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PROČ UČIT PRVNÍ POMOC?  
 

Při dopravních nehodách v ČR zemře každoročně kolem 600 osob, 25000 je zraněno, z toho 2500 

těžce. Celosvětově přijde při dopravních nehodách ročně o život cca 1,25 milionů lidí, 50 milionů 

účastníků dopravních nehod je zraněno. Dopravní nehody jsou hlavní příčinou smrti u osob ve věku 

15-29 let a druhá nejčastější příčina smrti ve věkové kategorii 5-14.  

Jedním z faktorů, který může výrazně ovlivnit jak procento úmrtí, tak i závažnost následků zranění, je 

včas a správně poskytnutá první pomoc. Jejím cílem přitom není jen zajistit brzký příjezd 

profesionálních zdravotníků. Jak ukazují statistiky, k 50 % úmrtí při dopravních nehodách dochází 

ještě před příjezdem záchranné služby. Podle International Federation of the Red Cross and Red 

Crescent Societies (IFRC) dochází k zhruba 5O% úmrtí do několik minut po nehodě. V případě srdeční 

zástavy započíná již po 4 minutách odumírání mozku. Každou minutou klesá šance na přežití o 10%. 

Vzhledem k tomu, že průměrná doba dojezdu Záchranné zdravotnické služby činí v České republice 

kolem 8 – 15 minut, je evidentní, že k rychlému zásahu musí dojít ještě před příjezdem profesionálů. 

Právě laičtí zachránci z řad svědků nehody v takovém případě sehrávají klíčovou roli při záchraně 

života a zdraví. Podle odhadů Červeného kříže má včas a správně poskytnutá první pomoc potenciál 

zachránit až 10% životů. Dobře proškolení zachránci jsou také lépe schopni zajistit svoji vlastní 

bezpečnost, a méně pravděpodobně se tak stanou dodatečnými oběťmi dopravních nehod. 

Pro ilustraci uvádíme procenta úmrtí před a po příjezdu do nemocnice, v návaznosti na kvalitu 

zdravotnické péče v dané zemi:  

 

Tab. 1 Procento úmrtí v důsledku dopravních nehod ve vybraných zemích (data WHO)   

 Kumasi  

(Ghana) 

Monterrey 

(Mexico) 

Seattle 

(USA) 

Průměrné hodnoty 

v zemích EU 

Úroveň péče Nízká   Střední   Vysoká  Velmi vysoká 

Před příjezdem do 

nemocnice 

81 72 59 50 

V nemocnici 19 28 41 50 

Zdroj: Ferraz, C. et al, 2012, p. 34. 

IFRC, stejně jako národní organizace Červeného kříže volají po vyšším procentu populace vyškoleném 

v první pomoci. Existuje předpoklad, podpořený některými výzkumy, že absolvování kurzů první 

pomoci zvyšuje úroveň kompetencí laických zachránců a také pravděpodobnost, že budou schopni a 

ochotni poskytnout v reálné situaci první pomoc. Další studie a také praktické zkušenosti řady 

zdravotníků však ukazují, že ne všichni absolventi kurzů první pomoci jsou schopni poskytnout včas a 

správně první pomoc a tudíž, že pouhé absolvování kurzu ještě neznamená, že je konkrétní jedinec 

dobře připraven k účinné pomoci. Výzkumy realizované v Německu, kde je proškolenost obyvatel 

v první pomoci kolem 80% ukázaly, že jen necelých 13 % okolostojících je v případě akutní situace 

schopno účinně zasáhnout.  
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Tyto údaje jasně ukazují, že klíčový význam má nejen plošné proškolení populace, ale také zajištění 

přiměřené kvality a efektivity tohoto vzdělávání.  

IFRC, stejně jako další instituce, klade důraz na to, aby kurzy první pomoci prošlo co nejvíce účastníků 

a aby se kurzy první pomoci staly standardním programem pro všechny, ne jen pro ty, kteří si je 

mohou dovolit. Součástí trendu plošné výuky je i snižování nákladů a časové dotace programu. Oproti 

tomuto trendu však stojí důraz na kvalitu vzdělávání a především důraz na psychickou připravenost 

účastníků zvládnout náročnou, stresující, akutní situaci.  

Příprava žadatelů o řidičský průkaz by v rámci celoživotního vzdělávání neměla být jedinou 

příležitostí, při níž jsou lidé seznamováni se zásadami první pomoci, nabízí však šanci k hlubšímu 

zpracování problematiky a posílení kvality výuky.  

Evaluace stávajícího systému výuky první pomoci v autoškolách ukazuje, že téma první pomoci patří 

ke zcela okrajovým a jen zřídka mu je věnována adekvátní pozornost. Cílem této metodiky je nastínit 

novou koncepci výuky, tak aby absolventi kurzů první pomoci v rámci autoškol byli v maximální 

možné míře připraveni zvládat situace spojené s ohrožením života či zdraví ostatních. 

Tato metodika je určena pro již vyškolené lektory. Neposkytuje proto detailní popis jednotlivých 

postupů, spíše shrnuje základní principy, jimiž by se lektoři i organizátoři kurzů první pomoci pro 

řidiče měli řídit. 
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I. CÍL METODIKY 
 

Metodika slouží jako podklad pro tvorbu efektivní koncepce vzdělávání řidičů v oblasti první pomoci – 

zdravovědy. Jejím cílem je nabídnout komplexní informace a návody, jak obecně koncipovat výuku 

první pomoci pro různé skupiny řidičů a také, jakou konkrétní náplň jednotlivých kurzů zvolit.   

 

1. KLÍČOVÉ CÍLE VÝUKY PRVNÍ POMOCI JAKO SOUČÁSTI PŘÍPRAVY ŘIDIČŮ 

 

Hlavním cílem výuky první pomoci u řidičů je:  

- Zvýšení úrovně znalostí v oblasti první pomoci  

- Zvýšení úrovně dovedností v oblasti první pomoci 

- Zvýšení úrovně obecné připravenosti a motivace poskytnout první pomoc 

 

Sekundární dopady:  

- Posilování prosociálního chování 

- Snižování pravděpodobnosti ujetí od nehody 

- Zvýšení pocitu zodpovědnosti a redukce rizikového chování za volantem 

 

 

2. KLÍČOVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 

Frekventanti autoškol připravující se na získání řidičského průkazu. 

Účastníci vstupního školení pro profesionální řidiče.  

Účastníci pravidelných školení pro profesionální řidiče. 

Účastníci rehabilitačních programů pro řidiče. 
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II. VLASTNÍ POPIS METODIKY 
 

1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

1.1 Současný stav výuky první pomoci v rámci autoškol, historický vývoj.  
 

V současné době je vzdělávání řidičů v oblasti první pomoci upravováno právními předpisy v rámci 

247/2000 Sb. Výuka a výcvik zdravotnické přípravy jsou součástí učební osnovy výuky a výcviku 

žadatelů o řidičská oprávnění. Konkrétní podoba přípravy je definována vyhláškou č. 167/2002 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. 

Výuka zdravotnické přípravy obsahuje tyto tematické celky (Hl. II, §4, odst. 4): 

a) prevence dopravních nehod ze zdravotních příčin, 

b) obecné zásady jednání při dopravních nehodách, 

c) zásady první pomoci a poskytování první pomoci při jednotlivých poraněních, 

d) stavy bezprostředně ohrožující život, 

e) možnosti a způsoby použití jednotlivých zdravotních pomůcek, které jsou ve výbavě 

lékárničky vozidla. 

Praktický výcvik zdravotnické přípravy obsahuje tyto tematické celky (Hl. II, §5, odst. 4): 

a) nácvik poskytování první pomoci při různých poraněních a stavech, 

b) nácvik zástavy krvácení, 

c) nácvik použití jednotlivých prostředků z výbavy lékárničky, 

d) nácvik a zvládnutí vyprošťovacího manévru zraněné osoby z vozidla, 

e) nácvik a zvládnutí úkonů neodkladné resuscitace. 

Jednou z oblastí vzdělávání zkušebních komisařů je i zdravotnická příprava, a to ve stejném rozsahu 

jako frekventanti autoškol. 

Vyučovat zdravotnickou přípravu a provádět praktický výcvik v poskytování první pomoci jsou 

oprávněni: lékaři, vyšší zdravotničtí pracovníci v oborech činnosti diplomovaná všeobecná sestra, 

diplomovaná dětská sestra a diplomovaná porodní asistentka, střední zdravotničtí pracovníci v 

oborech činnosti zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, 

zdravotní sestra, ženská sestra a sestra pro intenzivní péči, nižší zdravotničtí pracovníci v oboru 

činnosti ošetřovatel, ošetřovatelka, řidič vozidla rychlé zdravotnické pomoci a řidič vozidla rychlé 

lékařské pomoci, učitelé odborných předmětů v oboru ošetřovatelství na středních a vyšších 

zdravotnických školách, absolventi rekvalifikačních kursů akreditovaných Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy s názvem "člen první pomoci" v délce minimálně 80 vyučovacích hodin, 

instruktoři Českého červeného kříže a absolventi zdravotnické přípravy zaměřené na výuku v 

autoškolách. Zdravotnická příprava je také součástí teoretického testu pro uchazeče o řidičské 

oprávnění. 
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Klíčové problémy stávající koncepce v ČR:  

Příliš krátká časová dotace, která neposkytuje dostatek prostoru pro adekvátní osvojení všech 

důležitých témat.  

Vágní stanovení povinného rozsahu témat.  

Vágní stanovení žádoucí koncepce a priorit.  

V řadě autoškol má kurz spíše formální charakter.  

Absence moderních výukových metod. Převažuje důraz na teorii, prostor pro nácvik dovedností je 

minimální.  

Výuka často obsahuje faktické chyby. 

Minimální požadavky na odbornou i pedagogickou kvalifikaci lektorů a nulová kontrola jejich úrovně.  

Absence praktické zkoušky ověřující dovednosti a reálnou připravenost účastníků. 

 

V řadě zahraničních zemí (např. Rakousko nebo Německo) je výuka první pomoci standardní součástí 

autoškoly. I zde však evaluační studie mapující úroveň připravenosti populaci poskytnout první 

pomoc potvrzují, že jejich účinnost je spíše nízká. 

 

Současné trendy výuky první pomoci v ČR i v zahraničí oscilují mezi dvěma trendy: 

Důraz na plošné proškolení co největšího množství lidí, což je velmi nákladné, proto je současně tlak 

na snižování nákladů a low cost metody. Jednoznačnou výhodou je proškolení velkého procenta 

populace, nevýhodou problematická úroveň kvality. 

Důraz na kvalitu výuky a využití vysoce efektivních metod, což vede ke zvyšování nákladů 

přepočtených na jednoho účastníka. V případě plošné realizace je pak celý systém velmi nákladný a 

současně je obtížné zajistit dostatečné množství kvalifikovaných lektorů. Jednoznačnou výhodou je 

vysoká kvalita a účinnost poskytované výuky, nevýhodou naopak nižší dostupnost takového 

vzdělávání.  

 

1.2 Co je třeba učit?  
 

Výuka první pomoci má pět klíčových rovin:  

Znalosti. 

Dovednosti. 

Připravenost aktuálně zvládnout stresovou situaci první pomoci. 

Připravenost zvládnout zážitek první pomoci s odstupem. 

Ochota poskytnout první pomoc. 

 

Znalosti 

Znalosti jsou základní rovinou kompetencí získaných v rámci kurzů první pomoci pro řidiče. Klíčovým 

aspektem je jejich faktická správnost. Lektoři první pomoci by proto měli disponovat dostatečným 

vzděláním a měli by mít k dispozici aktualizované guideliny pro resuscitaci. Aktualizaci guidelinů KPCR 

zajišťuje Evropská resuscitační rada a dochází k ní každých pět let.  Prozatím poslední aktualizované 

vydání bylo publikováno roku 2015 a detailně prezentováno v rámci kongresu ERC v Praze. Typickou 

chybou, jíž se i kvalifikovaní lektoři první pomoci dopouštějí, je přehlcování informacemi. Hlavní 
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zásadou by proto mělo být sdělovat účastníkům kurzu jen informace, které jsou zcela nezbytné. Vždy 

je však důležité ponechat prostor pro dotazy, a případné další informace na požádání doplnit.  

 

Dovednosti  

Ke klíčovým dovednostem, jež by si měl rutinně osvojit každý absolvent kurzu první pomoci pro 

řidiče, patří:  

Přístup k bezvědomému – zajištění vlastní bezpečnosti, oslovení, bolestivý podnět, zajištění 

dýchacích cest, kontrola dechu 

Kardiopulmonální resuscitace – stlačování hrudníku, umělé dýchání 

Zastavení masivního krvácení.  

 

Další důležité dovednosti:  

Fixace u zranění páteře. 

Použití termální folie 

Manipulace se zraněnými u dopravních nehod – vyprošťování z automobilu, sundávání helmy 

apod. 

 

Každý lektor první pomoci by měl být schopen bezpečně provést všechny nezbytné úkony první 

pomoci a musí být také schopen poskytnout účastníkům kurzu jasné a srozumitelné instrukce. Sami 

účastníci by vždy měli mít možnost vyzkoušet si všechny klíčové úkony v reálných podmínkách či 

alespoň v podmínkách co nejpřesněji simulujících realitu. Ke svému výkonu by měli dostat jasnou 

zpětnou vazbu (v této souvislosti je nezbytné udržet soulad mezi jasnou zpětnou vazbou a důrazem 

na precizní provedení úkonů na jedné straně, a povzbuzením a posílením vědomí vlastní kompetence 

na straně druhé). Opakovanému nácviku klíčových úkonů (především přístup k bezvědomému a 

stlačování hrudníku) by měla být věnována dostatečně dlouhá doba, aby všichni účastníci získali 

rutinní dovednost. 

 

Schopnost zvládnout reálnou stresovou situaci 

Lze předpokládat, že znalosti a rutinní zvládání nezbytných úkonů významně zvyšují 

pravděpodobnost dobrého zvládnutí první pomoci v reálné situaci. Přesto však i lidé, kteří mají 

adekvátní znalosti první pomoci a disponují nezbytnými dovednostmi, mohou v reálné situaci první 

pomoci zcela selhat. Jedním z klíčových problémů je neočekávanost situace – zatímco na kurzech 

první pomoci se trénuje konkrétní činnost, reálná situace je nestrukturovaná a zejména zpočátku 

může být velmi nejisté, které úkony je třeba provést. Dalším problémem je, že reálná scéna akutní 

situace může vypadat zcela jinak, než si lidé představují – drastické či odpudivé výjevy pak mohou 

přispívat k jejich inhibici. V reálné situaci může také hrát významnou roli interakce s ostatními svědky 

události i obava ze sociální kontroly. V případě, že první pomoc potřebují blízké osoby, sehrává 

významnou roli také stres a obava o život nebo zdraví blízkých. 

Je velmi vhodné, pokud jsou součástí kurzu také simulované situace a zážitkové aktivity. Právě 

simulované situace svojí nepředvídatelností a nestrukturovaností velmi dobře odpovídají náročnosti 

zásahu v reálných podmínkách. Simulace jsou také zdrojem senzorických vjemů, které mohou být 

velmi blízké realitě. V tomto ohledu platí, že čím realističtěji vypadá maskování i další rekvizity 

simulované situace, tím lepší účinek. Klíčovou roli však hraje práce se zážitkem a posilování vědomí 

vlastní kompetence.  
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Schopnost zvládnout stresovou situaci s odstupem 

Výzkumy ukazují, že poskytování první pomoci se pro laické zachránce často stává traumatickou 

zkušeností. Dokonce i v případech, že první pomoc proběhla správně a včas, se u zachránců objevují 

pocity viny a pochybnosti, popřípadě projevy posttraumatické stresové poruchy. Tato situace může 

mít celou řadu příčin. V rámci kurzů první pomoci je vhodné upozornit účastníky na to, že podobnou 

situaci mohou zažít, a případně je instruovat. Že se v takovém případě nemají obávat vyhledat 

odbornou pomoc.  

 

Obecná motivace poskytnout první pomoc 

Na motivaci poskytnout první pomoc má vliv celá řada faktorů, ať již v rovině osobnosti jednotlivce, 

nebo v rovině situačních aspektů. Zvláště komplikovaná může být situace u účastníků, kteří se o 

problematiku první pomoci nezajímají a absolvují kurz pouze proto, že je povinný. Obecně však platí, 

že už absolvování kurzu samo o sobě zvyšuje motivaci k aktivnímu zásahu v akutní situaci. Součástí 

kurzu by přitom měl být i explicitní apel, že každý účastník sám o sobě je právě tím, kdo by měl 

iniciativně jednat v situaci, kdy je to třeba. 
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Tab. 2 Klíčové aspekty první pomoci 

Rovina kompetencí Problémy, úkoly Opatření 

Znalosti  
 

Přehlcení informacemi 
 
Nesrozumitelnost  
Nestrukturovanost  
Nepřesnost, mýty, omyly 
 

Redukce informace na nezbytné 
minimum 
Jednoduché, srozumitelné 
informace, v jasné struktuře 
Systém průběžného vzdělávání a 
hodnocení trenérů první pomoci  

Dovednosti  
 

Nedostatečný nácvik 
 
Nedostatečná zpětná vazba 
 
Umělé situace 
 

Důraz na praktickou část výcviku, 
důraz na preciznost provedení 
Průběžná zpětná vazba 
Dril všech důležitých aktivit, 
zautomatizování činností 
Důraz na realističnost situací 
(realisticky vypadající figuríny, 
simulované situace apod.) 

Schopnost zvládnout 
situaci na místě 
 

Dočasná neschopnost aktivity. 
 
Omezená schopnost vybavit si dříve 
naučené informace 
Pokles výkonnosti dokonce i u 
jednoduchých úkolů.  
 
Časová distorze 
Časový tlak  
Selektivní vnímání  
Silný subjektivně pociťovaný stres 
Vliv dalších přítomných osob (bystander 
effect) 

Lepší porozumění procesu – nutný 
další výzkum 
Psychologické aspekty a bariéry jako 
jedno z témat tréninku.  
Trénink s využitím zážitkových 
metod – s důrazem na 
psychologické aspekty.   
Dril a procvičování základních 
činností. 
Rutinizace postupů.  
Průběžná evaluace a zefektivňování 
procesu telefonicky asistované 
neodkladné resuscitace.   

Schopnost zvládnout 
situaci s odstupem 
 

Pochybnosti o rozhodnutích a činech 
 
Pocity viny a selhání 
 
Pocit neuzavřenosti pramenící z toho, že 
řada laických zachránců nemá možnost 
zjistit, jaký byl další osud osob, kterým 
pomáhali 
 
Tvorba specifického vztahu mezi 
zachráncem a zachraňovanou osobou. 
 
Situační trauma – příznaky 
posttraumatické stresové poruchy.   
 
Nepřiměřené sdílení zážitku - velmi silná 
potřeba hovořit o své zkušenosti, nebo 
naopak snaha zážitek zcela vytěsnit.  

Systém péče o laické zachránce  
- Psychologická pomoc, 

terapie traumatu 
- Informační letáky od ZZS 
- Možnost získat informace o 

dalším osudu 
zachraňovaných  

Zahrnutí psychologických témat do 
kurzů první pomoci – práce se 
zážitkem. 

Obecná ochota 
pomoci 
 

Obavy z toho, že mohu svým zásahem 
ublížit. 
Bystander efekt – delegace odpovědnost, 
obavy ze sociální kontroly a sankcí.  
Nepřijatelnost situace. 
 Osobní charakteristiky jednotlivce, 
schopnost zvládat emoce. 
Pocity zodpovědnosti, pocity viny a sociální 
tlak. 

Absolvování výcviku v první pomoci 
– pocit kompetence, sebevědomí 
Dril – rutinní zvládání dovedností, 
automatizace reakcí 
Individuální vnitřní bariéry a jejich 
překonávání jako součást tréninku.  
První pomoc jako součást veřejného 
diskurzu. 
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1.3 Proč zážitková pedagogika 
 

Zážitková pedagogika představuje vysoce účinnou metodu výuky první pomoci. Klade důraz právě na 

ty oblasti, které byly tradičními přístupy zanedbávány, především pak připravenost aktivně zvládnout 

reálnou situaci první pomoci. Zážitková metodika klade důraz na emoce, překonávání obav, strachu 

ze smrti. Teoretické informace jsou redukovány na nezbytné minimum, důraz je kladen na praktickou 

přípravu. 

Zážitkové kurzy jsou pro účastníky náročné a jejich realizace je nákladná.  Jsou tedy přesným opakem 

redukovaných, plošně dostupných kurzů s minimálními náklady. Stejně tak je obtížné zajistit dostatek 

způsobilých lektorů.  
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2. KONKRÉTNÍ KONCEPCE KURZŮ DLE CÍLOVÝCH SKUPIN 

 

Koncepce konkrétního kurzu je bezprostředně spojená se specifiky a potřebami každé z cílových 

skupin. Následující přehled ukazuje jednotlivé varianty kurikula pro přípravu řidičů v autoškolách, 

přípravu řidičů – profesionálů a přípravu účastníků rehabilitačních programů pro řidiče 

s problematickým průběhem praxe. 

 

2.1 Koncepce kurzů první pomoci v rámci přípravy řidičů v autoškolách  
 

Jednou z klíčových otázek je, zda má být kurz první pomoci přímou součástí autoškoly, anebo zda 

frekventantům autoškol pouze určit povinnost absolvovat kurz první pomoci v požadovaném 

rozsahu, vedený kvalifikovaným lektorem, v rámci jakékoliv instituce mimo autoškolu.  

 

Kurz první pomoci v rámci autoškoly:  

Výhody  

Ucelený systém vzdělávání. 

Jednodušší organizace. 

Možnost propojení s ostatními tématy autoškoly. 

 

Nevýhody 

Obtížné zajištění odborné úrovně. 

Časté tendence upozadit výuku první pomoci, na úkor jiných témat. 

 

Kurz první pomoci probíhající paralelně, mimo autoškolu:  

Výhody 

Snazší zajištění kvality kurzu. 

První pomoc jako samostatné téma, s jasnou prioritou. 

Možnost volby konkrétního dodavatele kurzu. 

 

Nevýhody 

Malé propojení s ostatními tématy autoškoly. 

Organizačně obtížnější. 

 

Další klíčovou otázkou je časová dotace kurzu. Vždy je třeba mít na paměti, že dlouhý kurz využívající 

zážitkové metody je pro účastníky nákladný a také časově náročný. Na druhou stranu je právě 

příprava budoucích řidičů vhodnou příležitostí, jak zajistit plošnou kvalitní výuku. Zařazení výuky první 

pomoci do přípravy řidičů může vedle zvýšení úrovně znalostí a dovedností v oblasti první pomoci 

vést také k dalším pozitivním dopadům – zvyšování prosociální orientace, prevence rizikového 

chování v dopravě apod. 

 

Pro tuto metodiku jsme zpracovali jak šestihodinový kurz, vycházející ze stávajícího rozsahu daného 

legislativou, tak i 16hodinovou koncepci, která plně pokrývá všechny požadavky na kvalitní přípravu. 
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Tab. 3 Minutáž kurzu v rozsahu odpovídajícím stávající legislativě 

Čas Téma Pomůcky, lektoři 

 
DEN 1 

 

00:00 – 00:15 Úvod, očekávání účastníků 1 lektor, flip chart a fixy, 
poznámkové bloky a krátký 
informační sešit pro účastníky 

0:15 – 0:35 Úvodní simulace pro všechny účastníky 
Instruktáž, simulace, ukončení 

 

0:35 – 0:50 Rozbor simulace 2 lektoři 

0:50 - 0:55 Postup první pomoci – koncepce tří kroků 1 lektor, názorný plakát, flip 
chart, fixy 

0:55 – 1:15 Bezpečnost – první krok první pomoci 1 lektor, gumové rukavice pro 
všechny účastníky, video spoty, 
flip chart a fixy 

1:15 – 1:40 Přístup k bezvědomému, přednáška, ukázky 1 lektor, 1 figurant, gumové 
rukavice, podložka – karimatka, 
flip chart, fixy, nákres dýchacích 
cest, případně didaktické 
pomůcky 

1:40 – 1:55 Přístup k bezvědomému – praktický nácvik 2 lektoři, účastníci v rolích 
figurantů, gumové rukavice, 
nejméně 2 podložky - karimatky 

1:55 – 2:10 Přestávka - 

2:10 – 2:20 Resuscitace – přednáška, ukázky 1 lektor, podložka, resuscitační 
figurína, zvuková nahrávka, flip 
chart, fixy  

2:20 – 2:35 Resuscitace - nácvik 2 -3 lektoři, 2-3 resuscitační 
figuríny, podložky, desinfekce, 
ubrousky, flip chart, fixy 

2:35 – 2:45 Volání záchranné služby 1 lektor, flip chart, fixy 

2:45 – 2:55 Zranění páteře - přednáška 1 lektor, 1 figurant nebo 
figurína, podložka, model 
páteře nebo obrázky, flip chart, 
fixy 

2:55 – 3:10 Zranění páteře – nácvik znehybnění 1 lektor, 1 figurant nebo 
figurína, podložka 

3:10 – 3:25 Vnitřní zranění 1 lektor, 
Flip chart, fixy 

3:25 – 3:35 Ukázka a nácvik práce se zateplovací fólií 1 lektor, 1 figurant, podložka, 
zateplovací fólie, další podložky 
a zateplovací fólie pro účastníky 

3:35 – 3:45 Masivní vnější krvácení 1 lektor, 1 figurant, tlakové 
obvazy, škrtidlo 

3:45 - 4:00  Závěr, uzavření tématu.   
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DEN 2 
 

00:00 –00:20 Postup u dopravních nehod, vyprošťování 1 lektor, figurant, automobil 
nebo sedadlo 

00:20 – 00:40 Příprava simulované situace,  
video prezentace 

1 lektor, figuranti, pomůcky pro 
simulaci,  
videonahrávky, PC, projektor 

00:40 – 01:00 Simulace - 1. skupina 
Instruktáž, simulace, ukončení 

1 – 2 lektoři, nejméně 2 
figuranti,  
pomůcky pro simulaci 
(automobil, maskování, 
dýmovnice, lékárničky, 
karimatky, resuscitační figuríny) 
kamera 

00:40 – 01:00 Promítání nahrávek – 2. skupina videonahrávky, PC, projektor 

01:00 – 01:20 Simulace – 2. Skupina 
Instruktáž, simulace, ukončení 

1 – 2 lektoři, nejméně 2 
figuranti,  
pomůcky pro simulaci 
(automobil, maskování, 
dýmovnice, lékárničky, 
karimatky, resuscitační figuríny 
kamera 

01:00 – 01:20 Promítání nahrávek – 2. skupina Videonahrávky, PC, projektor 

01:20 – 01:40 Rozbor simulace 2 lektoři, figuranti, (v případě, 
že je k dispozici záznam, pak i 
video, PC, projektor) 
Flip chart, fixy 

01:40 – 01:55 Dotazy 2 lektoři, flip chart, fixy, 
lékárničky, resuscitační figuríny, 
gumové rukavice apod. 

01:55 – 02:00 Ukončení, uzavření 2 lektoři, flip chart, fixy 

 

 

Tab. 4 Minutáž kurzu v rozsahu 16 hodin: 

Čas Téma Pomůcky, lektoři 

 
DEN 1 

 

9:00 – 9:15 Úvod, představení lektorů, seznámení s průběhem 
kurzu, obavy a očekávání účastníků.     

Flip chart, fixy. 
1 lektor, resp. všichni lektoři pro 
představení. 

9:15 – 9:45 Úvodní simulace – přístup k bezvědomému + 
rozbor 

2 lektoři, pomůcky pro simulaci 
(podložky) 

9:45 – 9.55 Postup první pomoci - popis tří kroků - obecně 1 lektor, flip chart, fixy, názorný 
plakát 

10.00 – 10.15 Krok první – rozhlédni se (bezpečnost) 1 lektor, flip chart, fixy, gumové 
rukavice pro všechny účastníky, 
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instruktážní video…  

10.15 – 10.40 Druhý krok – vědomí a bezvědomí, přístup k 
bezvědomému – přednáška a ukázky 

1 lektor, 1 figurant, gumové 
rukavice, podložka – karimatka, 
flip chart, fixy, nákres dýchacích 
cest, případně didaktické 
pomůcky 

10.40 – 11.00 Procvičování přístupu k bezvědomému gumové rukavice, podložky – 
karimatky 

11.00 – 11.15 Přestávka  

11.15 – 11.30 Mikrosimulace (1 na 1) – přístup k bezvědomému gumové rukavice, podložky – 
karimatky 

11.30 – 11.45 Resuscitace 1 lektor, resuscitační figurína, 
gumové rukavice, podložka – 
karimatka, flipchart, fixy, nákres 
dýchacích cest, případně 
didaktické pomůcky, zvukový 
záznam nahrávek pro určení 
rytmu 

11.45 – 12.00 Procvičování resuscitace Podložky – karimatky, 
resuscitační figuríny, hodinky 
(|stopky), zvukový záznam 
nahrávek pro určení rytmu 

12.00 – 12.10 Volání tísňové linky 1 lektor, flip chart, fixy, popř. 
Záznam telefonátu tísňové linky 

12.10 – 12.30 Zranění páteře Modely obratlů, kostra, flip chart, 
fixy, 1 lektor.  
Figurant nebo figurína pro ukázku 
znehybnění, podložka - karimatka 

12.30 – 13.30 Přestávka   

13.30 - 14.30 Kolečko simulací – zranění páteře, přístup k 
bezvědomému, bezpečnost   

Figuranti, maskování, podložky – 
karimatky, resuscitační figuríny, 
gumové rukavice 

14.00 –14.15 Vnitřní zranění 1 lektor, flip chart, fixy, podložka 
– karimatka, izolační fólie 

14.15. – 14.30 Přestávka  

14.30 – 14.40 Masivní krvácení 1 lektor, flip chart, fixy, pomůcky 
k zastavení krvácení (gumové 
rukavice, tlakový obvaz, škrtidlo) 

14.40 – 15.20 Masivní krvácení, nácvik Gumové rukavice, pomůcky pro 
simulaci krvácení  

15.20 – 15.50 Simulace – vnitřní zranění, masivní krvácení Pomůcky pro simulaci krvácení, 
maskovací pomůcky (líčidla) 

15.50 – 16.15 Triage – priority v ošetření  1 lektor. Flip chart, fixy, popř. 
video 

16.15 – 16.30 Uzavření dne – názory, potřeby, pocity, požadavky.   Lektoři, fixy, flip chart, popřípadě 
další pomůcky dle potřeby. 
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DEN 2 
 

9.00 – 9.10 Úvodní aktivity Dle rozhodnutí lektora 

9.10 – 9.30 Mikrosimulace – přístup k bezvědomému Karimatky, gumové rukavice. 

9.30 – 10.00 Dopravní nehoda – postup, priority.   1 lektor, flip chart, fixy, 
instruktážní videa,  

10.00 – 10.30 Kolečko simulace – přístup k bezvědomému, 
resuscitace, masivní krvácení. 

Karimatky, maskovací pomůcky, 
resuscitační figuríny 

10.30 – 10.45 Krátká přestávka  

10.45 – 11.15 Průběžné ověření klíčových znalostí Lektor, Flip chart, fixy, pomůcky, 
odměny 

11.15- 11.30 Zranění hlavy. 1 lektor, flip chart, fixy, názorné 
pomůcky (model mozku apod.) 

11:30 – 12.00 Resuscitace dětí, procvičení. 1 lektor, flip chart, fixy, dětské 
resuscitační figuríny, karimatky 

12:00 – 13:00 Přestávka   

13:00 -14.00 Velká simulace dopravní nehody Automobily (y), dýmovnice, 
střepy, karimatky, lékárničky, 
figuranti, maskovací pomůcky, 
resuscitační figuríny apod. 

14.00 – 14.20 Analýza simulace Lektoři, figuranti, flip chart, fixy, 
video. 

14:20 – 15:20 Druhá velká simulace - outdoor Figuranti, karimatky, maskování, 
resuscitační figuríny.  

15.20 – 15.40 Analýza simulace Lektoři, figuranti, flip chart, fixy, 
video 

15.40 – 16:30 Otázky, další témata, ukončení Lektor/lektoři, flip chart, fixy, 
popř. další pomůcky. 

 

 

Na základě výzkumů i zkušeností můžeme z hlediska kvality přípravy za optimální označit 16 hodinový 

kurz. U řidičů žádajících o ŘP doporučujeme povinnost alespoň 1x absolvovat kurz první pomoci v 

rozsahu 16 hodin. V případě, že řidič žádá o rozšíření ŘP, měl by být povinen absolvovat 6 hodinový 

kurz. V případě, že předchozí ŘP byl získán před více než 10 lety, předpokládáme povinnost 

absolvovat kurz první pomoci v plném rozsahu 16 hodin. Pro řidiče usilující o získání profesní 

způsobilosti platí zvláštní podmínky.   

 

 

2.2 Koncepce kurzů první pomoci v rámci přípravy profesionálních řidičů  
 

Koncepce kurzů první pomoci v rámci přípravy profesionálních řidičů je analogická koncepci přípravy 

řidičů v rámci běžného kurzu v autoškole.  

I zde platí jednoznačné doporučení na prodloužení povinné délky kurzu na 16 hodin u vstupního 

školení. První pomoc je u profesionálních řidičů zvláště důležitá, vzhledem k tomu, že tráví na silnicích 
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podstatně více času než běžní řidiči a v důsledku toho se stávají častějšími účastníky dopravních 

nehod. 

V případě zachování stávajícího rozsahu výuky doporučujeme zvýšený důraz na zážitkovou metodiku 

a osvojení praktických dovedností. 

Pro obnovení znalostí a dovedností v oblasti první pomoci doporučujeme, aby profesionální řidiči 

absolvovali refresh kurz první pomoci (viz kapitola 2.4) v rozsahu 6 hodin každé 2 roky. 

 

Tab. 5 Minutáž kurzu v rozsahu odpovídajícím stávající legislativě 

Čas Téma Pomůcky, lektoři 

 
DEN 1 

 

00:00 – 00:15 Úvod, očekávání účastníků 1 lektor, flip chart a fixy, 
poznámkové bloky a krátký 
informační sešit pro účastníky 

0:15 – 0:35 Úvodní simulace pro všechny účastníky 
Instruktáž, simulace, ukončení 

1-2 lektoři, podložky, maskování, 
popř. další pomůcky 

0:35 – 0:50 Rozbor simulace 2 lektoři 

0:50 - 0:55 Postup první pomoci – koncepce tří kroků 1 lektor, názorný plakát, flip chart, 
fixy 

0:55 – 1:15 Bezpečnost – první krok první pomoci 1 lektor, gumové rukavice pro 
všechny účastníky, video spoty, flip 
chart a fixy 

1:15 – 1:40 Přístup k bezvědomému, přednáška, ukázky 1 lektor, 1 figurant, gumové rukavice, 
podložka – karimatka, flip chart, fixy, 
nákres dýchacích cest, případně 
didaktické pomůcky 

1:40 – 1:55 Přístup k bezvědomému – praktický nácvik 2 lektoři, účastníci v rolích figurantů, 
gumové rukavice, nejméně 2 
podložky - karimatky 

1:55 – 2:10 Přestávka - 

2:10 – 2:20 Resuscitace – přednáška, ukázky 1 lektor, podložka, resuscitační 
figurína, zvuková nahrávka, flip chart, 
fixy  

2:20 – 2:35 Resuscitace - nácvik 2 -3 lektoři, 2-3 resuscitační figuríny, 
podložky, desinfekce, ubrousky, flip 
chart, fixy 

2:35 – 2:45 Volání záchranné služby 1 lektor, flip chart, fixy 

2:45 – 2:55 Zranění páteře - přednáška 1 lektor, 1 figurant nebo figurína, 
podložka, model páteře nebo 
obrázky, flip chart, fixy 

2:55 – 3:10 Zranění páteře – nácvik znehybnění 1 lektor, 1 figurant nebo figurína, 
podložka 

3:10 – 3:25 Vnitřní zranění 1 lektor, 
Flip chart, fixy 

3:25 – 3:35 Ukázka a nácvik práce se zateplovací fólií 1 lektor, 1 figurant, podložka, 
zateplovací fólie, další podložky a 
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zateplovací fólie pro účastníky 

3:35 – 3:45 Masivní vnější krvácení 1 lektor, 1 figurant, tlakové obvazy, 
škrtidlo 

3:45 - 4:00  Závěr, uzavření tématu.   

 
DEN 2 

 

00:00 –00:20 Postup u dopravních nehod, vyprošťování 1 lektor, figurant, automobil nebo 
sedadlo 

00:20 – 00:40 Příprava simulované situace,  
video prezentace 

1 lektor, figuranti, pomůcky pro 
simulaci,  
videonahrávky, PC, projektor 

00:40 – 01:00 Simulace - 1. skupina 
Instruktáž, simulace, ukončení 

1 – 2 lektoři, nejméně 2 figuranti,  
pomůcky pro simulaci (automobil, 
maskování, dýmovnice, lékárničky, 
karimatky, resuscitační figuríny) 
kamera 

00:40 – 01:00 Promítání nahrávek – 2. skupina videonahrávky, PC, projektor 

01:00 – 01:20 Simulace – 2. Skupina 
Instruktáž, simulace, ukončení 

1 – 2 lektoři, nejméně 2 figuranti,  
pomůcky pro simulaci (automobil, 
maskování, dýmovnice, lékárničky, 
karimatky, resuscitační figuríny 
kamera 

01:00 – 01:20 Promítání nahrávek – 2. skupina Videonahrávky, PC, projektor 

01:20 – 01:40 Rozbor simulace 2 lektoři, figuranti, (v případě, že je 
k dispozici záznam, pak i video, PC, 
projektor) 
Flip chart, fixy 

01:40 – 01:55 Dotazy 2 lektoři, flip chart, fixy, lékárničky, 
resuscitační figuríny, gumové rukavice 
apod. 

01:55 – 02:00 Ukončení, uzavření 2 lektoři, flip chart, fixy 

 

 

Tab. 6 Minutáž kurzu v rozsahu 16 hodin (2 celé dny) – doporučená varianta 

Čas Témata  Pomůcky, lektoři 

 
DEN 1 

 

9:00 – 9:15 Úvod, představení lektorů, seznámení s 
průběhem kurzu, obavy a očekávání 
účastníků.     

Flip chart, fixy. 
1 lektor, resp. všichni lektoři pro 
představení. 

9:15 – 9:45 Úvodní simulace – přístup k bezvědomému + 
rozbor 

2 lektoři, pomůcky pro simulaci 
(podložky) 

9:45 – 9.55 Postup první pomoci - popis tří kroků - 
obecně 

1 lektor, flip chart, fixy, názorný plakát 

10.00 – 10.15 Krok první – rozhlédni se (bezpečnost) 1 lektor, flip chart, fixy, gumové 
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rukavice pro všechny účastníky, 
instruktážní video…  

10.15 – 10.40 Druhý krok – vědomí a bezvědomí, přístup k 
bezvědomému – přednáška a ukázky 

1 lektor, 1 figurant, gumové rukavice, 
podložka – karimatka, flip chart, fixy, 
nákres dýchacích cest, případně 
didaktické pomůcky 

10.40 – 11.00 Procvičování přístupu k bezvědomému gumové rukavice, podložky – karimatky 

11.00 – 11.15 Přestávka  

11.15 – 11.30 Mikro simulace (1 na 1) – přístup k 
bezvědomému 

gumové rukavice, podložky – karimatky 

11.30 – 11.45 Resuscitace 1 lektor, resuscitační figurína, gumové 
rukavice, podložka – karimatka, flip 
chart, fixy, nákres dýchacích cest, 
případně didaktické pomůcky, zvukový 
záznam nahrávek pro určení rytmu 

11.45 – 12.00 Procvičování resuscitace Podložky – karimatky, resuscitační 
figuríny, hodinky (|stopky), zvukový 
záznam nahrávek pro určení rytmu 

12.00 – 12.10 Volání tísňové linky 1 lektor, flip chart, fixy, popř. Záznam 
telefonátu tísňové linky 

12.10 – 12.30 Zranění páteře Modely obratlů, kostra, flip chart, fixy, 1 
lektor.  
Figurant nebo figurína pro ukázku 
znehybnění, podložka - karimatka 

12.30 – 13.30 Přestávka na oběd  

13.30 - 14.30 Kolečko simulací – zranění páteře, přístup k 
bezvědomému, bezpečnost   

Figuranti, maskování, podložky – 
karimatky, resuscitační figuríny, gumové 
rukavice 

14.00 –14.15 Vnitřní zranění 1 lektor, flip chart, fixy, podložka – 
karimatka, izolační fólie 

14.15. – 14.30 Přestávka  

14.30 – 14.40 Masivní krvácení 1 lektor, flip chart, fixy, pomůcky 
k zastavení krvácení (gumové rukavice, 
tlakový obvaz, škrtidlo) 

14.40 – 15.20 Masivní krvácení, nácvik Gumové rukavice, pomůcky pro simulaci 
krvácení  

15.20 – 15.50 Simulace – vnitřní zranění, masivní krvácení Pomůcky pro simulaci krvácení, 
maskovací pomůcky (líčidla) 

15.50 – 16.15 Triage – priority v ošetření  1 lektor. Flip chart, fixy, popř. video 

16.15 – 16.30 Uzavření dne – názory, potřeby, pocity, 
požadavky.   

Lektoři, fixy, flip chart, popřípadě další 
pomůcky dle potřeby. 

 
DEN 2 

 

9.00 – 9.10 Úvodní aktivity Dle rozhodnutí lektora 

9.10 – 9.30 Mikrosimulace – přístup k bezvědomému Karimatky, gumové rukavice. 

9.30 – 10.00 Dopravní nehoda – postup, priority.   1 lektor, flip chart, fixy, instruktážní 
videa,  
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10.00 – 10.30 Kolečko simulace – přístup k bezvědomému, 
resuscitace, masivní krvácení. 

Karimatky, maskovací pomůcky, 
resuscitační figuríny 

10.30 – 10.45 Přestávka  

10.45 – 11.15 Průběžné ověření klíčových znalostí Lektor, Flip chart, fixy, pomůcky, 
odměny 

11.15- 11.30 Zranění hlavy. 1 lektor, flip chart, fixy, názorné 
pomůcky (model mozku apod.) 

11:30 – 12.00 Resuscitace dětí, procvičení. 1 lektor, flip chart, fixy, dětské 
resuscitační figuríny, karimatky 

12:00 – 13:00 Přestávka   

13:00 -14.00 Velká simulace dopravní nehody Automobily (y), dýmovnice, střepy, 
karimatky, lékárničky, figuranti, 
maskovací pomůcky, resuscitační 
figuríny apod. 

14.00 – 14.20 Analýza simulace Lektoři, figuranti, flip chart, fixy, video. 

14:20 – 15:20 Druhá velká simulace - outdoor Figuranti, karimatky, maskování, 
resuscitační figuríny.  

15.20 – 15.40 Analýza simulace Lektoři, figuranti, flip chart, fixy, video 

15.40 – 16:30 Otázky, další témata, ukončení Lektor/lektoři, flip chart, fixy, popř. další 
pomůcky. 

 

 

2.3 Kurz první pomoci v rámci rehabilitačních programů pro řidiče 
 

Kurz první pomoci je důležitou součástí rehabilitačních programů. Vedle samotného zvyšování 

připravenosti poskytnout první pomoc, nejen při dopravní nehodě, má také preventivní potenciál ve 

snižování míry rizikového chování za volantem. Kurz může být veden lektory rehabilitačního 

programu (mají-li potřebnou kvalifikaci), reálnější však je angažovat zkušeného lektora či lektorku 

první pomoci.  

Kurz první pomoci by měl přinášet jen základní teoretické informace a měl by být výrazně prakticky 

profilován. Je ideální, pokud je realizován zážitkovou metodikou, s využitím simulovaných situací a 

následného komplexního rozboru. Tato metodika nejenže posiluje reálnou připravenost účastníků 

jednat v akutní situaci, ale také zprostředkovává komplexní smyslový vjem z nehody, což s sebou 

nese určitý preventivní potenciál.  

 

CÍLE KURZU:  

Zvýšení úrovně znalostí v problematice první pomoci  

Zvýšení úrovně dovedností v oblasti první pomoci 

Zvýšení úrovně reálné psychické připravenosti k poskytnutí první pomoci, zvýšení motivace 

k aktivnímu zásahu v akutních situacích 

Jasná vizualizace dopravní nehody, což má určitý preventivní potenciál ve vztahu k 

bezpečnému chování v provozu 

Zvyšování vědomí zodpovědnosti a posilování prosociálního chování 

ČASOVÝ ROZSAH KURZU:  

Standardní verze minimálně 4 hodiny, rozšířená verze nejméně 7 hodin. 
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KLÍČOVÉ OKRUHY: 

V kurzu první pomoci, se zaměřením na akutní situace dopravních nehod, by vždy měla být zmíněna 

tato témata:  

Postup první pomoci (koncepce tří kroků) 

Bezpečnost  

Přístup k bezvědomému  

Resuscitace 

Volání záchranné služby 

Zranění páteře 

Vnitřní krvácení  

Masivní vnější krvácení  

Postup u dopravní nehody, vyprošťování 

Časový rozsah kurzu není v případě první pomoci nikdy zcela dostatečný, zejména pokud se součástí 

kurzu stávají zážitkové techniky. Je proto nutné dobře rozvrhnout obsah kurzu, s ohledem na časovou 

dotaci, a toto časové rozmezí vždy dodržovat. 

 

Tab. 7 Minutáž standardního čtyřhodinového kurzu 

Čas Téma Pomůcky, lektoři 

00:00 – 00:15 Úvod, očekávání účastníků 1 lektor, flip chart a fixy, 
poznámkové bloky a krátký 
informační sešit pro účastníky 

0:15 – 0:20   Postup první pomoci – koncepce tří kroků 1 lektor, názorný plakát, flip chart, 
fixy 

0:20 – 0:40 Bezpečnost – první krok první pomoci 1 lektor, gumové rukavice pro 
všechny účastníky, video spoty, flip 
chart a fixy 

0:40 – 00:55 Přístup k bezvědomému, přednáška, ukázky 1 lektor, 1 figurant, gumové rukavice, 
podložka – karimatka, flip chart, fixy, 
nákres dýchacích cest, případně 
didaktické pomůcky 

00:55 – 01:10 Přístup k bezvědomému – praktický nácvik 2 lektoři, účastníci v rolích figurantů, 
gumové rukavice, nejméně 2 
podložky - karimatky 

1:10 – 1:20 Resuscitace – přednáška, ukázky 1 lektor, podložka, resuscitační 
figurína, zvuková nahrávka, flip chart, 
fixy  

1:20 – 1:35  Resuscitace - nácvik 2 -3 lektoři, 2-3 resuscitační figuríny, 
podložky, desinfekce, ubrousky, flip 
chart, fixy 

1:35 – 1:45 Volání záchranné služby 1 lektor, flip chart, fixy 

1:45 – 2:00 Přestávka - 

1:45 – 2:00 Příprava simulované situace, příprava video 
prezentace 

Pomůcky pro simulaci (automobil, 
maskovací pomůcky, karimatky, 
resuscitační figuríny, umělé střepy, 
dýmovnice apod...) 

2:00 – 2:10 Zranění páteře - přednáška 1 lektor, 1 figurant nebo figurína, 
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podložka, model páteře nebo 
obrázky, flip chart, fixy 

2:10 – 2:20 Zranění páteře – nácvik znehybnění 1 lektor, 1 figurant nebo figurína, 
podložka 

2:20 – 2:30 Vnitřní zranění 1 lektor, 
Flip chart, fixy 

2:30 – 2:40 Ukázka a nácvik práce se zateplovací fólií 1 lektor, 1 figurant, podložka, 
zateplovací fólie, další podložky a 
zateplovací fólie pro účastníky 

2:40 – 2:50 Masivní vnější krvácení 1 lektor, 1 figurant, tlakové obvazy, 
škrtidlo 

2:50 – 3:00 Postup u dopravních nehod, vyprošťování 1 lektor, figurant, automobil nebo 
sedadlo 

2:50 – 3:00  Příprava simulované situace, příprava video 
prezentace 

1 lektor, figuranti, pomůcky pro 
simulaci,  
videonahrávky, PC, projektor 

3:00 – 3:15 Simulace - 1. skupina 
Instruktáž, simulace, ukončení 

1 – 2 lektoři, nejméně 2 figuranti,  
pomůcky pro simulaci (automobil, 
maskování, dýmovnice, lékárničky, 
karimatky, resuscitační figuríny) 
kamera 

3:00 – 3:15 Promítání nahrávek – 2. skupina videonahrávky, PC, projektor 

3:15 – 3:30 Simulace – 2. Skupina 
Instruktáž, simulace, ukončení 

1 – 2 lektoři, nejméně 2 figuranti,  
pomůcky pro simulaci (automobil, 
maskování, dýmovnice, lékárničky, 
karimatky, resuscitační figuríny 
kamera 

3:15 – 3:30 Promítání nahrávek – 1. skupina Videonahrávky, PC, projektor 

3:30 – 3:50 Rozbor simulace, dotazy 2 lektoři, figuranti, (v případě, že je 
k dispozici záznam, pak i video, PC, 
projektor) 
Flip chart, fixy 

3:50 – 4:00 Ukončení, uzavření  2 lektoři, flip chart, fixy 

 

Tab. 8 Minutáž prodlouženého sedmihodinového kurzu:  

Čas Téma Pomůcky, lektoři 

 
DEN 1 

 

00:00 – 00:15 Úvod, očekávání účastníků 1 lektor, flip chart a fixy, 
poznámkové bloky a krátký 
informační sešit pro účastníky 

0:15 – 0:35 Úvodní simulace pro všechny účastníky 
Instruktáž, simulace, ukončení 

 

0:35 – 0:50 Rozbor simulace 2 lektoři 

0:50 - 0:55 Postup první pomoci – koncepce tří kroků 1 lektor, názorný plakát, flip chart, 
fixy 

0:55 – 1:15 Bezpečnost – první krok první pomoci 1 lektor, gumové rukavice pro 
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všechny účastníky, video spoty, flip 
chart a fixy 

1:15 – 1:40 Přístup k bezvědomému, přednáška, ukázky 1 lektor, 1 figurant, gumové rukavice, 
podložka – karimatka, flip chart, fixy, 
nákres dýchacích cest, případně 
didaktické pomůcky 

1:40 – 1:55 Přístup k bezvědomému – praktický nácvik 2 lektoři, účastníci v rolích figurantů, 
gumové rukavice, nejméně 2 
podložky - karimatky 

1:55 – 2:10 Přestávka - 

2:10 – 2:20 Resuscitace – přednáška, ukázky 1 lektor, podložka, resuscitační 
figurína, zvuková nahrávka, flip chart, 
fixy  

2:20 – 2:35 Resuscitace - nácvik 2 -3 lektoři, 2-3 resuscitační figuríny, 
podložky, desinfekce, ubrousky, flip 
chart, fixy 

2:35 – 2:45 Volání záchranné služby 1 lektor, flip chart, fixy 

2:45 – 2:55 Zranění páteře - přednáška 1 lektor, 1 figurant nebo figurína, 
podložka, model páteře nebo 
obrázky, flip chart, fixy 

2:55 – 3:10 Zranění páteře – nácvik znehybnění 1 lektor, 1 figurant nebo figurína, 
podložka 

3:10 – 3:25 Vnitřní zranění 1 lektor, 
Flip chart, fixy 

3:25 – 3:35 Ukázka a nácvik práce se zateplovací fólií 1 lektor, 1 figurant, podložka, 
zateplovací fólie, další podložky a 
zateplovací fólie pro účastníky 

3:35 – 3:45 Masivní vnější krvácení 1 lektor, 1 figurant, tlakové obvazy, 
škrtidlo 

3:45 - 4:00  Závěr, uzavření tématu.   

 
DEN 2 

 

00:00 –00:20 Postup u dopravních nehod, vyprošťování 1 lektor, figurant, automobil nebo 
sedadlo 

00:20 – 00:40 Příprava simulované situace, příprava video 
prezentace 

1 lektor, účastníci v roli figurantů, 
figuranti, pomůcky pro simulaci,  
videonahrávky, PC, projektor 

00:40 – 01:00 Simulace - 1. skupina 
Instruktáž, simulace, ukončení 

1 – 2 lektoři, nejméně 2 figuranti,  
pomůcky pro simulaci (automobil, 
maskování, dýmovnice, lékárničky, 
karimatky, resuscitační figuríny) 
kamera 

00:40 – 01:00 Promítání nahrávek – 2. skupina videonahrávky, PC, projektor 

01:00 – 01:20 Příprava simulované situace, příprava video 
prezentace 

1 – 2 lektoři, nejméně 2 figuranti,  
pomůcky pro simulaci (automobil, 
maskování, dýmovnice, lékárničky, 
karimatky, resuscitační figuríny 
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kamera 

01:20 – 01:40 Simulace – 2. Skupina 
Instruktáž, simulace, ukončení 

1 – 2 lektoři, nejméně 2 figuranti,  
pomůcky pro simulaci (automobil, 
maskování, dýmovnice, lékárničky, 
karimatky, resuscitační figuríny 
kamera 

01:20 – 01:40 Promítání nahrávek – 1. skupina Videonahrávky, PC, projektor 

01:40 – 01:55 Přestávka - 

01:55 – 02:20 Rozbor simulace, zpětná vazba 2 lektoři, figuranti, (v případě, že je 
k dispozici záznam, pak i video, PC, 
projektor) 
Flip chart, fixy 

02:20 – 02:35 Dotazy 2 lektoři, flip chart, fixy, lékárničky, 
resuscitační figuríny, gumové rukavice 
apod. 

02:35 – 03:00 Ukončení, uzavření  2 lektoři, flip chart, fixy 

 

POŽADAVKY NA PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

Při počtu účastníků maximálně 15 osob je nezbytná účast nejméně 2 – 3 lektorů.  

Pro simulované situace doporučujeme 2 – 4 figuranty, v některých případech je účelné použít do role 

figurantů samotné účastníky. 

 

POŽADAVKY NA VYBAVENÍ:  

Učebna + další místnost pro případné simulace v interiéru, další místnost jako zázemí.  
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2.4 Refresh kurzy 
 

Znalosti i dovednosti z oblasti první pomoci se postupně vytrácejí a je nutné je systematicky 

obnovovat.  

Pro všechny absolventy kurzů první pomocí pro řidiče, kteří si chtějí uchovat řidičské oprávnění, proto 

doporučujeme nejméně jednou za 5 let účast v refresh programu. Tento refresh program by měl být 

zážitkový a měl by sestávat z následujících okruhů:  

1. Krátké shrnutí teoretických vstupů – s důrazem na změny v guidelinech v uplynulých 5 letech 

2. Simulace s následným rozborem a zpětnou vazbou 

V případě, že účastník v období do 5 let od ukončení předchozího kurzu první pomoci pro řidiče 

absolvuje jakékoliv další zážitkové vzdělávání první pomoci v délce minimálně 4 hodiny, započítává se 

mu toto vzdělání jako refresh.  

Tab. 9 Minutáž základního refresh kurzu – 4 hodiny 

Čas Téma Pomůcky, lektoři 

00:00 – 00:10 Úvod, očekávání účastníků 1 lektor, flip chart a fixy, 
poznámkové bloky a krátký informační 
sešit pro účastníky 

0:10 – 00:35   Teoretický vstup: 
Základní shrnutí tří kroků 
Bezpečnost  
 

1 -2 lektoři, názorný plakát, flip chart, 
fixy 
Videospoty pro ilustraci problematiky 
bezpečnosti 

00:35 – 00:55 Teoretický vstup: 
Přístup k bezvědomému (včetně 
praktického nácviku) 

1 lektor, 1 figurant, gumové rukavice, 
podložka – karimatka, flip chart, fixy, 
nákres dýchacích cest, případně 
didaktické pomůcky 

0:55 – 01:10 Mikrosimulace – přístup k bezvědomému + 
bezpečnost 
Rozbor simulace 

1 – 3 lektoři, figuranti, gumové 
rukavice, maskování,  podložky - 
karimatky 

 01:10 – 01:20 Teoretický vstup: 
Resuscitace 

 1 lektor, flipchart, fixy 

1:20 – 1:35 Nácvik resuscitace – na figurínách. 1 – 3 lektoři, podložky, resuscitační 
figuríny, zvuková nahrávka, flip chart, 
fixy  

1:35 – 1:45  Teoretický vstup:  
Zranění páteře 

1 lektor, 1 figurant, flipchart, fixy, 
model páteře 

1:45 – 1:50 Praktický nácvik znehybnění páteře 1 lektor, 1 figurant, podložky 

1:50 – 2:00 Teoretický vstup:  
Vnitřní zranění  

1 lektor, flipchart, fixy 

2:00 – 2:05 Nácvik použití zateplovací fólie 1 lektor, 1 figurant, zateplovací folie, 
podložky 

2:05 – 2:20 Přestávka    

2:20 – 2:35 Zranění hlavy, masivní krvácení – krátký 
vstup 

1 - 2 lektoři, 1 figurant nebo figurína, 
podložka 
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2:35 – 3:00 Simulace – vnitřní zranění, zranění páteře 1 – 3 lektoři, figuranti, podložky, 
maskování 
 

3:00 – 3:10  Teoretický vstup:  
Autonehoda 

1 lektor, 1 figurant, výstražný 
trojúhelník, vesta, automobil 

3:10 – 3:25    Nácvik vyprošťování z auta 1 lektor, 1 figurant, automobil 

3:25 – 3:30 Přestávka   

3:30 – 3:45 Simulace - autonehoda 2 lektoři, figuranti, pomůcky pro 
simulaci, lékárničky, resuscitační 
figuríny, automobil, maskování 

3:45 – 3:50 Rozbor simulace 1 – 2 lektoři, figuranti, videozáznam, 
flipchart, fixy 

3:50 – 4:00 Otázky, ukončení 1 – 3 lektoři, flipchart, fixy 

 

 

Tab. 10 Minutáž refresh kurzu – 6 hodin 

Čas Téma Pomůcky, lektoři 

00:00 – 00:10 Úvod, očekávání účastníků 1 lektor, flip chart a fixy, 
poznámkové bloky a krátký informační 
sešit pro účastníky 

0:10 – 00:35   Teoretický vstup: 
Základní shrnutí tří kroků 
Bezpečnost  
 

1 -2 lektoři, názorný plakát, flip chart, 
fixy 
Videospoty pro ilustraci problematiky 
bezpečnosti 

00:35 – 00:55 Teoretický vstup: 
Přístup k bezvědomému (včetně 
praktického nácviku dle ERC) 

1 lektor, 1 figurant, gumové rukavice, 
podložka – karimatka, flip chart, fixy, 
nákres dýchacích cest, případně 
didaktické pomůcky 

0:55 – 01:10 Mikrosimulace – přístup k bezvědomému + 
bezpečnost 
Rozbor simulace 

1 – 3 lektoři, figuranti, gumové 
rukavice, maskování,  podložky - 
karimatky 

 01:10 – 01:20 Teoretický vstup: 
Resuscitace 

 1 lektor, flipchart, fixy 

1:20 – 1:35 Nácvik resuscitace – na figurínách. 1 – 3 lektoři, podložky, resuscitační 
figuríny, zvuková nahrávka, flip chart, 
fixy  

1:35 – 1:45  Teoretický vstup:  
Zranění páteře 

1 lektor, 1 figurant, flipchart, fixy, 
model páteře 

1:45 – 1:50 Praktický nácvik znehybnění páteře 1 lektor, 1 figurant, podložky 

1:50 – 2:00 Teoretický vstup:  
Vnitřní zranění  

1 lektor, flipchart, fixy 

2:00 – 2:10 Nácvik použití zateplovací fólie 1 lektor, 1 figurant, zateplovací folie, 
podložky 

2:10 – 2:25 Přestávka    

2:25 – 2:40 Zranění hlavy, masivní krvácení – krátký 
vstup 

1 - 2 lektoři, 1 figurant nebo figurína, 
podložka 
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2:40 – 2:50 Tlakový obvaz – nácvik použití 1 lektor, tlakové obvazy č.3 
 

2:50 – 3:05 Simulace – vnitřní zranění, zranění páteře 2 lektoři, 2 figuranti, podložky, 
zateplovací folie, maskování 

3:05 – 3:15  Teoretický vstup:  
Autonehoda 

1 lektor, 1 figurant, výstražný 
trojúhelník, vesta, automobil 

3:15 – 3:35    Nácvik vyprošťování z auta 1 lektor, 1 figurant, automobil 

3:35 – 3:45  Volání ZZS 1 lektor, flipchart, fixy, nahrávky 

3:45 – 4:00 Přestávka   

4:00 – 4:15 Simulace – autonehoda – skupina 1 2 lektoři, figuranti, pomůcky pro 
simulaci, lékárničky, resuscitační 
figuríny, automobil, maskování 

4:00 – 4:15 Videoprojekce – skupina 2 1 lektor, video spoty – bezpečnost, 
první pomoc – autentické záznamy 

4:15 – 4:30 
 

Simulace – autonehoda – skupina 2 2 lektoři, figuranti, pomůcky pro 
simulaci, lékárničky, resuscitační 
figuríny, automobil, maskování 

4:15 - 4:30  
 

Videoprojekce – skupina 1 1 lektor, video spoty – bezpečnost, 
první pomoc  

 4:30 – 4:45 
 

Rozbor simulace  2 lektoři, figuranti, flipchart, fixy, 
videozáznamy ze simulace 

4:45 – 5:00 Přestávka   

5:00 – 5:15 Simulace – autonehoda – skupina 1 2 lektoři, figuranti, pomůcky pro 
simulaci, lékárničky, resuscitační 
figuríny, automobil, maskování 

5:00 – 5:15 
 

Videoprojekce – skupina 2 1 lektor, video spoty či zvukové 
záznamy – autentické záznamy 
zachránců 

 
5:15 – 5:30 

Simulace – autonehoda – skupina 2 2 lektoři, figuranti, pomůcky pro 
simulaci, lékárničky, resuscitační 
figuríny, automobil, maskování 

 
5:15 – 5:30 

Videoprojekce – skupina 1 1 lektor, video spoty či zvukové 
záznamy – autentické záznamy 
zachránců 

5:30 – 5:45 
 

Rozbor simulace  2 lektoři, figuranti, flipchart, fixy, 
videozáznamy ze simulace 

5:45 - 6:00 
 

Otázky, ukončení 1 – 3 lektoři, flipchart, fixy 
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3. DALŠÍ METODICKÉ OTÁZKY KURZŮ  

3.1 Výuka zážitkem – klíčová východiska a principy 

Zážitková pedagogika klade důraz na aktivitu účastníků a individuální prožitek. K naplnění cílů 

vzdělávání a rozvoje využívá hry a simulované situace. 

 

Jedním z klíčových prvků zážitkové pedagogiky je práce s prožitkem, emocemi. Vedle výcvikových 

aktivit je proto důležitý také následný rozbor zážitku.  

Klíčovým cílem využití zážitku v kurzech první pomoci je odbourání strachu, posílení pocitu 

kompetence a schopnosti aktivně jednat v krizové situaci. Veškeré aktivity, zejména potom následný 

rozbor by proto vedle procvičení správného provedení a realistické zpětné vazby mělo zahrnovat také 

podporu a posílení sebedůvěry. 

Zážitková pedagogika přináší pro účastníky větší míru stresu a klade důraz na jejich aktivitu. Je proto 

náročná jak pro lektory, tak pro účastníky. 

 

Nácvik 

Důležitá součást kurzu první pomoci a klíčový nástroj pro rutinní osvojení dovedností. Nácvik lze 

použít jako doplnění výkladu i jako samostatný blok. Klíčové komplexnější dovednosti (např. přístup 

k bezvědomému) by měly být v průběhu kurzu nacvičovány opakovaně.  

 

Demonstrace 

Lektor popíše nebo naznačí situaci a následně předvede. Je také možné využít momentu překvapení a 

předvést demonstraci nečekaně. Zasahuje někdo z účastníků, ostatní přihlížejí. Slouží jako oživení 

výuky, povzbuzení zájmu o téma.    

 

Simulace 

Hraná situace, v níž je účastník nucen v roli zachránce zasáhnut a pomoci. Pro simulace je typická 

nejistota a nejednoznačnost, účastníci nevědí, co mohou očekávat, a mohou se řídit jen tím, co se 

v danou chvíli aktuálně děje. Simulace je jedním z účinných způsobů, jak posílit nejen dovednosti, ale 

především připravenost účastníků zasáhnout v reálné krizové situaci. 

 

Nejvýznamnější problematické aspekty:  

Ze strany posluchačů:  

Emoce – konfrontace se smrtí, u některých účastníků konfrontace s minulými traumatickými zážitky.   

Chybějící zkušenosti a rutina, nestrukturovanost zážitkových situací. 

Organizační – výuka je časově náročná a relativně nákladná. 

Ze strany lektorů:  

Praktické dovednosti – vysoké nároky na precizní provedení postupů. 

Teoretické informace – nutnost redukovat informace a sdělovat je srozumitelně. 

Nutnost minimálně základní psychologické průpravy, zejména v oblasti krizové intervence. 

 

Klíčové priority zážitkové výuky první pomoci 

- Důraz na zvýšení sebedůvěry účastníků. 

- Důraz na klíčové znalosti a dovednosti a život zachraňující úkony 
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3.2 Metodický přístup k výuce znalostí 
 

Při výuce znalostí je třeba reflektovat následující principy: 

- Maximální možná redukce informací. 

- Jasná strukturovanost, srozumitelnost.  

- Důraz na správnost a aktuálnost sdělených informací. 

 

Každé téma by mělo být prezentováno v následující struktuře 

1. Úvodní vstupní simulace (tam, kde je to vhodné). 

2. Úvod do tématu. V případě, že je to vhodné, zapojení účastníků vhodnými otázkami.  

3. Sdělení nejpodstatnějších informací k tématu.  

4. Prostor pro dotazy. 

5. Závěrečné shrnutí – jen zcela klíčové informace. 

 

OBSAH JEDNOTLIVÝCH TÉMAT A PRIORITNÍ ZÁSADY.  

TŘI KROKY 

Vysvětlení, že každá první pomoc by měla sestávat ze tří kroků:  

Krok 1 – zajištění vlastní bezpečnosti, vstupní monitoring situace. Do dalšího kroku lze postoupit 

v případě, že nehrozí nebezpečí. 

Krok 2 – zajištění základních životních funkcí (dýchání, krevní oběh, vědomí). Do dalšího kroku lze 

postoupit v případě, že ošetřovaná osoba komunikuje a masivně nekrvácí. 

Krok 3 – další aktivity (v situaci, kdy ošetřovaná osoba není v přímém ohrožení života) – dotazování 

na další podrobnosti,  

Postup první pomoci by vždy měl vždy dodržet tento postup. V situaci, kdy nejsou splněny podmínky 

pro další krok, je třeba zůstat v kroku předchozím. 
 

 

BEZPEČNOST  

Zdůraznění významu tohoto kroku.  

Hlavní zdroje rizik (krev – infekce, utonutí, nebezpečí zranění u dopravních nehod, elektrický proud, 

neočekávané chování zraněného, útok jiné agresivní osoby, otrava apod.). Možnosti prevence a 

ochrany. 

Téma bezpečnosti je vždy vhodné doplnit vhodnou simulací – (např. krev nebo útočník přítomný na 

místě). 
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PŘÍSTUP K BEZVĚDOMÉMU 

Na úvod je vhodná praktická ukázka. Dále je důležité vysvětlit, že lidé mohou být v různé fázi vědomí 

– od naprostého bezvědomí až po úplné vědomí.  

Osvědčuje se toto základní rozdělení na několik stupňů vědomí:  

1. Normální stav 

2. Reaguje na oslovení 

3. Reaguje na bolestivý podnět 

4. Nereaguje na nic 

 

Při přístupu k bezvědomému postupujeme následovně: 

1. Kontrola situace, zajištění vlastní bezpečnosti 

2. Oslovení 

3. Výraznější podnět 

4. Záklon hlavy 

5. Kontrola dechu 

6. Volání 155 

7. V případě potřeby zahájení resuscitace, jinak průběžná kontrola stavu až do příjezdu ZZS 
 

Důležité informace z tématu:  

Vědomí může mít různé úrovně – při podezření na bezvědomí nejprve ověříme bezpečnost situace, 

poté oslovíme, poté bolestivý podnět. Následně zakloníme hlavu a zkontrolujeme dýchání. Voláme 

155, v případě, že pacient nedýchá, zahajujeme resuscitaci.  

Důležité: Stav pacienta se může zhoršovat, proto i tam, kde bezvědomý dýchá, je nutné stále 

kontrolovat, zda nedošlo ke zhoršení. 
 

Nezbytnou součástí tohoto tématu je nácvik, protože přístup k bezvědomému patří ke klíčovým 

dovednostem první pomoci.  

Dovednosti: Rutinní zvládnutí přístupu k bezvědomému ve všech výše uvedených krocích 

 

 

RESUSCITACE 

Resuscitaci je třeba zahájit hned, jakmile zjistíme, že pacient nedýchá, a zavoláme 155.  

Ideálně pevná podložka. Odstranit všechny překážky na hrudníku, které mohou resuscitaci bránit.  

100 – 120 stlačení za minutu. 

Při kombinaci s umělým dýcháním si pamatujeme poměr 30:2 (30 stlačení, 2 vdechy). 

Resuscitaci ukončujeme v těchto případech:  

Přivolaní zdravotníci nás vyzvou, abychom resuscitaci ukončili 

Dojdou nám síly a není nikdo, kdo by nás mohl vystřídat 

Resuscitovaná osoba se začne bránit  

 

Také resuscitace je klíčovou dovedností první pomoci. Je proto třeba teoretickou přednášku vždy 

kombinovat s praktickým nácvikem, na resuscitační figuríně. Dovednosti: Stlačování hrudníku, u 

delších kurzů kombinace s dýcháním z úst do úst. 

 

 

V této fázi vědomí je třeba rychlý zásah a neustálé 

sledování stavu 
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ZRANĚNÍ PÁTEŘE 

Zranění páteře s jistotou nepoznáme podle příznaků. Můžeme na ně mít podezření v těchto 

případech:  

Dopravní nehoda při rychlosti 40 km/h a vyšší. 

Pád z výšky vlastních ramen a vyšší 

Přímý náraz do oblasti páteře.  

Může, avšak nemusí, se objevit bolest nebo modřina v místě nárazu. 
 

Důležité sdělení: 

Páteř je tvořena obratli. Ty mohou prasknout. Uprostřed obratle prochází mícha. Úlomky prasklého 

obratle ji mohou, ale nemusejí poškodit. Proto je u podezření na zranění páteře nezbytné pacienta 

znehybnit. Nejlépe tím, že mu pevně chytneme hlavu a v případě, že je při vědomí, mu vysvětlíme 

situaci. Je třeba mít na paměti, že každý pohyb může být poslední. 

V případě, že máme DŮVODNÉ podezření na zranění páteře, přistupujeme k pacientovi rovnou, 

fixujeme mu hlavu, a teprve poté kontrolujeme dýchání. Se zraněným hýbáme (včetně záklonu hlavy) 

pouze v těchto případech:  

Hrozí nebezpečí a zraněného je třeba transportovat na bezpečnější místo.  

Zraněný nedýchá.  

Zraněný masivně krvácí a ve stávající poloze nelze krvácení zastavit.  
 

Dovednosti:  

Fixace hlavy. 

VNITŘNÍ ZRANĚNÍ 

Rovněž u vnitřního zranění nelze diagnózu s jistotou určit. Lze na ně usuzovat podle mechanismu 

úrazu.  Stejně jako u zranění páteře můžeme mít podezření v těchto případech:  

Dopravní nehoda při rychlosti 40 km/h a vyšší. 

Pád z výšky vlastních ramen a vyšší 

Přímý náraz do rizikových oblastí (oblasti těla přibližně v rozsahu surfařského neoprenu).  

Může se objevit modřina či bolest v místě nárazu, tvrdé břicho apod. Příznaky však také nemusejí být 

vůbec patrné, a to i po několik dní. 

S pacientem nehýbáme (zvláště u podezření na zlomeniny pánve). Necháme ho, ať si sám zvolí 

polohu, která je pro něj nejpohodlnější.  

Okamžitě voláme 155.  

Je vhodné zabránit tepelným ztrátám. Pacienta v rámci možností zateplíme – dekou, bundou, 

termální folií.  
 

Dovednosti:  

Použití termální fólie. 
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ZRANĚNÍ HLAVY 

U zranění hlavy pacienta sledujeme. Je třeba mít na paměti, že některá vážná zranění hlavy se mohou 

projevit po delší době, i po několika dnech. ZZS voláme v těchto případech:  

Po zranění hlavy došlo k poruše vědomí. 

Pacient si nepamatuje, jak k úrazu došlo.  

Na lebce je patrná deformita. 

U pacienta se projevuje podivné chování, zmatenost.  

 

 

MASIVNÍ KRVÁCENÍ 

Při krvácení je třeba mít na paměti vlastní bezpečnost a pokud možno zabránit kontaktu s krví. Je 

vhodné nosit u sebe gumové rukavice (např. v obalu od Kinder vajíčka), které lze v takové situaci 

použít.  

Postup:  

Postiženého posadíme, nejlépe na zem či na místo, odkud nehrozí pád.  

Pokud je při vědomí, vyzveme ho, ať si ránu sám drží.  

Pokud je to nutné, ucpeme ránu sami, nejlépe prsty v rukavici.  

V případě, že se z jakéhokoliv důvodu musíme vzdálit, je nutné ránu zavázat, ideálně tlakovým 

obinadlem. V případě, že prosáknou i tři vrstvy tlakového obinadla, lze použít škrtidlo. 

Škrtidlo, zvláště, je-li úzké, však může končetinu poškodit. Proto je využíváme jen v situaci 

krajní nouze. 

Dovednosti:  

Použití tlakového obvazu. 

Případně i použití škrtidla. 

 

 

POSTUP U DOPRAVNÍ NEHODY 

Klíčovým krokem u dopravní nehody je zajištění vlastní bezpečnosti. 

Postup:  

Zastavte na bezpečném místě. Oblečte si reflexní vestu a místo nehody označte trojúhelníkem.  

Zjistěte situaci. Vypněte motor havarovaného vozidla, vyndejte klíčky a zajistěte vozidlo proti pohybu.  

Zjistěte počet účastníků dopravní nehody a jejich stav.  

Přednostně ošetřujte ty osoby, které se výrazně neprojevují.  

 

 

Prioritní život zachraňující úkony:  

 

Masivní krvácení 

Fixace v případě podezření na zranění páteře 

U nedýchajících šetrné zaklonění hlavy a v případě potřeby resuscitace 
 

Je vhodné zraněné zateplit, např. použitím termální folie z autolékárničky. Je třeba mít na paměti 

podezření na zranění páteře respektive vnitřní zranění. Se zraněnými nehýbáme a ponecháváme je v 

autě, s výjimkou těchto situací: 
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- Je nutné přesunout zraněného na bezpečnější místo 

- Zraněný nedýchá a je třeba resuscitovat. 

- Zraněný masivně krvácí a ve stávající poloze není možné krvácení zastavit.  

Musíme-li zraněného vytáhnout z auta, postupujeme co nejšetrněji. Lze použít např. Rautekův 

manévr. 

U motorkářů – ponecháváme na hlavě přilbu, s výjimkou situace, kdy zraněný nedýchá. 
 

Dovednosti:  

Rautekův manévr.  

Použití zateplovací folie v terénních podmínkách.  

Sundávání motocyklové přilby.  

 

 

Volání ZZS 

Klíčové informace:  

Prioritně voláme 155, není-li to možné, voláme 112.  

Přestavíme se, sdělíme, kde jsme, popíšeme počet osob, které potřebují pomoc, a stručně 

popíšeme jejich stav. Dále se řídíme pokyny operátorky/operátora. Telefon nepokládáme, 

pokud k tomu nejsme vyzváni.  

I po položení si telefon necháváme u sebe. Může se stát, že nám ZZS bude volat zpět, 

nejčastěji z neznámého mobilního telefonního čísla. 

Dále je možné využít praktických ukázek – nahrávek linky 155 apod., popřípadě zvolit praktický nácvik 

volání ZZS.  

 

 

Praktické ukázky, nahrávky, záznamy  

Lze využít například těchto zdrojů:  

http://www.ppomoc.cz/nahravky-155/ - nahrávky telefonátu na 155 

https://www.youtube.com/watch?v=YHzz2cXBlGk – instruktážní video pro cévní mozkovou příhodu 

http://www.cpr112.be/ - ukázka resuscitace 

https://www.youtube.com/watch?v=-46bFJEhSvw&feature=youtu.be –lapavé dechy 

https://www.youtube.com/watch?v=88uCTEmuuGI – lapavé dechy u utonulého 

 

  

http://www.ppomoc.cz/nahravky-155/
https://www.youtube.com/watch?v=YHzz2cXBlGk
http://www.cpr112.be/
https://www.youtube.com/watch?v=-46bFJEhSvw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=88uCTEmuuGI
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3.3 Metodický přístup k výuce dovedností 
 

Ke klíčovým dovednostem, jež by si měl rutinně osvojit každý absolvent kurzu první pomoci pro 

řidiče, patří:  

Přístup k bezvědomému – zajištění vlastní bezpečnosti, oslovení, bolestivý podnět, zajištění 

dýchacích cest, kontrola dechu 

Kardiopulmonální resuscitace – stlačování hrudníku, umělé dýchání 

Zastavení masivního krvácení.  

 

Další důležité dovednosti:  

Fixace u zranění páteře. 

Použití termální folie 

Manipulace se zraněnými u dopravních nehod – vyprošťování z automobilu, sundávání helmy 

apod.… 

 

Při výuce dovedností je třeba dodržovat následující prioritní zásady:  

Bezchybné předvedení dovedností ze strany lektora.  

Dostatečný čas pro nácvik. 

Zpětná vazba účastníkům – jasně a srozumitelně vysvětlit, v čem všem je provádění úkolů 

nutno zlepšit. Důslednost a prostor pro dostatečně dlouhý nácvik až do okamžiku, kdy 

účastník kurzu všechny úkony zvládá bezchybně. 

Dril – nacvičení klíčových úkonů tak, aby o nich nikdo z účastníků nemusel přemýšlet.  

 

Přítomnost lektora a průběžná zpětná vazba je u nácviku velmi důležitá. Optimální je, pokud na 1 

lektora při nácviku připadají 2 účastníci. V případě, že je na jednoho lektora více než 6 účastníků, 

nelze již zajistit nutnou úroveň.  

 

Při výuce dovedností je využíváno postupu vycházejícího z metodiky Evropské resuscitační rady (v 

praxi používáme především při nácviku přístupu k bezvědomému):  

1. Předvedení postupu lektorem v reálném čase a bez komentáře 

Lektor musí ukázku provést zcela bezchybně.  

2. Předvedení postupu lektorem s komentářem jednotlivých úkonů 

Sem může být zařazen i teoretický výklad tématu.  

3. Předvedením postupu lektorem v reálném čase s komentářem jednoho z účastníků 

4. Předvedení postupu účastníkem, další účastník jej komentuje 

Ideální je rozdělit účastníky do skupin nejméně po třech. Dostanou stručnou instrukci a popis situace. 

Jeden z účastníků je v roli figuranta, druhý provádí úkon, další komentuje. Účastníci se postupně 

vystřídají ve všech rolích.  

Pokud je ve skupině více než tři účastníci, sledujíc zasahujícího, popřípadě mohou být v roli pasivních 

asistentů. 

Lektor v průběhu koriguje zásadní chyby, popřípadě dává průběžně zpětnou vazbu, co je ještě možné 

zlepšit.  

Nácvik je možné několikrát opakovat, buď za sebou, nebo v průběhu kurzu, aby došlo k zafixování 

precizního provedení. 
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3.4 Využití simulací  
 

Simulované situace jsou nedílnou součástí zážitkových kurzů první pomoci. Účastníkům umožňují 

nejen trénovat a fixovat nezbytné znalosti a dovednosti, ale také se lépe připravit na zvládání reálné 

situace. Pro účastníky jsou simulované situace potenciálně stresující, a to především díky tomu, že 

jsou nestrukturované a nejasné. 

Oproti běžným kurzům první pomoci, jichž se zúčastňuje vysoce motivovaná klientela, hrozí u 

povinných kurzů pro řidiče větší riziko neochoty zapojit se do simulovaných situací. Účast by tedy 

měla být dobrovolná. Jedinou reálnou povinností zúčastněných je zapojit se do závěrečného testu (v 

případě kurzů první pomoci jako podmínky získání ŘP).  

 

 Vždy je třeba mít na paměti tyto priority:  

1. Lektoři by před každou simulací měli mít ujasněný prioritní cíl. (Mikrosimulace by měly mít jen 

jeden cíl a být co nejjednodušší. Komplexnější simulace mohou sledovat více cílů.) 

2. Nedílnou součástí simulace je následný rozbor – zahrnující jak zpětnou vazbu k faktickému 

výkonu, tak i rozbor prožitku – práci s emocemi. V případě, že je simulace spojená 

s traumatickým zážitkem, by účastníci měli mít možnost následné podpory i po skončení 

kurzu…  

3. Čím realističtější simulace, tím lépe (třeba mít na paměti maskování a rekvizity). 

4. Všichni účastníci by ještě před započetím simulace měli mít k dispozici jasné instrukce a znát 

pravidla simulací, která by ideálně měla být stále viditelná (např. napsaná na flip chartu) -  

pravidlo stop, brát situaci, jaká je, chovat se, jako by byla situace zcela reálná (s výjimkou 

volání ZZS a resuscitace), možnost obrátit se na lektory po skončení simulace v případě, že je 

zážitek traumatický. 

 

 

Typy simulací  

 

Mikrosimulace 

Jednoduchá krátká simulace, s jednoduše definovaným cílem, zaměřená zpravidla na jednu hlavní 

dovednost, nejčastěji s 1 zachráncem na 1 figuranta, v roli figurantů jsou většinou účastníci, 

jednoduché maskování. 
 

Kolotoč 

4 – 6 simulací, kterými účastníci postupně procházejí. Na každé zastávce, simulaci, zasahuje buď 

jednotlivec, nebo rovnou celá skupina účastníků.  U této simulace je klíčový důraz na dobrou 

organizaci. Účastníci musejí vědět, kudy jít a v jakém čase. Vhodná je například prostorová mapa, čas 

simulace může řídit vedoucí simulace např. píšťalkou nebo si účastníci mohou předávat štafetu, apod. 

V roli figurantů jsou nejčastěji lektoři, kteří bezprostředně po simulaci mohou dát zpětnou vazbu. 

Bezprostřední zpětná vazba je optimální řešení, po skončení simulace může následovat hromadné 

shrnutí a prostor pro diskusi všech účastníků.  

V případě, že jsou v roli figurantů účastníci, zapisují si po skončení každé simulace zpětnou vazbu a 

dají ji účastníkům až na závěr, pod dohledem lektora. Pokud jsou figuranty účastníci, je lepší, když 

zachránci nechodí po jednom, ale spíše po větších skupinách. 
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Výhody využití účastníků pro 

role figurantů 

 

Nižší náklady 

Příležitost zažít situaci i z opačné 

strany a lépe se vžít do 

zraněného 

Obecně intenzivnější zážitek 

z kurzu 

U mikro simulací jednoduchá 

organizace 

 

Nevýhody využití účastníků pro role figurantů 

 

Mnozí účastníci mají tendenci situaci zlehčovat a 

vypadávat z role, a to jak coby figuranti tak i coby 

zachraňující 

Hrozí neochota účastníků zapojit se 

Někteří účastníci nejsou schopni roli figuranta 

vůbec zvládnout 

Externí figurant představuje výraznější moment 

překvapení a současně silnější stres a nejistotu 

 

Vteřiny pravdy 

Jeden lektor postupně simuluje pro všechny účastníky. Situace 1 na 1 – každý účastník je v situaci 

sám. Bezprostřední zpětná vazba ze strany lektora, na závěr rozbor s celou skupinou účastníků.  Jde o 

časově náročnou simulaci, při níž je nutné zajistit paralelní program pro účastníky, kteří zrovna 

neprocházejí simulací.  

 

 

 

Účastníci v roli figurantů versus externí figuranti.  
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3.5 Maskování a speciální efekty   
 

Nedílnou součástí simulací v rámci zážitkových kurzů je vhodné maskování. Dobře zvládnuté 

maskování přibližuje simulovanou situaci reálu a umožňuje tak účastníkům autentičtější a 

intenzivnější prožitek. 

 

V kurzech první pomoci pro řidiče nejčastěji maskujeme tyto typy poranění:  

Tržná zranění a odřeniny 

Modřiny  

Masivní krvácení 

Šokové stavy 

 

Pro maskování potřebujeme především tyto pomůcky:  

Krev – hustá a řídká 

Maskovací těsto 

Líčidla 

Houbičky na nanášení líčidel a krve 

Špachtle 

Další rekvizity (kusy kostí, střepy apod.) 

Pomůcky pro maskování lze zakoupit ve specializovaných obchodech, je však také možné některé 

z nich připravit vlastními silami dle níže uvedených návodů.  

 

Krev 

Pro maskování využíváme dva druhy krve – hustou a řídkou. Základem obou je potravinářské barvivo. 

Pro optimální odstín doporučujeme smíchat jahodovou a malinovou barvu v poměru 1:1. Barviva 

musí být dostatek, aby byla krev neprůhledná.  

 

Hustá krev 

Hustou krev vytvoříme smícháním potravinářského barviva a medu. Je třeba počítat s tím, že po 

přimíchání barviva med trochu zřídne. Při delším skladování naopak hrozí zcukernatění medu, proti 

kterému pomůže zahřátí. Obecně platí, že hustou krev lze skladovat dlouhodobě.  

 

Řídká krev 

Řídkou krev vytvoříme smícháním dostatečného množství potravinářského barviva a vody. Pro lepší 

efekt je možné do roztoku přidat i med. Řídkou krev je vhodné připravovat přímo pro konkrétní 

maskování a neuchovávat příliš dlouho.  
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Maskovací těsto  

 

K přípravě potřebujeme: 

200 ml hladké mouky 

Cca 200 ml vody 

2 lžíce kyseliny citronové 

5 lžiček soli 

2 lžíce oleje 

 

Suroviny smícháme v hrnci nebo na pánvi a za stálého míchání zahříváme: 

 

 

 

 

 

 

Těsto začne postupně houstnout a oddělovat se od stěn nádoby. Po celou dobu intenzivně mícháme. 

 

 

 

Líčidla 

Líčidla doporučujeme kupovat buď v prodejnách s maskovacími pomůckami, nebo v obchodech 

s karnevalovým a žertovným zbožím. Mastná líčidla jsou vhodnější než pudrová, líčidla by neměla 

obsahovat třpytivé prvky. Pro většinu líčení zcela postačují tři základní barvy – červená, modrá a bílá, 

pro přesnější odstín lze popřípadě doplnit černou. 

Červenou a modrou barvu používáme pro maskování modřin a jako podklad pro maskování odřenin.  

Bílou barvu používáme pro maskování výrazných krevních ztrát. 

 

 

 

Hotové těsto je na povrchu hladké a lesklé.  Je 

možné ho libovolně tvarovat jako plastelínu. 

 

Těsto lze chovávat dlouhodobě. Je třeba skladovat 

je v chladu a zabránit osychání (igelitový sáček).  
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Houbičky na nanášení líčidel a krve 

Doporučujeme využít drogerie a obchody s kosmetickými potřebami. Pro simulaci odřenin jsou 

vhodné porézní houbičky a drátěnky s velmi hrubou strukturou.  

 

 

 
 

Špachtle  

Pro účely maskování lze využít příborové nože, dřívka a jakékoliv další vhodné pomůcky. Zvláště 

důležité jsou pomůcky pro simulování řezných ran do modelovacího těsta (nůžky, příborové nože…). 

 

Střepy 

Střepy vyrobíme rozstříháním PET lahví. Takto vytvořené střepy jsou bezpečné a je možné je využít 

jak pro simulaci v terénu, tak i např. jako součást maskování ran, zvláště v kombinaci s krví. 
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Dýmovnice  

V případě použití dýmovnic doporučujeme pro dosažení optimálního efektu kombinovat bílý kouř 

s černým. Důležitou otázkou je také zajištění bezpečnosti scény, proto je nutné, aby se dýmovnice 

nedostaly do přímého kontaktu s figuranty, zachránci, automobilem či jakýmikoliv hořlavými 

materiály. 
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Postup maskování modřin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modřiny maskujeme pomocí kombinace modrého a červeného líčidla.  
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Postup maskování odřenin 

 

 

 

 

 

 

Na namaskovanou 

modřinu nanášíme 

hustou krev. Nejlépe 

houbičkou s hrubou 

strukturou.  

Základem odřenin je 

červené líčidlo, které 

dle potřeby doplníme 

modrou barvou.  



 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

  

Nevětší efekt mají 

obvykle jednoduché 

tahy, ve stejném 

směru, v jakém by 

probíhalo reálné 

odření.  

Odřeniny je pro reálnější efekt vhodné 

kombinovat s dalšími typy poranění – např, 

tržné rány.   
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 Postup maskování řezných ran 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Postupně naneseme modelovací těsto. 

Okraje uhladíme prstem namočeným ve 

vodě, aby co nejlépe splývaly s okolím. 

Nožem nebo špachtlí poté naznačíme 

řeznou ránu. Ránu potřeme hustou krví. 

Krev naneseme i na přechod mezi 

modelovacím těstem a kůží. Rozetřeme, 

bezprostřední okolí rány trochu otřeme. 
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Řezné rány lze maskovat kdekoliv na těle. Do rány lze 

v případě potřeby naaranžovat také cizí tělesa – 

úlomky kostí, střepy apod. 
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Řezné a tržné rány lze maskovat 

kdekoliv na těle.  
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Maskování krevních ztrát a šokových 

stavů.  

Maskování se provádí pomocí mastného 

bílého líčidla. Je důležité nevynechat žádné 

viditelné části těla – např. uši, krk, rty 

apod.  

 

Toto maskování se může stát základem pro 

další namaskovaná zranění.  
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Maskování popálenin   

 

 

 

 

 

 

  

Základem pro maskování popálenin je 

červené líčení. Na ně nanášíme gel 

(jakýkoliv, např. gel na vlasy) a tenkou 

vrstvu papírového kapesníčku,  

Okraje kapesníčku odtrhneme a 

zahladíme vodou nebo gelem.  
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3.6 Vhodné pomůcky  

Resuscitační figuríny 

V praxi lze využít prakticky jakýkoliv typ resuscitační figuríny, ideálně takový, který umožňuje 

monitorovat hloubku stlačení. Ideální je využití figurín, které dokáží přesně monitorovat efektivitu 

resuscitace. Pro větší názornost lze v pozdější fázi tréninku využít i názornější typy figurín – například 

s iluminací krevního oběhu. 

 

 

Pro resuscitační figuríny obecně platí, že čím realističtější, tím vhodnější. Rovněž celotělové figuríny 

jsou vhodnější než torza, i když jejich finanční nákladnost je výrazně vyšší. 

Názorné pomůcky 

Klienti kurzů jsou obvykle schopni lépe zaznamenat a zpracovat výraznější vizuální vjemy. Pro větší 

názornost je proto vhodné využít různých pomůcek, dle konkrétních témat.  

Modely kostry a obratlů jsou velmi vhodnou pomůckou při přednášce na téma zranění páteře. Model 

lidského mozku a lebky zase poslouží při tématu zranění hlavy. Mnoho účastníků nemá ani základní 

znalosti anatomie a fyziologie a názorná vizualizace lidského těla je pro ně velmi užitečná.  
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Rovněž pomůcky, s nimiž se mohou účastníci v reálu setkat, mohou napomoci ke snazšímu 

zapamatování a udržení informace – např. cvičný defibrilátor.  

Instruktážní videa 

Jsou vhodná především pro ukázky konkrétních nebezpečných situací souvisejících s dopravními 

nehodami a dále k demonstraci některých specifických jevů, například lapavých dechů. U delších 

kurzů lze využít případné živé nahrávky.  

 

Karimatky, podložky 

Pro výuku mohou posloužit jakékoliv karimatky, ideální jsou trvanlivější, spíše v černé barvě, na nichž 

není tolik vidět znečištění. Pokud je to možné, mějte k dispozici jiné karimatky pro simulace v terénu 

a jiné pro nácvik uvnitř budovy. 

 

Lékárničky 

Lékárničky jsou nezbytnou pomůckou především pro simulované situace. Doporučujeme poskytovat 

účastníkům základní lékárničky, jež jsou běžně k dispozici v autech. Případné nedostatky vybavení 

napomáhají k zajištění realističnosti celé simulace.  

 

 

3.7 Práce s nemotivovanou klientelou 
 

Struktura frekventantů autoškol, účastníků profesního vzdělávání řidičů i rehabilitačních programů 

pro řidiče je relativně heterogenní. U řady z účastníků je proto motivace k účasti na kurzu relativně 

nízká. Pro co nejhladší průběh kurzu je vhodné zjistit již na začátku jejich očekávání, motivaci a 

postoje. Zkušenosti ukazují, že v případě, že jsou témata prezentována atraktivní formou, počáteční 

nedůvěra účastníků v průběhu času slábne. Účastníky výrazně narušující průběh skupiny, stejně jako 

účastníky s výraznými sklony k pasivitě, je vhodné více zapojit a svěřit jim co nejvíce aktivních úkolů. 

Obecně však platí, že všichni účastníci by měli mít právo nezapojovat se do aktivit, pokud opravdu 

nechtějí, aniž by museli vysvětlovat důvody. 

Zvláštní problematickou skupinou jsou jedinci s traumatickou zkušeností s poskytováním první 

pomoci. Někteří jsou k účasti zvýšeně motivováni, aby do budoucna předešli opakování 

traumatického zážitku, jiní se naopak kurzu vyhýbají. Ve všech případech však hrozí retraumatizace, a 

to především v průběhu simulací. Vždy je vhodné zeptat se ještě před začátkem kurzu všech 

účastníků na jejich zkušenosti s první pomocí. V případě potenciálně problematických zážitků je 

vhodné zvláště zdůraznit, že účast na všech aktivitách je dobrovolná. V každém případě je třeba 

těmto účastníkům věnovat zvlášť intenzivní pozornost a v případě jakýchkoliv netypických změn v 

chování by lektoři měli být připraveni poskytnout na místě podporu a krizovou intervenci.  

Zcela specifickou skupinu účastníků tvoří lidé se zdravotnickým vzděláváním, zejména potom lékaři a 

zdravotní sestry. V současnosti je jejich účast na kurzech první pomoci pro řidiče nepovinná, nicméně 

zkušenosti ukazují, že tito účastníci mají sice rozsáhlé odborné znalosti z oblasti medicíny, z hlediska 

dovedností a schopnosti zareagovat v reálné situaci však mnozí nejsou připraveni. Jejich účast je 

proto na místě, i když to přináší zvýšené nároky na lektory. Je vhodné hned na úvod takové účastníky 

zapojit do průběhu kurzu, zmínit jejich kvalifikaci a např. uvést, že je můžeme v průběhu kurzu využít 

pro odborné konzultace složitějších témat. V průběhu nácviku dovedností i simulací je však namístě 

sledovat reálnou úroveň jejich výkonu a poskytovat jim citlivou, ale realistickou zpětnou vazbu. 
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Specifickou skupinou účastníků kurzu jsou jedinci s různými typy fyzických handicapů. Tito účastníci 

mohou mít tendenci vyhýbat se především praktickému nácviku dovedností a simulacím a řady 

úkonů navíc fakticky nemusejí být schopni. V takovém případě doporučujeme soustředit se 

především na ty aktivity, které tito účastníci dokážou zvládnout. Rovněž obsah zkoušky by měl být 

uzpůsoben případným handicapům. 

 

3.8 Zdroje aktualizovaných informací 
 

Klíčovým zdrojem aktuálních informací pro výuku první pomoci jsou guideliny ERC (European 

Resuscitation Council – Evropská resuscitační rada). Česká resuscitační rada zajišťuje publikaci české 

jazykové mutace těchto doporučení. Jsou aktualizovány pravidelně 1x za 5 let (dosud poslední 

aktualizace proběhla roku 2015), v souladu s výsledky nejnovějších výzkumů z oblasti urgentní 

medicíny. ERC je také zdrojem výukových postupů a metodik. ERC každoročně pořádá kongres, 

v jehož rámci je možné získat jak informace o nových poznatcích z oblasti medicíny, tak i přehled o 

nejnovějších trendech ve výuce první pomoci.  

 

3.9 Rizika využití zážitkové metodiky u kurzů první pomoci  
 

Simulované situace jsou pro disponované účastníky potenciálním zdrojem traumatu. Platí to zvláště 

pro ty z účastníků, kteří za sebou mají traumatickou zkušenost s poskytováním první pomoci či 

dopravní nehody. Je proto vhodné vždy před začátkem kurzu zmapovat obavy, očekávání účastníků a 

také jejich předchozí zkušenosti. Tam kde předpokládáme, že by simulace mohly být traumatické, 

věnujeme účastníkům větší pozornost a zdůrazňujeme jim možnost neúčastnit se simulace. Rovněž 

po ukončení simulace je důležité ověřit, zda jsou všichni zúčastnění v psychické pohodě a v případě 

potřeby nabídnout podporu a pomoc. 

Realistické simulace dopravních nehod také mohou přispívat k rozvoji strachu z řízení. Ten je 

v autoškolách poměrně častým problémem, a to zvláště u žen. Při dotazování na obavy a očekávání 

proto může být velmi přínosné, pokud se lektoři zajímají také o otázky vztahu k řízení a včas zmapují 

případné výraznější obavy. U účastníků či účastnic se zvýšeným strachem z řízení je vhodnější 

zařazovat do simulací méně drastické situace. 

 

3.10 Kvalifikace lektorů první pomoci. 
 

Lektoři první pomoci by měli splňovat alespoň jednu z následujících variant kvalifikace:  

Nejméně 3 ročníky v oboru všeobecné lékařství. 

Odborné vzdělání zdravotní sestry.  

Rekvalifikace s akreditací MŠMT dle vyhlášky č. 176/2009 Sb. 

Všichni lektoři první pomoci by také měli být proškoleni v používání metod zážitkové pedagogiky 

v rámci kurzů první pomoci. Pedagogická příprava je významnou součástí vzdělávání lektorů první 

pomoci a nemůže být plně kompenzována rozsáhlými medicínskými znalostmi. 
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Všichni lektoři první pomoci by měli průběžně rozvíjet své kompetence v rámci celoživotního 

vzdělávání.  

Kvalita kurzů první pomoci by měla být pravidelně ověřována a v případě pochybností by měla být 

prověřena i odborná a pedagogická kompetence lektora. 
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4.      METODY TESTOVÁNÍ  

 

Zkouška kompetencí v oblasti první pomoci by měla být podmínkou získání řidičského průkazu. U 

ostatních kurzů první pomoci (refresh, kurzy pro profesionální řidiče, rehabilitační programy) není 

zkouška nutnou součástí.  

4.1 Základní tematické okruhy pro zkoušku 
 

Systém tří kroků jako celek s důrazem na dostupnost první pomoci a rozhodnutí o volání další pomoci  

bezpečnost zachránce. 

Rozpoznání poruchy vědomí a přístup k bezvědomému. 

Porucha dýchání – lapavé dechy versus normální, ověření dechu. 

Pravidla resuscitace.  

Volání tísňové linky.  

Mechanismus úrazu vedoucí k možnému poranění páteře a míchy a vnitřnímu krvácení. 

Postup při masivním vnějším krvácení. 

Příznaky poranění mozku. 

4.2 Úrovně zkoušky  

1. ZNALOSTI  

V zásadě dostačující je stávající koncepce, kdy jsou otázky z oblasti zdravovědy zařazeny jako součást 

teoretického testu. Do budoucna nicméně doporučujeme revizi otázek, jejich aktualizaci v souladu 

s aktuálními prioritami, trendy i aktuálními guideliny výuky první pomoci. Jednou z možných variant 

do budoucna může být i teoretický test vynechat a zaměřit se spíše na reálný výkon v simulované 

situaci, s následnými doplňujícími otázkami ze strany hodnotitelů. 

 

2. DOVEDNOSTI 

Dovednosti by měly být testovány praktickou zkouškou, buď samostatně, nebo v rámci simulace. 

Všechny testované osoby by měly zvládnout minimálně tyto úkony:  

- Přístup k bezvědomému 

- Stlačování hrudníku 

 

3. PŘIPRAVENOST POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC 

Připravenost poskytnout první pomoc by měla být testována simulovanou situací.  Simulace dopravní 

nehody s nejméně 3 figuranty, v níž účastníci zasahují samostatně. Každý z účastníků by měl 

zvládnout minimálně tyto oblasti: 

- Zajištění vlastní bezpečnosti. 

- Zajištění vozidla. 

- Volání záchranné služby. 

- Prioritizace. 

- Přístup k bezvědomému. 

- Zajištění základních životních funkcí u vybraného pacienta. 
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Po ukončení simulace by měla následovat krátká konzultace, v jejímž průběhu účastník vysvětli, proč 

volil konkrétní postupy, a získá i zpětnou vazbu ze strany hodnotitelů.  

Obecně platí, že výkon v simulované situaci je sám o sobě dostatečným testem komplexní 

připravenosti absolventa kurzu první pomoci. Správné zvládnutí simulovaných situací zahrnuje 

všechny nezbytné znalosti a dovednosti, motivaci i schopnost zvládnout stresovou situaci.  

  



 

60 
 

III. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ 
 

Metodika přináší zcela novou koncepci výuky první pomoci v autoškolách, vychází z expertního 

posouzení, ale byla také evaluována v rámci pilotní výzkumné studie.  

Jedním z podkladů využitých při tvorbě této koncepce jsou i stávající metodiky výuky první pomoci 

zážitkem – např. metodika ZDRSEM: Pleskot, R. et al. (2013). První pomoc zážitkem, ZDRSEM Praha. 

Curriculum kurzu první pomoci pro rehabilitační programy pro řidiče s problematickým průběhem 

řidičské praxe vychází z metodiky Metodika práce s řidiči, jimž bylo odebráno řidičské oprávnění pro 

opakované páchání závažných dopravních přestupků certifikované Ministerstvem dopravy, Odborem 

kosmických aktivit v roce 2015.  

 

IV. POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY 
 
 
Metodika je určena pro: 
 
Kvalifikované lektory realizující kurzy první pomoci pro frekventanty autoškol a pro účastníky 
rehabilitačních programů pro řidiče.  
Majitele a provozovatele autoškol.  
 
 
Slouží jako vodítko pro: 
Tvorbu koncepce kurzů první pomoci pro řidiče.  
Tvorbu závazného obsahu konkrétních vzdělávacích programů. 
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V. EKONOMICKÉ ASPEKTY 
 

Náklady na realizaci 6 hod. kurzu (pro 1 osob, v tis. Kč): 
1 – 1,5  
Náklady na realizaci 16 hod kurzu (na 1 osobu, v tis. Kč) 
2,5 
 
Efekty: 

Zvýšení připravenosti poskytnout první pomoc v akutní situaci, především v situaci dopravní 
nehody. 
Zvýšení efektivity poskytované první pomoci.  
Potenciál snížení úmrtí a závažných následků zranění souvisejících s dopravními nehodami až 
o 10%. 

 
Další efekty: 

Zvýšení míry prosociálního a komunitního chování. 

Snížení míry rizikového chování za volantem. 

Snížení pravděpodobnosti ujetí od nehody. 
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