv. vlhké hojení – Z přípravků mohu uvést Hemagel, Flamigel, Akutol hydrogel, Cicatridina aj. 
Přípravky obsahují polymerní látky s hydrogelovými vlastnostmi ( po setkání s tekutinou se mění v gel), 
hydrokoloidními vlastnostmi (po setkání s tekutinou se mění v tekutinu); kyselinu hyaluronovou, 

Použití tzv. stripů – plastické šití 

V případě ošetření tržných nebo řezných poranění, kdy potřebujeme postiženou kůži stáhnout, využijeme tzv. 
stripy - stehy. Pomůžeme tak k zastavení krvácení, ale i rychlému zhojení rány bez výrazné jizvy. Stripy lze v 
lékárně zakoupit již vyráběné (např. Urgostrips), nebo si je můžeme sami připravit. Ustřihneme proužek 
leukoplasti široké minimálně 1,5 cm a vystřihneme ,,mašličku". Mašličku rozložíme a ve středu ji přetočíme o 
360°, vznikne ,,steh" se širokými okraji. Tyto nebo zakoupené stehy přikládáme na ránu po celé její délce. K 
srůstu kůže by mělo dojít během 7 až 10 dní. V případě velmi hlubokého poranění vždy vyhledáme lékaře, který 
ránu odborně chirurgicky ošetří, případně zašije. 
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Protišoková opatření 

V případě velké ztráty krve vždy provádíme opatření, která nám pomohou bránit rozvoji šoku. Šok je závažná 
reakce organismu na nedostatek kyslíku. Kyslík je potřebný pro funkci všech důležitých orgánů. Začínající šok se 
projevuje zrychleným tepem, zrychleným dýcháním, přítomností studeného potu po těle, postiženému je zima a 

má žízeň. Plně rozvinutý šok může skončit až smrtí postiženého. 

Jak tedy správně postupovat? 

1. Pacienta umístíme do protišokové polohy – postiženého položíme na záda a končetiny zvedneme o 20-30 cm 
do výše, v terénu případně umístíme raněného hlavou z kopce. S pacientem však nehýbeme v případě 
podezření na poranění nohou, hlavy, pánve, páteře nebo závažných vnitřních poranění. Tato poloha nám 
zajistí prokrvení celého organismu. 
 

2. Pravidlo 5 T: 

• Tišení bolesti: poranění řádně ošetříme, končetinu znehybníme a chladíme. Znehybnění a chlazení 
přispívá k zástavě krvácení a tlumí bolest. 

• Teplo: pacienta udržujeme v teple, nejlépe ho zabalíme do izotermické fólie. Při šoku dochází k 
výrazným tepelným ztrátám. 

• Tekutiny: šok se projevuje žízní. Postiženému však tekutiny nikdy nepodávejte přímo ústy, pouze obličej 
otírejte navlhčeným kapesníkem. 

• Ticho: postiženou osobu uklidňujeme a snažíme se ho udržet v psychickém klidu 

• Transport: vyčkáme příjezdu rychlé záchranné služby (při vlastním transportu hrozí komplikace) 

Kdy vyhledat lékaře, případně rychlou záchrannou službu? 

• Výrazné krvácení 

• Amputace části končetiny 

• Výrazně znečištěná rána 

• Přítomnost cizího tělesa v ráně 

• Poranění způsobené rezavým, výrazně znečištěným předmětem – riziko vzniku tetanové infekce 

• Tetanus je závažné, neléčitelné bakteriální onemocnění. Bakterie začne produkovat v ráně tetanotoxin, 
která způsobí postižení svalů a křeče. Inkubační doba onemocnění je 3dny až 3 týdny. Toto postižení 
může být až smrtelné. 

• Nemožnost pohybu poraněné končetiny 

• Při řezném poranění může dojít k poranění šlach nebo nervů potřebných k ovládání pohybu končetin. Je 
nutné ošetření chirurgem, který zhodnotí míru poškození. 

Na závěr bych jen uvedla, že cílem ošetření řezné rány je zajistit co nejlepší zhojení s minimální jizvou a plně 
zachovanou funkcí tkáně. Pokud si nejsme jisti postupem, ránu omyjeme, překryjeme sterilní gázou a vyhledáme 
lékaře... V závažných případech vždy kontaktujeme linku 155, kde Vám i telefonicky poradí jak postupovat do 
příjezdu záchranné služby. 
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Stabilizovaná poloha 

Stabilizovaných poloh, tedy poloh na boku, které mají za úkol udržet průchodné dýchací cesty a zabránit 
vdechnutí zvratků, je více. Zde uvádíme dvě, klasickou starší a novou tzv. europolohu, která je zavedena od 
začátku roku 2007. Důvod zavedení nové polohy je ten, že ve starší poloze dochází k utlačování spodní ruky a 

hrozí její ochrnutí, nevýhodou je špatný transport postiženého v této poloze. 

Starší typ 

Je určena pro pacienty v bezvědomí, kteří dostatečně dýchají a mají 

zachovalou srdeční činnost (toto se každou minutu musí kontrolovat).  

Jak: 

Klekneme si k boku postiženého. Dolní končetinu postiženému (tu, která je 
k nám blíže) pokrčme v koleni. Horní končetinu (opět bližší k nám) 
zasuneme pod hýždě postiženého, můžeme si pomoci tím, že zatlačíme na 
pokrčené koleno směrem od sebe, tak jakoby nadzvedneme jednu hýždi. 
Dále položíme horní končetinu, která je od nás vzdálenější, přes břicho 
postiženého a tahem za rameno této ruky převalíme pacienta na bok. 
Pomáháme si při tom druhou rukou, kterou pokrčené koleno tlačíme 
bokem k zemi. Po převalení zkontrolujeme, jestli má pacient spodní 
rameno za sebou a neleží si na něm, měl by totiž ležet spíše na prsu. Dále 
tlakem na bradu a čelo vytvoříme co největší záklon hlavy a tvář položíme 
na hřbet ruky, která je dlaní k zemi, aby nedošlo ke vdechnutí případných 
zvratků. Hlava je tak podložena vlastní rukou a stabilizovaná. 

Novější typ 

Je určena pro pacienty v bezvědomí, kteří dostatečně dýchají a mají 
zachovalou srdeční činnost (toto se každou minutu musí kontrolovat). Jak: 
Klekneme si k boku postiženého. Horní končetinu postiženému (tu, která je 
k nám blíže) položíme tak, aby svírala pravý úhel s tělem. Nyní od nás 
vzdálenější dolní končetinu pokrčíme v koleni a horní končetinu na stejné 
straně těla položíme na břicho postiženého (toto znázorňují zelené šipky). 
Zraněného převalíme tak, že ho uchopíme za od nás vzdálenější rameno a 
pokrčené koleno a táhneme ze ně k sobě (modré šipky). Po převalení tlakem 
na bradu a čelo vytvoříme co největší záklon hlavy, tvář položíme na hřbet 
ruky, která je dlaní k zemi, aby nedošlo ke vdechnutí případných zvratků. 
Hlava je tak podložena vlastní rukou a stabilizovaná. Druhou ruku můžeme 
ohnout v lokti, aby nedošlo k nějakému nechtěnému zranění. Ještě 
upravíme pozici pokrčené dolní končetiny, ta by měla být v kyčli a koleni 
ohnuta do pravého úhlu. Stranu, na kterou postiženého převalíme, zvolíme 
podle druhu zranění. Snažíme se tedy zraněného položit na nepoškozenou 
polovinu těla. Výjimkou je pneumothorax, kdy se tíhou celého těla fixuje 
hrudník a částečně se tak tlumí bolest. Na jedné straně smí člověk ležet 
maximálně 30 minut. Pokud máme podezření na vážnější zranění s vnitřním 
krvácení nebo se obáváme zlomeniny páteře postiženého do stabilizované 
polohy vůbec neukládáme, pouze zajistíme dýchací cesty. Ve stabilizované 
poloze se snažíme základní životní funkce kontrolovat v krátkých časových 
intervalech, aby se případné vypadnutí odhalilo co nejdříve a ihned se začalo s resuscitací. 

 


