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Ž ivot je krásný a stojí za to, žít ho naplno a „normálně“, 
bez ohledu na věk nebo na nejrůznější překážky, 

které nám a  lidem kolem nás osud nachystal. Jenže 
co je vlastně dneska „normální“? Vždyť pohled na 
handicapované i na seniory se závratně mění, stejně jako 
jejich možnosti. Pracují, cestují, baví se a svým pozitivně 
aktivním přístupem ke světu mnohdy předčí i  nás 
ostatní, zdravější a zdánlivě šťastnější. Přesto jim běžné 
každodenní situace staví do cesty spoustu bariér – a naší 
neutuchající snahou by mělo být tyto bariéry bořit. 

Tato publikace vám pomůže zjistit, jak se k  lidem 
s různými typy postižení chovat, jak s nimi komunikovat 
a  jak (nejen) jim v  případě potřeby poskytnout první 
pomoc a následnou péči. A protože opakování je matka 
moudrosti, zařadili jsme do jednotlivých kapitol testy 
a kvízy, díky kterým si ověříte své znalosti a nově získané 
informace si lépe zapamatujete. Doufáme, že naše 
užitečné rady zpříjemní a  usnadní život vám i  lidem ve 
vašem okolí.
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KOMUNIKACE S LIDMI 
SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

„Správně vidíme jen svým srdcem. 
Co je důležité, je očím neviditelné.“ 

 Antoine de Saint-Exupéry

1.  KDO JE ČLOVĚK 
S POSTIŽENÍM ZRAKU?

Stupně zrakového postižení:
•   slabozrací
•   lidé se zbytky zraku
•   téměř či úplně nevidomí

Typy zrakového postižení
U každého člověka se zrakovým postižením mohou 
být zasaženy různé zrakové funkce:

•   zraková ostrost 
(člověk se sníženou zrakovou ostrostí vidí špatně 
do dálky a/nebo do blízka, většinou potřebuje 
různě zvětšené písmo)

•   zorné pole 
(poškozené zorné pole způsobuje omezení 
viděného prostoru před námi či vedle nás, jedinec 
nevidí např. pravou/levou stranu, jeho horní/dolní 
polovinu, zorné pole má různě zúžené či se u něj 
objevují výpadky)

•    barvocit 
(poruchy barvocitu se projevují od zhoršeného 
rozlišování některých barev až po úplnou 
neschopnost rozpoznávat všechny barvy)

•    adaptace na světlo a tmu  
někteří lidé se zrakovým postižením mají sníženou 
schopnost přizpůsobit se různým hladinám 
osvětlení, mohou se u nich vyskytovat tyto oční 
vady:

–   světloplachost 
(zhoršené vidění až praktická slepota při 
zvýšeném osvětlení, např. ve slunných dnech)

–   šeroslepost 
(zhoršené vidění až praktická slepota při 
nedostatečném osvětlení, v šeru)
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ŘEŠENÍ: 
1.  platí: Vždy mluvíme o nevidomých, 

nikdy o slepcích. Pojem slepec má 
spíše pejorativní charakter. V lékařské 
terminologii je však legitimní užívat pojmy 
praktická/úplná slepota.

2.  neplatí: Většina nevidomých něco vidí, 
může to být světlo, barvy, obrysy apod. 
Jen minimum nevidomých nerozpoznává 
ani světlo od tmy. Někteří zrakově 
postižení mají zrakové halucinace (vidí 
světelné záblesky, fantomy), což je velmi 
nepříjemné. 

3.  neplatí: Dioptrické brýle mohou nosit i lidé 
se zbytky zraku či prakticky nevidomí, ale 
brýle jim pomáhají vidět aspoň o kousíček 
lépe a chrání jejich oči před úrazem.

4.  platí: Stačí mít v počítači zakoupený 
odečítací či zvětšovací software. Speciální 
klávesnice není potřeba, nevidomý může 
psát poslepu „všemi deseti“, podobně jako 
třeba sekretářka.

5.  neplatí: Bílou hůl mohou používat 
i slabozrací, kteří takto signalizují svému 
okolí, že špatně vidí a že je potřeba na ně 
brát ohled.

6.  neplatí: I nevidomý se rád „na něco 
mrkne“, stejně jako si vozíčkář „zaběhne do 
obchodu“.

7.  neplatí: Nevidomý dobře slyší, není nutné 
zvyšovat hlas a zpomalovat v řeči. Na to 
je potřeba dávat pozor, při chybějícím 
zrakovém kontaktu s nevidomým často 
intuitivně zvedáme hlas, což je pro všechny 
nepříjemné. 

8.  neplatí: Zrak se nekazí, pouze dochází ke 
zrakové únavě, a proto je potřeba více 
odpočívat. 

9.  platí: Hmatem jsou rozpoznatelné mince, 
nikoli bankovky v oběhu. Nevidomí 
proto používají speciální pomůcku na 
rozpoznávání bankovek.

10.  neplatí: Nevidomí mají sice většinou lepší 
sluch a hmat, ale pouze proto, že se ho 
cíleně učí využívat místo zraku.

11.  platí: Podle odhadů ovládá bodové písmo 
zhruba jen 10 % nevidomých, jsou to 
hlavně nevidomí od narození. Lidé, kteří 
oslepli později, se Braillovo písmo ne vždy 
naučí.

 Nikdy nechytejte
nevidomého

za jeho ruku s bílou holí!2.  MÝTY A OMYLY 
O ZRAKOVÉM POSTIŽENÍ

O zrakově postižených ve společnosti koluje 
celá řada mýtů. Například že je dobré si od 
nevidomého při prvním seznámení nechat 
ohmatat obličej. Představte si to v praxi, 
dochází k trapným situacím na obou stranách 
a nevidomému samotné ohmatání obličeje 
žádnou informaci nepřinese.
 
KVÍZ:  Zkuste rozpoznat, 

co je pravda a co lež
1.  Lepší je používat pojem nevidomý než 

slepec, nevidomost než slepota. 
platí / neplatí

2.  Většina nevidomých vidí jen tmu.  
platí / neplatí

3.  Dioptrické brýle nosí lidé, kteří toho ještě 
hodně vidí, a brýle jim plně kompenzují 
zrakovou vadu.  
platí / neplatí

4.   Nevidomý může pracovat na běžném 
počítači a klávesnici, jen potřebuje mít 
nainstalovaný speciální program.  
platí / neplatí

5.  Kdo používá bílou hůl, je nevidomý.  
platí / neplatí

6.  Při komunikaci s nevidomým není vhodné 
používat slova „vidět“, „podívat se“, 
„kouknout se“. Také nepopisujeme vizuální 
vjemy (barvy apod.), protože bychom se 
nevidomého mohli dotknout.  
platí / neplatí

7.  Na nevidomého je dobré mluvit nahlas 
a zřetelně.  
platí / neplatí

8.  Slabozrakému se zrak používáním ještě více 
kazí. platí / neplatí

9.  Nevidomý hmatem nerozpozná hodnoty 
českých bankovek.  
platí / neplatí

10 .  Lidé, kteří jsou nevidomí od narození, mají 
„šestý smysl“ – lepší hudební sluch, hmat či 
vnímání překážek. 
platí / neplatí

11.  Mnoho nevidomých neovládá Braillovo 
bodové písmo. 
platí / neplatí 
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3.  JAK NEVIDOMÉHO 
DOPROVÁZET?

Když potkáte nevidomého, nebojte se mu 
nabídnout pomoc – někdo pomoc přijme, jiný 
ji odmítne, nebuďte z toho smutní. Nevadí, že 
nebudete přesně vědět, jak nevidomému pomoci, 
klidně se ho zeptejte, co máte přesně udělat a jak 
mu konkrétně pomoci. Uvádíme pár rad, jak při 
prvním kontaktu s nevidomým postupovat:

•   nevidomého oslovte a následně (nebo současně) 
se ho lehce dotkněte, aby věděl, že mluvíte na něj

•   zeptejte se ho, jestli potřebuje pomoc a co 
konkrétně od vás očekává

•   nabídněte mu své rámě: nevidomý se do vaší paže 
lehce zavěsí a jde krok za vámi, podle pohybů vaší 
paže se lépe orientuje

•   nikdy netlačte nevidomého před sebou;  
průvodce jde vždy první, a to i při průchodu 
dveřmi nebo jiným zúženým prostorem

•   nikdy nechytejte nevidomého za jeho ruku 
s bílou holí

•   komentujte překážky, jejich umístění a směr, 
např. „schody nahoru“ nebo „schod dolů“ atd.

•   pokud doprovázíte nevidomého na dané místo, je 
potřeba se ho zeptat, kam přesně ho máte odvést

•   nevidomého nikdy nenechávejte uprostřed 
volného prostoru, např. na autobusové zastávce 
ocení, když ho odvedete na začátek k označníku, 
po převedení na druhou stranu ulice je vhodné 
nevidomého odvést k orientačnímu bodu 
(např. okraj obrubníku)

4. POMŮCKY
Moderní kompenzační pomůcky nevidomým 
pomáhají plnohodnotně se zapojit do života. 
Základní pomůckou však stále zůstává dlouhá 
bílá hůl. 

???  Věděli byste, 
kdo nosí červenobílou hůl?

 
Do pracovního a společenského života by se 
nevidomí nemohli zapojit bez ozvučených počítačů, 
mobilních telefonů nebo mluvících hodinek. Při 
nalévání horkých nápojů pomáhá indikátor hladiny, 
pro výběr vhodné barevné kombinace oblečení 
lze použít rozpoznávač barev a při placení zase 
rozpoznávač bankovek. Samozřejmě existuje celá 
řada dalších šikovných pomůcek, například mluvící 
váha, šablona na podpis atd.

5. PÁR TIPŮ A RAD
•   nikdy nepřesouvejte 

nevidomému věci – vše 
musí mít své stálé místo

•   dávejte pozor na překážky 
v úrovni hlavy (např. 
otevřená okna nebo dvířka 
od skříně) – hrozí úraz 

•   pokud nevidomému cokoli 
podáváte, okomentujte to 

•   nestavte do cesty překážky 
– krabice, nezasunuté 
židle…

ŘEŠENÍ:
Červenobílou hůl nosí hluchoslepí.



9

RO
ZU

M
ÍM

E SI, PO
M

ÁH
ÁM

E SI

9

6.   DESATERO KOMUNIKACE 
S NEVIDOMÝMI A SLABOZRAKÝMI

1.  Zrakově postižení jsou lidé s různými typy i stupni zrakového 
postižení. Když někdo nosí bílou hůl, ještě to neznamená, že nic 
nevidí. Naopak s bílou holí chodí mnoho slabozrakých lidí, aby dali 
svému okolí vědět, že na ně mají dávat zvýšený pozor.

2.  Nevidomí vás sice nevidí, ale většinou velmi dobře slyší. 
Při komunikaci proto není nutné zvyšovat hlas, mluvit pomaleji 
apod. 

3.  Nevidomému pomoc nabídněte, ale nikdy nevnucujte. Vždy nejprve 
zjistěte, jestli a jakou pomoc chce. Pokud nevíte, jak mu přesně 
pomoci, nebojte se ho zeptat.

4.  Průvodce nevidomého pouze doprovází, nikoli zastupuje. Vše tedy 
vždy projednávejte přímo s nevidomým a ne s jeho průvodcem!

5.   Při rozhovoru s nevidomým se nemusíte vyhýbat popisu optických 
vjemů či barev ani používání slov jako podívat se, kouknout se, 
vidět, mrknout se apod. 

6.  Nevidomého vždy pozdravte jako první. Když znáte jeho jméno, 
připojte ho k pozdravu, aby věděl, že se obracíte na něj. Pokud 
nevidomému podáváte ruku, doprovoďte pohyb slovním 
komentářem „podávám vám ruku“. 

7.  Když vstoupíte do místnosti, kde je nevidomý, dejte mu o sobě 
vědět. Pokud vás nepozná podle hlasu, řekněte mu své jméno. 
Tichý pohyb neznámé osoby v jeho okolí působí nepříjemně. 
Také dejte vždy nevidomému vědět, že místnost opouštíte.

8.  Pokud nevidomého doprovázíte, nabídněte mu, aby se chytil vaší 
paže – tak může jít bezpečně krok za vámi a sledovat směr vašich 
pohybů. Nikdy netlačte nevidomého před sebou!

9.  Informace z okolí nevidomému zprostředkujte a popište. Vyhýbejte 
se však neurčitým výrazům jako „tam vzadu“, „támhle už to 
uvidíte“ či slovům vyjadřujícím nebezpečí bez dalšího slovního 
doprovodu – například „pozor“.

10.  Nevidomého nikdy nechytejte za jeho ruku s bílou holí – je to pro něj 
stejné, jako kdyby vám někdo zakryl oči!

UŽITEČNÉ ODKAZY
Tyfloservis, o. p. s. – www.tyfloservis.cz

Tyflocentrum, o. p. s. – www.tyflocentrum.cz
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, z. s. – www.sons.cz

Prodejny tyflopomůcek – www.tyflopomucky.cz 
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o. p. s. – www.dedina.cz

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana – www.ktn.cz
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KOMUNIKACE S LIDMI 
SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

„Slepota odděluje člověka od věcí, 
hluchota od lidí.“ 

 citát hluchoslepé americké spisovatelky Heleny Kellerové

1.  KDO JE ČLOVĚK 
S POSTIŽENÍM SLUCHU?

Typy sluchového postižení:
•   neslyšící 

Osoby, které se narodily se sluchovou vadou nebo 
ohluchly předtím, než se u nich vyvinula mluvená 
řeč. Neslyšící nejsou schopni slyšet mluvenou řeč 
ani za pomocí sluchadel.

•   nedoslýchaví 
Lidé, kteří mají zbytky sluchu, to znamená, že 
se sluchadly mohou rozumět mluvené řeči i bez 
odezírání a mohou (pomocí sluchadla) vnímat 
okolní zvuky. Někteří mají problém rozlišit řeč od 
ostatních zvuků, poznat intenzitu a zaměřit směr. 

•   ohluchlí 
Tito lidé ztratili sluch až po vyvinutí řeči. Na rozdíl 
od neslyšících u nich nedochází k posunu chápání 
významu slov.

•   tinitus  
Stav, kdy vnitřní ucho vysílá do mozku informace 
o zvuku, který ve skutečnosti neexistuje, 
resp. existuje, ale slyší ho jen postižený člověk, 
označujeme jako ušní šelesty neboli tinitus auris. 
Toto postižení představuje obrovskou zátěž pro 
lidskou psychiku.
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ŘEŠENÍ:
1.  neplatí: Čeština je pro neslyšící cizí 

jazyk, podrobný text nepomůže. Lepší 
je vysvětlovat v krátkých mluvených 
úsecích pro usnadnění odezírání, používat 
kratší texty, u složitějších věcí, jako jsou 
smlouvy a podobně, je nejvhodnější pomoc 
tlumočníka.

2.  neplatí: Vedle jednotlivých národních jazyků 
se historicky vyvíjely i národní znakové 
jazyky.

3.  neplatí: Mnoho neslyšících studuje i na 
vysokých školách.

4.  neplatí: Neslyšící používají takový 
komunikační systém, který jim nejlépe 
vyhovuje (přehled systémů najdete na 
následující straně).

5.  neplatí: Někteří odezírají a používají 
mluvenou řeč, jiní preferují písemný 
záznam.

6.  platí
7. platí
8.  neplatí: Pomůcek je celá řada, např. vibrační 

budík, světelný signál domovního 
zvonku a mnoho dalších.

9.  neplatí: Tlumočník pouze překládá, co je 
řečeno.

2.  MÝTY A OMYLY 
O SLUCHOVÉM POSTIŽENÍ

O sluchově postižených ve společnosti koluje 
celá řada mýtů. Nejrozšířenější je představa, 
že na člověka se sluchovou vadou se musí 
křičet, a čím je vada těžší, tím hlasitěji. 
Křičení opravdu ničemu nepomůže – mnohem 
důležitější je mluvit zřetelně. Neslyšící se navíc 
snaží porozumět i odezíráním, takže když 
budete při křičení ještě slabikovat, neporozumí 
vám vůbec.
 
KVÍZ:  
Která tvrzení o neslyšících jsou pravdivá?
1.  Pokud mi neslyšící nerozumí, je lepší mu vše 

podrobně napsat. 
platí / neplatí

2.  Znakový jazyk je na celém světě stejný. 
platí / neplatí

3.  Znakový jazyk je jednodušší, proto neslyšící 
nemohou studovat.  
platí / neplatí

4.   Každý neslyšící umí znakovat. 
platí / neplatí

5.  Znakový jazyk je pro neslyšící jediný možný 
komunikační prostředek. 
platí / neplatí

6.  Při komunikaci s neslyšícím je potřeba mluvit 
zřetelně, neslabikovat, nemluvit příliš rychle 
ani příliš pomalu. 
platí / neplatí

7.  Čeština je pro neslyšícího cizí jazyk, i když jde 
o rodilého Čecha. 
platí / neplatí

8.  Neslyšící kromě sluchadel nepotřebují žádné 
jiné kompenzační pomůcky. 
platí / neplatí

9.  Pokud má neslyšící tlumočníka, řeknu 
vše tlumočníkovi a on to pak neslyšícímu 
vysvětlí.  
platí / neplatí

Křičení 
opravdu ničemu nepomůže – 

mnohem důležitější 
je mluvit zřetelně.
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3.  JAK SE NESLYŠÍCÍ 
DOROZUMÍVAJÍ?

Ne všichni neslyšící znakují. Dokonce i v některých 
speciálních školách pro neslyšící se vyučuje 
orální metodou, tedy odezíráním. Komunikační 
problém může nastat u starších neslyšících, 
kteří se nenaučili číst ani znakovat, protože se 
v rodině dorozumívali vlastním – pro ostatní 
nesrozumitelným – jazykovým kódem. 

Pro komunikaci s neslyšícími byl vydán 
zákon o komunikačních systémech neslyšících 
a hluchoslepých osob, který dává neslyšícím 
právo:
•   svobodně si zvolit z komunikačních systémů 

uvedených v zákoně ten, který odpovídá jejich 
potřebám

•   na tlumočnické služby při návštěvě lékaře, 
vyřizování úředních záležitostí a při zajišťování 
dalších nezbytných potřeb – tyto služby zajišťují 
tlumočení osobou ve zvoleném komunikačním 
systému, které jsou uvedeny v zákoně 

Pro některá slova 
existuje jiný znak v Čechách 

a jiný na Moravě,  
znakový jazyk má i svá nářečí. 

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY 
•   Český znakový jazyk – Jde o plnohodnotný 

komunikační systém s vlastní gramatikou, 
zcela nezávislý na jakémkoli mluveném jazyce. 
Pro neslyšící je často český znakový jazyk 
jejich mateřštinou a čeština cizím jazykem. 
Při komunikaci, zejména té psané, myslete na 
to, že mluvíte nebo si píšete s „cizincem“. Míra 
dorozumění s neslyšícím je tedy závislá na jeho 
znalosti češtiny. Na druhé straně je potřeba říci, že 
stále více neslyšících ovládá češtinu výborně. 
Český znakový jazyk se šířil osobním vizuálním 

kontaktem v komunitě neslyšících, čímž vznikaly 
lokální rozdíly. Stejně jako se vyvíjela čeština nebo 
maďarština, vyvíjel se i český nebo maďarský 
znakový jazyk. Pro některá slova existuje jiný znak 
v Čechách a jiný na Moravě, znakový jazyk má 
i svá nářečí. Používáním technologií, především 
přenosem obrazu na dálku (např. Skype, 
WhatsApp), se lokální rozdíly postupně stírají. 

•    Znakovaná čeština – umělý jazyk, v němž je 
ke každému českému slovu přiřazen znak. 
Znakovanou češtinu používají nejčastěji lidé, 
kteří ztratili sluch během života, oproti tomu 
český znakový jazyk je obecně dorozumívacím 
prostředkem českých neslyšících. Mezi oběma 
způsoby komunikace jsou výrazné rozdíly. 
Především však platí, že znakovaná čeština 
používá gramatiku českého jazyka, která je 
odlišná od znakového jazyka. Znakovanou češtinu 
v minulosti sledovali neslyšící v televizi v rohu 
obrazovky, ale vzhledem k rozdílu v gramatice 
jí často příliš nerozuměli. V současnosti se ve 
většině případů tlumočí do českého znakového 
jazyka.

•    Prstová abeceda – každé písmeno má svůj znak. 
Někteří z nás ji používali ve škole při napovídání, 
ale ve světě neslyšících se využívá hlavně při 
hláskování jmen nebo názvů.

•    Odezírání – často používaný komunikační 
prostředek, který však má svá omezení. 
Sledování pohybů úst mluvícího je velmi náročné 
a pozornost nelze udržet dlouho. Dorozumívání 
také komplikuje špatná artikulace, slabé 
osvětlení, ale třeba i žvýkačka nebo plnovous.

•    Písemný záznam mluvené řeči – prostředek, 
který pomáhá hlavně ohluchlým, protože jejich 
znalost češtiny a čtení zůstala zachována. Často 
bývá označován jako simultánní přepis. 
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4.   DESATERO KOMUNIKACE 
S NESLYŠÍCÍMI A NEDOSLÝCHAVÝMI

1.  Upozorněte na zájem komunikovat, například zatřepáním rukou 
a lehkým dotykem na loket nebo rameno.

2.  Během hovoru udržujte vzájemný oční kontakt, aby neslyšící věděl, 
že mluvíte k němu.

3.  Umožněte odezírání, otáčejte se ústy k neslyšícímu a nestůjte mu za 
zády nebo bokem. Pokud hovoří více lidí, musí mluvit postupně po 
jednom.

4.  Nestůjte zády k oknu/světlu.
5.  Nemluvte příliš rychle, neslabikujte, nekřičte. Přílišná artikulace 

ztěžuje odezírání. 
6.  Používejte známá slova, jednoduché věty, nikdy cizí výrazy nebo 

fráze. Řeknete-li o někom, že má hroší kůži, ne každý neslyšící tuto 
frázi pochopí. Stejně tak nepoužívejte ironii.

7.  Ujišťujte se, že vám neslyšící rozumí.
8.  Odezírání je náročné a nikdo to nevydrží příliš dlouho.
9.  Použijte papír a tužku nebo prstovou abecedu, určitě se to vyplatí 

především u jmen a názvů.
10.  Snažte se, aby váš hovor nebyl ničím rušen (rádio, televize, hluk 

ulice apod.).
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5.  TLUMOČENÍ 
ZNAKOVÉHO JAZYKA

Neslyšící člověk má při komunikaci se slyšícími 
úředníky, zdravotníky, policisty apod. právo 
na tlumočníka. Jeho dalším právem je vybrat 
si tlumočníka, kterému dobře rozumí a také 
důvěřuje. Tlumočení může probíhat formou 
znakového jazyka, znakované, mluvené či 
psané češtiny – podle komunikačních preferencí 
neslyšícího. Při tlumočení je potřeba dodržovat 
několik základních zásad:

•   tlumočník musí být vždy vedle slyšící osoby, jejíž 
řeč tlumočí, protože neslyšící člověk potřebuje 
vidět jak na tlumočníka, tak na hovořící osobu

•   rozhovor vedeme přímo s neslyšícím člověkem, 
proto vždy mluvte na neslyšícího a ne na 
tlumočníka

•   nemluvte na neslyšícího ve třetí osobě, 
nepoužívejte formulace jako „řekněte mu, aby 
udělal…“

•   tlumočníci jsou povinni ctít etický kodex, který jim 
ukládá tlumočit vše, co řeknete, a to např. včetně 
vaší poznámky „tohle mu ale neříkejte“ 

•   nemluvíme s tlumočníkem s tím, že on to později 
neslyšícímu vysvětlí; hovor probíhá v plném znění 
a v reálném čase, aby se mohl průběžně ptát na 
to, co ho zajímá

•   mějte na paměti, že při tlumočení vždy dochází 
k časovému skluzu, jelikož tlumočník musí mít čas 
informaci přijmout, zpracovat a zprostředkovat

•   na konci tlumočeného hovoru se neslyšícího vždy 
zeptejte, zda potřebuje ještě něco upřesnit

6.  BARIÉRY VE SVĚTĚ 
NESLYŠÍCÍCH 

Když se mluví o bariérách, většinou si představíme 
bariéry pro tělesně nebo zrakově postižené. 
S bariérami, které s sebou nesou značná rizika, 
se však setkávají i neslyšící:

•   neslyší výstražnou signalizaci, takže kde je to 
možné, je potřeba přidat signalizaci světelnou 
nebo neslyšícího jinak upozornit na hrozící 
nebezpečí

•   neslyší domovní zvonek, bzučák
•   riziko vzniká při úrazu, kdy je postižený rozrušený, 

není schopen odezírat a tlumočník není k dispozici 
(v takovém případě lze využít on-line tlumočení 
např. přes mobil, více zjistíte na www.tichysvet.cz) 
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UŽITEČNÉ ODKAZY
Tichý svět, o. p. s. – www.tichysvet.cz
Česká unie neslyšících – www.cun.cz

Aplikace pro on-line tlumočení – www.tichysvet.cz
Centrum pro zprostředkování tlumočníků pro neslyšící – www.cztn.cz

7. PÁR TIPŮ A RAD
•   v hovoru s neslyšícím nikdy nepoužívejte fráze 

a ironii

•   ujistěte se kontrolní otázkou, že vám neslyšící 
rozuměl. Pokud ne, tak to řekněte jinými slovy. 
Také se můžete zeptat, co vám rozuměl.

•   neprojevujte netrpělivost, snažte se najít cestu ke 
vzájemnému porozumění. Počítejte s tím, že vám 
komunikace s neslyšícím zabere více času.

•   neslyší informace o dopravní situaci, výlukách 
apod.

•   velké riziko vzniká při evakuaci, protože neslyší 
udílené pokyny (nejlepší je s neslyšícím evakuaci 
předem nacvičit)

•   problémy mohou nastat i u lékaře, v některých 
zařízeních lze využít služby „Bezbariérové 
nemocnice s tlumočením on-line“
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KOMUNIKACE S LIDMI 
S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM 

„Na rukou a nohou plány 
a touhy nestojí.“ 

citát z knihy Pozorovatelka od Petry Braunové a Lenky Payerové

1.  KDO JE ČLOVĚK S POSTIŽENÍM 
POHYBOVÉHO APARÁTU

Pokud bychom zde chtěli uvést všechna možná 
postižení pohybového aparátu, na nic jiného 
už by nám nezbylo místo. Rádi bychom však 
zdůraznili slovo „člověk“, protože ať už se setkáme 
s jakkoli postiženým, je to především člověk a tak 
je potřeba s ním jednat. Musíme mít na paměti 
především slušnost, vždy je nutné respektovat 
osobní prostor a lidskou důstojnost. 

Stupně tělesného postižení ve zkratce:
paraparéza  
= částečné ochrnutí poloviny těla
paraplegie  
= úplné ochrnutí poloviny těla (paraplegik)
tetraparéza  
= částečné ochrnutí všech končetin
tetraplegie  
= úplné ochrnutí všech končetin (tetraplegik)
kvadruparéza  
= částečné ochrnutí celého těla
kvadruplegie  
= úplné ochrnutí celého těla (kvadruplegik)

Typy tělesného postižení: 
•   vrozené 

chybějící končetiny, deformity, choroby…

•   získané 
postižení po úrazu, onemocnění, stáří…

Ať už se setkáme
s jakkoli postiženým,

je to především člověk.
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ŘEŠENÍ: 
1.  platí: Klidně můžete říci vozíčkáři 

„pojď, „běž“ a další slova pro vyjádření 
samostatného pohybu, jistě se neurazí, 
naopak bude rád, že ho berete jako každého 
jiného ve společnosti. I vozíčkář si občas pro 
něco zaběhne, skočí s kamarádem na pivo 
nebo dojde na poštu. 

2.  neplatí: Na vozíku se může pohybovat 
i osoba, která je kvůli svému onemocnění 
omezena pouze na pohyb pár kroků denně 
s oporou (např. po bytě se může pohybovat 
s berlemi, ale ujít 500 metrů bez vozíku už 
nezvládne).

3.  neplatí: Lidé po mrtvici, dětské mozkové 
obrně apod. můžou mít v obličeji různé 
zvláštní grimasy, mohou velmi špatně 
mluvit, ale jejich intelekt nemusí být 
poškozen! Přece jen k mluvení potřebujeme 
velké množství nervů a svalů, které lidem 
s tělesným postižením nemusejí plně 
fungovat. 

4.  platí: I člověk s velmi těžkým postižením 
může samostatně fungovat, a to díky 
bezbariérovým úpravám bytu, speciálním 
pomůckám a službě osobních asistentů. 
Všechny tyto úpravy, pomůcky a služby jsou 
ale finančně náročné. 

5.  neplatí: Většina postižených lidí vtipkuje 
ráda, humor jim dokonce může pomoci 
smířit se s problémy každodenního života. 

6.  neplatí: Architektonické bariéry sice 
postupně mizí, ale vozíčkáři se stále 
dostávají do situací, kdy jim bariéry 
nedovolí pokračovat v předem stanovené 
trase. Je běžné, že vystoupí na tramvajový 
ostrůvek, ale z něj se již nemohou dostat. 
Pro elektrický vozík může být komplikované 
i metro, protože na některých stanicích 
nelze překonat širší mezeru mezi 
nástupištěm a vlakem, na velkém množství 
stanic se bohužel nedá vůbec dostat na 
samotnou stanici… 

7.  neplatí: Euroklíč slouží k otevírání toalet 
pro handicapované. Běžné toalety jsou často 
uzamčené, a vozíčkář tak musí zdolávat 
mnohdy strastiplnou cestu k získání klíče. 
Zatím je euroklíčem osazeno velmi málo 
toalet, avšak jejich počet neustále roste.

8.  platí: Asistenční pes je vycvičen k tomu, 
aby pomáhal svému páníčkovi. Nerušte ho 
tedy v jeho práci, protože pak se přestává 
soustředit na pomoc handicapovanému.

2.  MÝTY A OMYLY 
O POHYBOVĚ POSTIŽENÝCH 
ANEB I NÁS NA ČTYŘECH 
KOLECH OBČAS 
PŘEKVAPÍ „DVOUNOZÍ“ 
SPOLUOBČANÉ

Stejně jako u jiných handicapů i o lidech 
s tělesným postižením ve společnosti panuje 
celá řada mylných představ. Zkuste, jak 
budete úspěšní v našem kvízu.
 
KVÍZ:  
Zamyslete se a pak odpovězte, 
co je pravda a co lež.

1.  Při komunikaci s vozíčkářem lze bez 
ostychu používat slova typu „běž“, „pojď“ 
apod. 
platí / neplatí

2.  Člověk, který se pohybuje na vozíku, 
nemůže vůbec chodit. 
platí / neplatí

3.  Vozíčkář, který špatně mluví (artikuluje), 
je současně mentálně postižený. 
platí / neplatí

4.   I tělesně postižený člověk může žít 
samostatně bez permanentní závislosti na 
svém okolí. 
platí / neplatí

5.  Před vozíčkářem je nevhodné říkat vtipy, 
mohlo by se ho to dotknout. 
platí / neplatí

6.   V dnešní době může vozíčkář bez větších 
problémů samostatně cestovat. 
platí / neplatí

7.  Euroklíč je univerzální klíč na všechny typy 
invalidních vozíků, takže jakákoli oprava 
kdykoli a kdekoli je snadnější. 
platí / neplatí

8.  Na asistenčního psa se nemá sahat ani 
mluvit. 
platí / neplatí
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3.  JAK TĚLESNĚ POSTIŽENÉMU 
ČLOVĚKU POMOCI?

Základem, stejně jako u ostatních typů handicapů, 
je svou pomoc nevnucovat, protože každý člověk 
s handicapem je hrdý a velmi si zakládá na 
tom, co dokáže sám. Na druhou stranu i člověk 
s pohybovým postižením občas naši pomoc 
potřebuje. Nejlepší je se ho zeptat a nechat se 
vést tím, co on sám říká. Většinou už i z dálky 
dokážeme odhadnout, zda a jakou naši pomoc 
člověk s handicapem potřebuje, protože to dává 
jasně najevo. Například tím, že se rozhlíží do 
všech stran, protože se už pár minut snaží otevřít 
dveře… Pokud vaši pomoc odmítne, neberte si 
to osobně. Pro každého je velmi důležité být co 
nejsamostatnější. 
Pokud má člověk svého asistenta, nikdy nemluvte 
s asistentem, ale obracejte se v dané věci přímo na 
handicapovaného. 

4.  POMŮCKY

Pod pojmem „pomůcky pro lidi s omezenou 
schopností pohybu“ se nám většinou vybaví 
berle, tedy francouzské hole, nebo invalidní vozík. 
Vozíků – mechanických nebo elektrických – je 
celá řada. Manipulace s vozíkem může být složitá 
a někdy i nebezpečná. Pokud si nejste jisti, nebojte 
se zeptat přímo vozíčkáře. Mějte na paměti, že 
elektrický vozík nejde při běžném režimu tlačit – 
jediné, čeho tím dosáhnete, je třesení opěradlem 
a většinou i člověkem, který na vozíku sedí.

Lidem s tělesným handicapem však pomáhá 
spousta dalších pomůcek ke zkvalitnění pohybu 
či k lepší sebeobsluze, existují pomůcky pro 
domácnost i pomůcky zdravotní.  
Je jich nepřeberné množství: 

•   chodítko
•   nástupní a výstupní plošiny
•   schodolez, což je pomůcka na překonávání schodů 

na vozíku
•   úchyty pro zvedání, madla např. pro zavírání dveří
•   drobné pomůcky ke zkvalitnění života, například 

držák klíčů, pomůcky na psaní, stolování, obouvač 
ponožek, podavač věcí atd.

•   digitální kompenzační pomůcky, např. počítače 
ovládané ústy či pohybem očí, speciální trackbally

•   zdravotnické přístroje od kyslíku po plicní 
ventilátor

•   asistenční pes



19

RO
ZU

M
ÍM

E SI, PO
M

ÁH
ÁM

E SI

Snižte se na stejnou rovinu 
jako vozíčkář.

5. PÁR TIPŮ A RAD

•   Člověk jdoucí o berlích…  
je na tom někdy hůře než vozíčkář. Nemůže si 
nic odnést v ruce, je to velmi fyzicky namáhavé, 
berle mu může kdykoli upadnout a on také, 
protože nemá tak dobrou stabilitu. Překážku bude 
překonávat stejně těžko jako vozíčkář, otevření 
dveří opatřených zavíracím zařízením je opravdu 
výkon hodný obdivu. Mysleme tedy i na lidi 
chodící o berlích, kteří naši pomoc mnohdy velmi 
uvítají. 

•   Snižte se na stejnou rovinu jako vozíčkář… 
nevěřili byste, jak při pohledu z vozíku do tváře 
stojícího člověka bolí za krkem. Při rozhovoru 
s vozíčkářem je tedy dobré si sednout, čímž mu 
dáváme najevo, že jsme na stejné úrovni jako on. 
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KOMUNIKACE S LIDMI S HANDICAPEM (TĚLESNĚ POSTIŽENÍ)

UŽITEČNÉ ODKAZY
Svaz tělesně postižených v ČR – www.svaztp.cz
Pražská organizace vozíčkářů – www.pov.cz
Liga vozíčkářů – www.ligavozic.cz
Česká asociace paraplegiků – www.czepa.cz

Když jedete výtahem, je vhodné 
vozíčkáře pustit či vystoupit. 

•   Když před vámi parkuje vozíčkář…  
je dobré se rozhlédnout, jestli před vámi nebo 
vedle vás nestojí auto s označením vozíčkáře. 
Vozíčkář nemůže vždy stát na vyhrazeném místě 
pro invalidy a potřebuje větší manipulační prostor 
pro pohyb na vozíku nebo pro sklopení plošiny. 
Když zaparkujete těsně u něj, vozíčkář se pak do 
auta už nemusí dostat, protože nesklopí plošinu 
nebo nebude mít dostatek prostoru pro vozík. 

•   Ve výtahu… 
když jedete výtahem o „velikosti vozíku“, je 
vhodné vozíčkáře pustit či vystoupit. V praxi je 
bohužel běžné, že vozíčkář čeká na prázdný výtah 
třeba i 20 minut. 
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KOMUNIKACE S LIDMI 
S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 

„Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. 
První z nich je být uznán a milován takový, jaký je.“ 

Michele Pascale Duriezová

1.  KDO JE ČLOVĚK 
S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM?

Mentální retardace 
Hlavním znakem mentální retardace je nízká úroveň 
rozumových schopností. Jde o postižení vrozené 
a trvalé. Člověk s mentální retardací nedosahuje 
odpovídajícího stupně mentálního vývoje vzhledem 
ke svému věku. Dělí se podle výše IQ.

Lidé s lehkou mentální retardací
(IQ 50–69)  
•   zvládají lépe praktické činnosti než teoretické
•   v osobní péči a praktických dovednostech jsou 

většinou nezávislí na svém okolí
•   obvykle dokáží používat řeč
•   mají menší slovní zásobu, složitějším obratům 

nemusejí rozumět
•   mívají problémy se čtením a psaním, s gramatikou
•   často používají fráze, které znají od ostatních 

nebo z médií, přestože nemusí chápat jejich 
význam

•   obvykle se s nimi dorozumíme zcela bez 
problémů, ale někdy mohou špatně vyslovovat 
některé hlásky, hůře vyjadřují své potřeby 
a nemusejí správně chápat, co od nich chceme

•   zjednodušeně můžeme stav lehké mentální 
retardace přirovnat k mentálnímu věku 9 až 12 let

Lidé se středně těžkou mentální retardací 
(IQ 35–49) 
•   mají výrazně opožděný rozvoj chápání a užívání 

řeči, ale i soběstačnost a zručnost
•   v dospělosti jsou schopni vykonávat jednoduchou 

manuální práci
•   mají velmi omezenou slovní zásobu
•   závažné vady výslovnosti jsou u nich časté
•   mnohdy se u nich objevuje gramaticky nesprávné 

vyjadřování
•   je nutné soustředit se na hlavní myšlenku sdělení, 

sledovat jejich výraz a neverbální komunikaci
•   lidé se středně těžkou mentální retardací při 

komunikaci často používají taktilní formy 
dorozumívání – pohlazení, objetí, dotek

•   je nutné mít na paměti, že mezi těmito jedinci 
jsou velké rozdíly, někteří zvládají jednoduchou 
konverzaci, ale jiní k domluvě s okolím používají 
pouze neverbální komunikaci

•   komunikaci mohou usnadnit názorné předměty, 
obrázky, piktogramy 

•   zjednodušeně můžeme stav středně těžké 
mentální retardace přirovnat k mentálnímu věku 
6 až 9 let
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KOMUNIKACE S LIDMI S HANDICAPEM (MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ)

Lidé s těžkou mentální retardací  
(IQ 20–34) 
•   většina jedinců trpí poruchami motoriky nebo 

jinými přidruženými vadami, které dokazují 
přítomnost poškození nebo vadného vývoje 
ústředního nervového systému

•   běžnou řečí se s nimi víceméně nedomluvíme
•   někteří dokáží komunikovat pomocí jednotlivých 

slov
•   ke komunikaci často používají neartikulované 

zvuky, gesta, dotyky, ukazování na předměty…
•   vzájemné dorozumění usnadňují obrázkové 

systémy, komunikační tabulky, piktogramy a další 
metody alternativní komunikace

•   zjednodušeně můžeme stav těžké mentální 
retardace přirovnat k mentálnímu věku 3 až 6 let

Lidé s hlubokou mentální retardací  
(IQ nižší než 20, které už nelze přesně změřit)  
•   mají omezenou schopnost porozumět verbálním 

požadavkům nebo instrukcím
•   většina jedinců je imobilní, inkontinentní 

a nezvládají pečovat o své základní potřeby
•   vyžadují stálou pomoc a dohled
•   přestože je to velmi náročné, lze s nimi navázat 

komunikaci
•   nemluví, jejich chápání řeči je omezeno na 

jednoduché požadavky
•   základem je správně pochopit a dekódovat 

neverbální projevy postiženého 
•   odpovídá mentálnímu věku pod 3 roky

ŘEŠENÍ: 
1.  neplatí: Mentální retardace a demence rozhodně není totéž. Mentální retardace je vrozený nedostatečný vývoj intelektu, 

na rozdíl od toho demence je snížení již získaných intelektových schopností.
2.  platí: Lidé s mentální retardací opravdu mají nižší IQ. 
3.  neplatí: Mentální retardace není nemoc, ale postižení, tudíž se nedá léčit ani vyléčit. 
4.  neplatí: I lidé s mentální retardací mají sexuální potřeby a touží po jejich naplnění. 
5.  neplatí: Duševní onemocnění je nemoc, která je léčitelná (některá duševní onemocnění jsou i vyléčitelná), mentální 

postižení je vrozené a léčit ho nelze. Mentální postižení a duševní onemocnění jsou odlišné i co se týče vlastních projevů.
6.  neplatí: Mentální postižení sice nelze léčit, ale je možné lidi s mentálním postižením vzdělávat, vychovávat, rozvíjet… 
7.  neplatí: Lidé s mentální retardací sice mají snížený intelekt, ale to není důvod jednat s nimi jako s dětmi, pokud jsou 

dospělí.
8.  platí: Lidé s lehkou a středně těžkou mentální retardací často pracují, ať už na otevřeném, či chráněném trhu práce. 
9.  platí: Každá změna v životě je pro osoby s mentálním postižením náročnější.

2.  MÝTY A OMYLY O LIDECH 
S MENTÁLNÍ RETARDACÍ

 
KVÍZ:  
Zkuste prověřit své znalosti o lidech 
s mentálním postižením. Která tvrzení 
jsou pravdivá a která naopak mylná?

1.  Pojem mentální retardace a demence je 
totéž. 
platí / neplatí

2.  Lidé s mentální retardací mají nižší IQ. 
platí / neplatí

3.  Mentální retardace je nemoc.  
platí / neplatí

4.   Lidé s mentální retardací nemají sexuální 
tužby a potřeby. 
platí / neplatí

5.  Mentální retardace a duševní onemocnění 
je totéž. 
platí / neplatí

6.   Mentální postižení je stav, který nelze 
změnit. 
platí / neplatí

7.  Lidé s mentální retardací zůstávají dětmi. 
platí / neplatí

8.   Lidé s mentální retardací mohou chodit do 
zaměstnání.  
platí / neplatí

9.   Osoby s mentálním postižením většinou 
mají zhoršenou adaptabilitu, déle si zvykají 
na změny ve svém životě.  
platí / neplatí



23

RO
ZU

M
ÍM

E SI, PO
M

ÁH
ÁM

E SI

3.   DESATERO KOMUNIKACE 
S LIDMI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM: 
LEHKÁ A STŘEDNĚ TĚŽKÁ MENTÁLNÍ

     RETARDACE

1.  Přestože člověka s mentálním postižením obvykle někdo 
doprovází, je vhodné vždy komunikovat přímo s ním, nikoli 
s jeho průvodcem.

2.  Nepoužívejte ironii, dvojsmysly či sarkasmus – vyhnete se 
tak nedorozumění. 

3. Dospělému člověku s mentální retardací vykejte.
4.  Mluvte pomalu, ale přirozeně a srozumitelně, nepoužívejte 

cizí slova, dlouhá souvětí a neobvyklé výrazy.
5. Na začátku vysvětlete, co se bude dít a proč. 
6. Průběžně se ujišťujte, že vám postižený správně rozumí.
7.  Nechvátejte a buďte trpěliví, respektujte tempo člověka 

s mentálním postižením. 
8.  Co nejvíc ukazujte a uvádějte konkrétní příklady, vyhněte 

se abstrakci a zobecňování.
9. Nepřeskakujte z jednoho tématu na jiné.
10.  Lidé s mentálním postižením se hůře orientují v prostoru 

a v čase, ujistěte se, že vám nejen rozumí, ale že se také 
podle toho dokáží zařídit (někam přijít, něco udělat 
v určitou hodinu apod.).
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KOMUNIKACE S LIDMI S HANDICAPEM (MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ) (SENIOŘI)

Při komunikaci s lidmi s těžkou 
a hlubokou mentální retardací 
je vhodné využít služeb prostředníka. Může to být 
osobní asistent, rodinný příslušník nebo někdo 
jiný, kdo s konkrétním člověkem s postižením tráví 
hodně času a dokáže nám správně přetlumočit 
význam jeho jednotlivých projevů. 

UŽITEČNÉ ODKAZY
Společnost Duha – www.spolecnostduha.cz

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR – www.spmpcr.cz
Pohoda – www.pohoda-help.cz

Charita ČR – www.charita.cz
Fosa – www.fosaops.org

KOMUNIKACE 
SE SENIORY 

U seniorů se můžeme setkat s kombinací 
handicapů, o kterých jsme psali na předchozích 
stránkách. Musíme počítat s tím, že senior může 
hůře vidět i slyšet, pohyb a orientace pro něj 
mohou být obtížnější… 

V komunikaci 
se seniory 

buďte trpěliví a pro komunikaci
si vyhraďte dostatek času.

Respektujme obecné zásady komunikace 
(nejen) se seniory:
 
•  buďte trpěliví
•  pro komunikaci si vyhraďte dostatek času
•  nenechávejte seniora dlouho čekat
•  nabídněte mu možnost posadit se
•   nabídněte mu pomoc s orientací v prostoru, 

doprovoďte ho
•   ověřujte si, že senior probíranému problému 

rozumí
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OBECNÉ ZÁSADY 
PŘI POSKYTOVÁNÍ 
PRVNÍ POMOCI 
První pomoc je soubor úkonů, které slouží 
k záchraně života, omezení komplikací 
úrazu či náhlého onemocnění nebo ke 
snížení bolesti postiženého. Poskytujeme ji 
zraněnému nebo nemocnému člověku před 
jeho kontaktem s profesionální zdravotní 
péčí. Týká se nejen problematiky poranění či 
nemoci, ale veškeré péče o postiženého, a to 
včetně psychosociální podpory postižených 
osob nebo svědků události.
První pomoc je povinen poskytnout každý 
(podle trestního zákoníku), pokud není 
v ohrožení vlastního života. Znalost první 
pomoci patří k základnímu vzdělání.

První pomoc  
je povinen poskytnout každý, 

pokud není v ohrožení 
vlastního života. 
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1.  ZÁKLADNÍ CHOVÁNÍ 
OŠETŘUJÍCÍHO

Při poskytování první pomoci dbáme především 
na své zdraví. Pomoc poskytujeme tak, abychom 
neohrozili sami sebe. 

Nevrháme se do rizikových situací, 
jako jsou:
•  požár
•  tonutí
•  dopravní nehoda
•  úraz elektrickým proudem
•  možné infekční poranění postiženého
•  agresivní osoba

Vždy nejprve zhodnotíme situaci a posoudíme, zda 
jsme schopni ji zvládnout vlastními silami. Pokud 
ne, přivoláme odbornou pomoc a do jejího příjezdu 
dbáme na vlastní bezpečí. Důležité je také dát pozor 
na nezraněné osoby, obzvlášť pokud jde o děti, 
seniory apod. Zabráníme jim přibližovat se k hořící 
budově, skákat do vody pro tonoucího apod.

Jak na to?
•  zhodnotíme situaci
•   zajistíme bezpečnost vlastní 

i nezraněných osob
•  přivoláme pomoc
•  poskytneme první pomoc

2.  ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ 
ZRANĚNÉHO

Tato činnost nám nezabere mnoho času, podle 
základního vyšetření se rozhodneme, jak budeme 
postupovat dál.

Zjistíme život ohrožující stavy:
•  masivní krvácení
•  bezvědomí
•  zda postižený dýchá normálně

Pokud zjistíme život ohrožující stav, ihned 
poskytneme první pomoc.

Dále vyšetřujeme:
•  kvalitu dýchání (zrychlené, doprovázené zvuky…)
•  barvu kůže (bledost, promodrávání…)
•  známky úrazu (rány, deformace končetin…)
•  abnormality v obličeji, oči, tepovou frekvenci

Komunikujeme s postiženým. Často se stane, 
že nejde o první případ, kdy se člověk cítí takto. 
Z otázek a odpovědí se dozvíme nejvíc, je nutné 
pozorně poslouchat a vnímat postiženého.
Podle stavu postiženého poskytneme první pomoc.



28

PRVNÍ POMOC

RO
ZU

M
ÍM

E SI, PO
M

ÁH
ÁM

E SI

4.  PÉČE O POSTIŽENÉHO 
DO PŘÍJEZDU ZÁCHRANNÉ 
SLUŽBY

•   dbáme na vlastní bezpečnost a bezpečí všech 
ostatních

•   s postiženým komunikujeme a zjistíme jeho 
potřeby, uklidníme jej

•   zajistíme jeho tepelnou pohodu
•   sledujeme stav postiženého, zejména jeho 

životní funkce, v případě potřeby reagujeme 
a poskytneme první pomoc

•   s postiženým se snažíme co nejméně manipulovat
 

3.  PŘIVOLÁNÍ ODBORNÉ POMOCI
Odbornou pomoc voláme vždy, pokud jde o stav 
ohrožující život, případně když máme podezření, 
že by život ohrožující stav mohl nastat. Pokud si 
nejsme jisti, je lépe zavolat. V našich podmínkách 
voláme na národní tísňovou linku 155, cizinci na 
evropskou linku 112.

Zachováme klid a oznámíme:
•  co se stalo
•  místo, kde se událost stala
•   dále hovor řídí dispečer – poradí nám, jak na místě 

postupovat, na co dávat pozor a jak co nejlépe 
pomoci do příjezdu záchranářů

Neukončujeme hovor jako první, zůstaneme 
na příjmu, posloucháme a dodržujeme pokyny 
dispečera.
 

S postiženým komunikujeme 
a zjistíme jeho potřeby, 

uklidníme jej.
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Prověřte své znalosti
Kdo postupoval správně? 
Z následujících situací vyberte ty, 
kde byla první pomoc poskytnuta správně:

 

ŘEŠENÍ: 
1.  špatně: Pro uvolnění dýchacích cest používáme záklon hlavy. Vytažení jazyka je riskantní pro 

zachránce a zbytečné.
2.  špatně: Automatizovaný externí defibrilátor je určen pro použití laikem.
3.  správně: Takto se provádí Heimlichův manévr a stlačení nadbřišku musí být opravdu silné. Možná 

měl ale nejprve zkusit vypudit cizí těleso údery do zad.
4.  správně: Umělé dýchání není nutné provádět, a navíc je riskantní pro zachránce.
5.  špatně: Použití zaškrcovadla je vyhrazeno pro extrémní situace a vojenskou medicínu. Zde stačilo 

použít tlak v ráně přímo nebo pomocí tlakového obvazu.
6.  správně: Před resuscitací je potřeba zavolat záchrannou službu.

STAVY BEZPROSTŘEDNĚ 
OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT

1.  Fotbalista při zápase dostal silnou ránu 
míčem do hlavy. Upadl do bezvědomí. 
Spoluhráč mu pomohl tím, že mu 
odvážně sáhl do úst a vytáhl jazyk, aby 
zabránil jeho zapadnutí.

2.  Na městském úřadě zkolabovala 
žena seniorského věku. Přihlížející 
se pokusili o její resuscitaci a rovněž 
přinesli automatizovaný externí 
defibrilátor. Nikdo z nich ale nebyl 
zdravotnický profesionál, proto 
s použitím defibrilátoru počkali až na 
příjezd záchranné služby.

3.  Při večeři v restauraci se student začal 
náhle dusit velkým kusem masa. Jeho 
spolužák jej uchopil zezadu a silně 
mu stlačil pěstí místo nad pupíkem. 
Stlačení bylo tak silné, že student měl 
nohy nad zemí.

4.  Na autobusové zastávce náhle 
zkolaboval starší pán. Zůstal ležet 
v bezvědomí a zdálo se, že nedýchá. 
Ostatní lidé se pokusili o resuscitaci, 
nikdo z nich ale muže neznal, proto 
prováděli masáž srdce, ale neprováděli 
umělé dýchání.

5.  Při řezání dříví poranil lesní dělník 
svého kolegu na bérci, způsobil mu 
motorovou pilou hlubokou řeznou 
ránu se silným krvácením. Krvácení 
ihned zastavil pomocí zaškrcovadla 
z autolékárničky.

6.  Starší pár se v rodinném domku díval 
na televizi. Žena najednou upadla 
z křesla a nedýchala. Její manžel 
nejprve vzal telefon a volal záchrannou 
službu a teprve poté začal svoji ženu 
resuscitovat.
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1.  BEZVĚDOMÍ
•  vědomí je jednou ze základních životních funkcí
•   bezvědomí znamená pro postiženého 

bezprostřední ohrožení života

Čím je bezvědomý ohrožen?
•   zapadnutím kořene jazyka –  

k tomu dochází, pokud člověk v bezvědomí leží 
na zádech, jeho kořen jazyka je gravitací tlačen na 
zadní stěnu hrtanu a hrozí dušení postiženého

•   vdechnutím žaludečního obsahu –  
časté především u bezvědomých v důsledku 
opilosti

•   zástavou ostatních životních funkcí –  
dýchání a oběhu

•   podchlazením
•   pádem při náhlém vzniku bezvědomí

Příznaky:
•   nereaguje na zevní podněty (oslovení, zatřesení, 

bolestivý podnět)
•   povolení svalového napětí

První pomoc:
•   zjistíme stav vědomí postiženého – nejprve na něj 

promluvíme, poté s ním důrazně zatřeseme, ale 
snažíme se s ním co nejméně manipulovat

•   zakloníme postiženému hlavu – jednou rukou 
uchopíme postiženého pod bradou a druhou mu 
tlačíme na čelo, bradu vysunujeme vzhůru, čelo 
tlačíme dolů

•   zjistíme, zda normálně dýchá, a přivoláme 
záchrannou službu

•   pokud dýchá, kontrolujeme dýchání a udržujeme 
záklon hlavy až do příjezdu odborné pomoci

•   pokud nedýchá, zahájíme resuscitaci
•   zabráníme podchlazení postiženého

Zotavovací poloha
Uložením postiženého do zotavovací polohy 
zajišťujeme trvale průchodné dýchací cesty 
a zabraňujeme vdechnutí žaludečního obsahu. 
Do zotavovací polohy ukládáme bezvědomé, kteří 
normálně dýchají a:
•  bezvědomí nastalo v důsledku otravy či opilosti
•  bezvědomí je důsledkem tonutí
•  postižený zvrací nebo krvácí z úst či nosu
•  musíme postiženého z jakéhokoli důvodu opustit

Pokud si ale můžeme vybrat, je lepší, aby 
bezvědomý se zachovaným dýcháním ležel na 
zádech, držíme mu zakloněnou hlavu a sledujeme 
jeho dýchání.

Bezvědomí znamená  
bezprostřední ohrožení 

života.
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2.  RESUSCITACE
Soubor úkonů, jejichž cílem je při zástavě 
životních funkcí zajistit postiženému v důležitých 
orgánech náhradní oběh okysličené krve, 
nazýváme resuscitace. Je velmi důležité provádět 
ji včas, před příjezdem ZZS.

Resuscitaci provádíme, pokud postižený
•   nereaguje (je v bezvědomí) 
•   nedýchá normálně ani po záklonu hlavy 

(nedýchá vůbec nebo má jen lapavé vdechy)

Čím je postižený ohrožen?
•   za 3–5 minut od zástavy životních funkcí začínají 

odumírat mozkové buňky postiženého
•   pokud není resuscitace zahájena okamžitě, 

nemá postižený šanci na přežití

Resuscitace dospělých
•   postižený je v bezvědomí a nedýchá
•   přivoláme záchrannou službu
•   provádíme masáž srdce nebo masáž srdce 

v kombinaci s umělým dýcháním
•   resuscitaci nepřerušujeme do příjezdu odborné 

pomoci, nebo dokud postižený nezačne jevit 
známky života

Umělé dýchání
Umělé dýchání provádí zachránce, který je k tomu 
vyškolen a je ochoten jej provést.  

•   po 30 stlačeních hrudníku zakloníme postiženému 
hlavu tlakem na bradu a čelo

•   prsty mu stiskneme nos
•   normálně se nadechneme a plynule vdechneme 

do postiženého (při správně provedeném vdechu 
se jeho hrudník zvedá)

•   vdechneme do postiženého podruhé a opět 
začneme stlačovat hrudník

•   kombinujeme masáž srdce s umělým dýcháním 
v poměru 30 stlačení : 2 vdechy

Masáž srdce
•   klekneme si vedle hrudníku postiženého
•   položíme jednu dlaň na střed hrudníku 

postiženého, dlaň druhé ruky na první ruku, tlak 
vyvíjí pouze hrana dlaně

•   nakloníme se nad postiženého a stlačujeme 
hrudní kost asi o 5–6 cm, ruce napjaté v loktech, 
tlak směřuje kolmo dolů

•   stlačování provádíme frekvencí  
100–120 stlačení za minutu 

•   stlačení a uvolnění by měly trvat stejnou dobu, 
po každém stlačení umožníme návrat hrudníku do 
původní polohy
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Resuscitace dětí (do puberty)
Provádíme, pokud dítě nereaguje a nedýchá 
normálně. 

•   zakloníme hlavu dítěte a prsty stlačíme nos
•   5x vdechneme do dítěte
•   stlačujeme spodní část hrudní kosti dítěte 

rychlostí 100–120 stlačení za minutu
•   ke stlačování používáme hranu jedné ruky, 

hloubka stlačení odpovídá jedné třetině 
předozadního průměru hrudníku

•   po 30 stlačeních provedeme 2 umělé vdechy
•   pokračujeme v resuscitaci v poměru 30 stlačení 

a 2 vdechy až do 
příjezdu odborné 
pomoci

•   pokud jsme na 
místě sami, voláme 
záchrannou službu 
až po 1 minutě 
resuscitace, pokud je 
zachránců více, volá 
někdo ihned

Resuscitace kojenců
Provádíme, pokud kojenec nereaguje a nedýchá 
normálně. Postupujeme stejně jako u větších dětí, 
pouze s těmito rozdíly:
•   umělé dýchání provádíme přes nos i ústa dítěte, 

vdechujeme malé množství vzduchu, zhruba 
objem své ústní dutiny

•   srdce masírujeme pomocí dvou prstů 

Resuscitace s použitím automatizovaného 
externího defibrilátoru
Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je přístroj, 
který je schopen podat elektrický výboj v případě 
fibrilace srdce postiženého. Tím napomůže 
obnovení srdeční činnosti. Pokud máme k dispozici 
AED, je vhodné jej použít.

•   resuscitaci provádíme až do chvíle, 
kdy je přinesen AED

•   přístroj zapneme a podle pokynů nalepíme 
elektrody na hrudník postiženého (v průběhu 
pokud možno stále stlačujeme hrudník 
postiženého)

•   následujeme pokyny AED, během analýzy rytmu 
a během výboje se postiženého nedotýkáme 

•   po provedeném či neprovedeném výboji 
pokračujeme v resuscitaci až do dalších pokynů 
přístroje, případně do příjezdu odborné pomoci 
nebo do obnovení životních funkcí
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3.  ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽKY 
Z DÝCHACÍCH CEST

V případě vdechnutí cizího tělesa je nutné 
postupovat rychle, protože postižený nemůže 
dýchat.

Čím je postižený ohrožen?
•   během krátké doby po ucpání dýchacích 

cest upadá postižený do bezvědomí, 
hrozí jeho udušení

Příznaky:
•   postižený zrudne až zmodrá
•   kašlání, sípavé či chroptivé zvuky  

nebo nemožnost dýchat, mluvit
•   drží se za ohryzek
•   až zástava dechu a bezvědomí

První pomoc:
Vykašlání
•   pokud postižený dostatečně a silně kašle, 

povzbudíme ho, aby v kašlání pokračoval

Údery mezi lopatky
•   postavíme se za postiženého
•   postižený se předkloní
•   silně udeříme dlaní mezi jeho lopatky
•   úder opakujeme
•   kojence si položíme obličejem dolů na své 

předloktí, hlava dítěte směřuje šikmo k zemi, 
prsty fixujeme hlavu dítěte

•   starší dítě si položíme přes svoje stehno, 
hlavou dolů

Heimlichův manévr
•    postavíme se za postiženého 

a pažemi jej obejmeme kolem těla
•   postižený stojí v předklonu
•   svoji pěst položíme pod nejspodnější část hrudní 

kosti postiženého
•   na pěst přiložíme druhou ruku a silně a prudce 

stlačíme nadbřišek postiženého směrem k sobě 
a nahoru

•   neprovádíme u malých dětí a u těhotných

Pokud jsou tyto postupy neúčinné a postižený 
upadne do bezvědomí, zahájíme resuscitaci.
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4.  MASIVNÍ ZEVNÍ KRVÁCENÍ
V první pomoci není potřeba rozlišovat mezi 
tepenným a žilním krvácení. Velká ztráta krve je 
pro postiženého nebezpečná v obou případech. Při 
první pomoci je nutné postupovat rychle. Prioritou 
je však vždy vlastní bezpečnost zachránce, při 
ošetřování krvácející rány používáme rukavice.

Čím je postižený ohrožen?
•   při velké krevní ztrátě hrozí riziko rozvoje šoku
•   při ještě vyšší krevní ztrátě dochází k zástavě 

oběhu

Příznaky:
•   krev z rány vystřikuje pod tlakem, pulzuje nebo 

volně vytéká
•   velké množství krve

První pomoc:
Stlačení přímo v ráně
•   nejrychlejší a nejúčinnější způsob první pomoci
•   při krvácení z největších tepen (krční, stehenní, 

pažní) je stlačení v ráně jediný způsob zástavy 
krvácení

•   pro lepší utěsnění rány použijeme kus látky
•   tlak na ránu nepovolujeme do příjezdu odborné 

pomoci

Přiložení tlakového obvazu
•   použijeme při krvácení z končetin a hlavy
•   tlak musí působit přímo na krvácející místo
•   dostatečně utáhneme, tlakový obvaz má vyvinout 

takový tlak, který krvácení zastaví
•   sledujeme, zda obvaz neprosakuje, případně 

přidáme další vrstvu

Prioritou je vždy vlastní 
bezpečnost zachránce, při 
ošetřování krvácející rány 

používáme rukavice.
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Test: 
Zopakujte si to nejdůležitější.

1.  Přicházím do kanceláře a vidím 
kolegyni, která bezvládně leží na 
zemi pod stolem. Nejde probudit, 
nereaguje na zavolání, ani když s ní 
zatřesu. Co mám udělat nejdříve?

a)  přivolat záchrannou službu a jít 
záchranářům otevřít dveře

b)  zaklonit kolegyni hlavu a zjistit, 
jestli dýchá

c)  otočit ji na bok do zotavovací 
(stabilizované) polohy a zjistit, 
zda dýchá

2.  Na vlakovém nádraží zkolaboval starší 
muž. Je v bezvědomí a má lapavé 
vdechy. Zahajuji resuscitaci. Kde budu 
provádět stlačování?

a)  uprostřed hrudní kosti přibližně mezi 
prsními bradavkami

b)  ve spodní části hrudní kosti, v oblasti 
mečovitého výběžku

c)  na levé straně hrudníku, asi dva prsty 
pod levou prsní bradavkou

3.  Šestiletý chlapec se topil v zahradním 
bazénku. Vytáhnu ho z vody a položím 
na zem. Je v bezvědomí a nedýchá. 
Jak zahájím resuscitaci?

a)  stlačováním hrudníku pomocí dlaně 
jedné ruky

b)  otočením dítěte hlavou dolů
c)  pěti vdechy do úst dítěte

4.  U stánku s párky stojí žena 
s kočárkem. Přibližně roční dítě 
v kočárku kouše párek a najednou se 
začne dusit. Jak mám pomoci?

a)  co nejrychleji sáhnu do úst dítěte 
a párek mu z krku vytáhnu

b)  stlačím nadbřišek dítěte svojí pěstí 
a provedu Heimlichův manévr

c)  položím dítě hrudníkem přes své 
stehno, aby bylo hlavou dolů, 
a několikrát jej silně udeřím mezi 
lopatky

5.  Automatizovaný externí defibrilátor 
(AED) mohu použít u postiženého 
v bezvědomí v těchto případech:

a)  pokud nedýchá nebo nedýchá 
normálně

b)  pokud nedýchá nebo nedýchá 
normálně a vím, že netrpí srdečním 
onemocněním

c)  pokud nedýchá nebo nedýchá 
normálně a nekrvácí z žádné části těla 
ani z malé oděrky

6.  Řemeslník si poranil tepnu na 
předloktí. Z rány vystřikuje krev, 
řemeslník si ránu drží stlačenou. 
Přinesu lékárničku a vyndám z ní 
nejprve:

a) zaškrcovadlo
b) hotový obvaz nebo obinadlo
c) gumové rukavice

ŘEŠENÍ: 
1b), 2a), 3c), 4c), 5a), 6c)
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Prověřte své znalosti
Kdo postupoval správně? 
Z následujících situací vyberte ty, 
kde byla první pomoc poskytnuta správně:

 

ÚRAZOVÉ STAVY 

1.  Na letním táboře při hře v lese narazil 
chlapec hlavou do stromu. Chvíli 
zůstal ležet na zemi, a když se probral, 
bylo mu špatně, motala se mu hlava 
a zvracel. Vedoucí přivolali záchrannou 
službu. Během čekání na ni chlapec 
upadl do bezvědomí.

2.  Šestnáctiletá dívka při sjíždění 
sjezdovky narazila do sloupu. Dolní 
končetina v oblasti bérce ji silně bolí 
a nemůže se na ni postavit. Další 
sjezdaři dívku uklidnili, přivolali 
horskou službu, a než přijela, dolní 
končetinu znehybnili pomocí hůlek.

3.  Během vyjížďky se splašil kůň. Dívka, 
která na něm jela, spadla na zem, 
dopadla na záda a zůstala při vědomí. 
Nyní ji bolí břicho v oblasti vlevo 
pod žebry. Instruktorka jí doporučila 
pokračovat v jízdě, podle ní jde 
pravděpodobně o bolest z rozrušení, 
protože dívka nedopadla na břicho. 

 

4.  Na mokré silnici došlo k dopravní 
nehodě motocyklisty. Muž leží na zemi 
v bezvědomí, na hlavě má helmu. 
Osádka projíždějícího vozidla zastavila 
a zjistila, že motocyklista nedýchá. 
Po přivolání záchranné služby sundali 
motocyklistovi helmu, zaklonili hlavu 
a zahájili resuscitaci.

5.  Zaměstnanci v kanceláři se najednou 
spustila krev z nosu. Jeho kolegyně 
mu rychle zaklonila hlavu a přiložila 
studený obklad na čelo a zátylek.

6.  Roční chlapec na sebe shodil 
rychlovarnou konvici. Má opařenou 
přední část hrudníku, břicho a obě 
stehna. Jeho matka okamžitě sundala 
chlapcovo oblečení nasáklé horkou 
vodou, chlapce rychle osprchovala 
studenou vodou a přivolala záchrannou 
službu.

ŘEŠENÍ: 
1.  správně: Ačkoli je potřeba s člověkem při podezření na otřes mozku komunikovat, může se stát, že 

upadne do bezvědomí i při sebelepší péči.
2.  špatně: V této situaci je znehybnění pomocí hůlek zbytečné a pro zraněnou bolestivé. Stačí v klidu 

a bezpečí vyčkat příjezdu záchranářů.
3.  špatně: I v případě nepřímého násilí břicha může dojít k poranění sleziny.
4.  správně: V případě zástavy životních funkcí postiženému zakloníme hlavu a resuscitujeme jej i při 

podezření na poranění páteře. 
5. špatně: Při krvácení z nosu hlavu předkláníme, aby krev mohla volně odtékat.
6. správně: Velké popáleniny chladíme pouze jednorázově, obzvláště u dětí.
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ÚRAZOVÉ STAVY 

1. PORANĚNÍ HLAVY
Při poraněních hlavy vzniká riziko poškození lebky 
a mozku, případně riziko výronu krve do mozkové 
tkáně nebo obalů. Velkým nebezpečím pro 
poraněného je bezvědomí, které může po  úrazu 
následovat. Důležité je tato poranění rozpoznat 
a nepodcenit.

Příznaky:
•  rána na hlavě (otevřená či uzavřená)
•  poruchy vědomí až bezvědomí, spavost
•   ztráta orientace 

(nepamatuje si na okolnosti úrazu), zmatenost
•  nevolnost, zvracení, bolest hlavy
•  krvácení z uší nebo z nosu

První pomoc:
při vědomí
•   zajistíme postiženému polohu, která mu vyhovuje, 

a místo, odkud nespadne
•  voláme záchrannou službu

v bezvědomí
•   postupujeme jako u jakéhokoli bezvědomí, 

především zajistíme životní funkce
•   pokud postižený krvácí z nosu či ucha, 

polohujeme jej tak, aby krev mohla odtékat

Úraz hlavy nepodceňujeme, 
vždy vyhledáme lékařské 

ošetření.
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2. PORANĚNÍ HRUDNÍKU
Poranění hrudníku zahrnují zejména zlomeniny 
žeber a hrudní kosti, poranění orgánů hrudníku, 
krvácení do dutiny hrudní a pneumotorax.
Pneumotorax je stav, kdy dojde k vniknutí 
vzduchu do pohrudniční dutiny. Za normálního 
stavu je mezi nimi podtlak, který umožňuje 
dýchání. Pokud je podtlak porušen, dochází ke 
kolapsu plíce, a tím pádem k výraznému zhoršení, 
případně až ke znemožnění dýchání. 

Příznaky:
•  bolest na hrudi
•  obtížné dýchání
•   rány na hrudi, v případě otevřeného 

pneumotoraxu může rána bublat

První pomoc:
•  poraněného uložíme do polosedu
•  voláme záchrannou službu
•   v případě otevřeného pneumotoraxu ránu 

v hrudníku zakryjeme prodyšným obvazem nebo 
necháme otevřenou

•  nikdy nevytahujeme cizí tělesa z hrudníku

3. PORANĚNÍ BŘICHA
Jde o poranění břišní stěny a nitrobřišních orgánů. 
Ty jsou bohatě prokrveny, poranění břicha bývá 
často provázeno vnitřním krvácením.

Příznaky:
•  bolest břicha
•  rány na břiše nebo podlitiny
•  napjatá břišní stěna
•  zvracení nebo pocit na zvracení
•  bledost nebo příznaky šoku

První pomoc:
•   umožníme poraněnému zaujmout polohu, která 

mu vyhovuje, často bývá schoulen „v klubíčku“
•   voláme záchrannou službu
•   u otevřené rány se vyhřezlých orgánů nedotýkáme 

a nevracíme je zpět, pouze sterilně překryjeme
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4. PORANĚNÍ PÁTEŘE
V některých případech lze poranění páteře jen 
těžko rozpoznat. Jsou ale velmi nebezpečná, 
protože páteřním kanálem prochází mícha, která 
zajišťuje přenos nervových impulsů do celého těla.

Příznaky:
•   na poranění páteře lze usuzovat z mechanismu 

úrazu – pády z výšky a nárazy ve větší rychlosti 
nebo údery do zad

•   bolest v místě poranění
•   poruchy hybnosti nebo citlivosti
•   u bezvědomého je těžké poranění páteře 

rozpoznat, uvažujeme na něj z mechanismu úrazu

První pomoc:
Postižený je při vědomí
•   s postiženým nemanipulujeme
•   vysvětlíme postiženému, aby se sám nepohyboval

Postižený je v bezvědomí
•   postižený dýchá normálně – nemanipulujeme 

s ním
•   kontrolujeme dýchání do příjezdu odborné 

pomoci
•   zajištění životních funkcí je důležitější, provádíme 

resuscitaci 

5. PORANĚNÍ KONČETIN
Jde o zlomeniny kostí, poškození kloubů, svalů 
a šlach. Tyto úrazy jsou bolestivé a jejich léčba 
bývá mnohdy dlouhodobá. Poranění končetin 
často komplikuje krvácení (vnitřní u uzavřených 
a zevní u otevřených), poraněný je navíc ohrožen 
infekcí rány

Příznaky:
•   bolestivost
•   otok, krevní výron
•   omezení hybnosti

Závažné příznaky 
(nutné lékařské ošetření):
•  pocit nebo zvuk prasknutí při úrazu
•  deformace končetiny
•  abnormální pohyblivost mimo kloub
•  výrazné omezení pohyblivosti
•  poruchy prokrvení (končetina je bledá, chladná)
•  otevřená rána

První pomoc:
•   s končetinou pokud možno nemanipulujeme, 

poučíme poraněného, aby končetinu nezatěžoval
•   v případě otevřené rány s masivním krvácením 

zastavíme krvácení stlačením v ráně nebo pomocí 
tlakového obvazu

•   pokud otevřená rána krvácí mírně, sterilně ji 
zakryjeme

•   zvážíme znehybnění končetiny, většinou však není 
nutné

•   pokud nepozorujeme žádný ze závažných 
příznaků, končetinu nezatěžujeme, pouze ji 
můžeme znehybnit elastickým obinadlem 
a chladit

•   pokud bolest nepolevuje, vyhledáme lékařské 
ošetření
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6. OŠETŘENÍ RAN
Rána je porušení celistvosti kůže. Poraněný je 
ohrožen krevní ztrátou, poškozením vnitřních 
orgánů a infekcí. 

První pomoc:
•   u silně krvácející rány v první řadě zastavíme 

krvácení
•   ostatní rány vypláchneme proudem čisté vody, 

z rány odstraníme veškeré nečistoty
•   při zvýšeném riziku infekce můžeme okolí rány 

dezinfikovat 
•  ránu sterilně zakryjeme

7. PORANĚNÍ OČÍ
Úrazy a poranění v oblasti očí jsou závažná 
a mohou vést k přechodné nebo i trvalé ztrátě 
zraku.

První pomoc:
•   pro odstranění drobné nečistoty vypláchneme oko 

čistou vodou, pokud se cizí tělísko z oka nepodaří 
vyplavit, vyhledáme lékařské ošetření

•   při pronikajícím poranění oka zakryjeme ránu 
sterilním obvazem a překryjeme i zdravé oko, čímž 
zabráníme pohybu poraněného oka

•   při poleptání chemikálií opatrně vyplachujeme, 
od koutku oka směrem ven, abychom nezasáhli 
zdravé oko 

Nečistoty odstraníme 
vypláchnutím čistou vodou.
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8. KRVÁCENÍ Z NOSU
Obecně při krvácení z tělních otvorů rány 
netamponujeme, ale spíše polohujeme 
postiženého tak, aby krev mohla volně odtékat. 
Stejná pravidla platí i při krvácení z nosu, které 
je častým jevem, ať už k němu došlo po úrazu, 
nebo se spouští spontánně.

První pomoc:
•   postiženého posadíme s předkloněnou hlavou
•   stiskneme nosní křídla
•   pokud krvácení neustává, vyhledáme lékařské 

ošetření

9. POPÁLENINY
Jde o lokální postižení vysokou teplotou. 
Popáleniny ohrožují poraněného rozvojem nemoci 
z popálení a také následnou infekcí. Většinou 
jsou spojeny s velkou bolestivostí, hojení a léčba 
popálenin bývá zdlouhavá a komplikovaná.

První pomoc:
•   přerušíme působení tepla – uhasíme hořící oděv, 

svlékneme oblečení nasáklé horkou tekutinou 
(pokud není přiškvařené)

•   chladíme studenou vodou – lokální popáleniny 
chladíme do úlevy od bolesti, celkové (nad 20 %) 
krátkodobě a jednorázově

•   sundáme škrtící předměty, jako jsou prstýnky, 
hodinky apod.

•   puchýře zakryjeme sterilním materiálem

Postiženého posadíme 
s předkloněnou hlavou.
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Test: 
Zopakujte si to nejdůležitější.

1.  Mladá žena si na bruslení nevzala 
helmu. Uklouzla a uhodila se do hlavy. 
Vstala z ledu a sedí na lavičce, je bledá 
a je jí špatně od žaludku. Co mám 
udělat?

a)  přivolat záchrannou službu a ženu 
sledovat do příjezdu záchranářů

b)  podat ženě teplý nápoj a přiložit 
studený obklad na bolavé místo na 
hlavě

c)  uložit ženu do polohy na zádech 
s podloženými dolními končetinami

2.  Po rvačce má muž v hrudníku bodnou 
ránu, ze které vyčnívá nůž. Jak mám 
správně postupovat?

a) nůž co nejrychleji opatrně vytáhnu
b)  nůž nejprve vyčistím dezinfekcí a poté 

opatrně vytáhnu
c) nůž z rány nevytahuji

3.  Na dětském hřišti si dívka odřela 
koleno. Rána je špinavá a plná písku. 
Co bude k vyčištění nejvhodnější?

a) čistá voda
b)  vysokoprocentní alkohol 

(například vodka)
c)  ránu raději nebudu čistit a jen namažu 

mastí s obsahem antibiotik

4.  Zaměstnankyně úřadu utíkala po 
schodech a upadla. Dolní končetina ji 
bolí v oblasti bérce. Končetina otéká 
a žena se na ni nemůže postavit. 
Kolegové přivolali záchrannou službu. 
Co mám udělat?

a)  nejprve ženě sundám botu z poraněné 
nohy

b)  doporučím ženě, aby se nepohybovala
c)  opatrně se pokusíme nohu rozhýbat, 

aby příliš nezatuhla

5.  Při nácviku střelby se zaměstnanec 
bezpečnostní agentury střelil svou 
vlastní zbraní do oka. Kulka uvízla 
v oku, hluboko, kde není vidět, oko 
silně krvácí. Jak přiložím obvaz?

a) pouze na poraněné oko
b) pouze na zdravé oko
c) na obě oči

6.  Kolega si v kuchyňce vařil čaj 
a omylem si vylil vroucí vodu na hřbet 
ruky. Na ruce se objevil velký puchýř, 
popálenina je silně bolestivá. Jak mu 
rychle pomoci?

a)  puchýř propíchnu a vymačkám 
tekutinu

b)  popáleninu ochladím pod studenou 
vodou

c)  popáleninu namažu olejem nebo 
mastným krémem

ŘEŠENÍ: 
1a), 2c), 3a), 4b), 5c), 6b)
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ŘEŠENÍ: 
1a), 2c), 3a), 4b), 5c), 6b)

ŘEŠENÍ: 
1.  správně: Není potřeba dělat více.
2.  špatně: Kašlání infarktu nezabrání ani neoddálí možnou zástavu životních funkcí. Řidič měl raději 

zastavit a přivolat si záchrannou službu.
3.  správně: Podání malého množství cukru hypoglykemickému diabetikovi pomůže, ale hyperglyke-

mickému neublíží.
4. správně: Není potřeba dělat víc.
5. špatně: Při rychlé alergické reakci je potřeba přivolat záchrannou službu.
6. správně: Není potřeba dělat víc.

NEÚRAZOVÉ STAVY

Prověřte své znalosti
Kdo postupoval správně? 
Z následujících situací vyberte ty, 
kde byla první pomoc poskytnuta správně:

 1.  Na diskotéce dostala dívka epileptický 
záchvat. Ostatní mladí lidé jen odstranili 
židli, o kterou dívka tloukla rukou, 
a počkali, až záchvat skončí.

2.  Řidič osobního automobilu během 
jízdy pocítil silnou bolest vpředu na 
hrudníku. Domnívá se, že jde o infarkt. 
Začal v pravidelných intervalech 
odkašlávat a co nejrychleji směřoval do 
nemocnice.

3.  Diabetik na zájezdu pro seniory 
začal být zpocený, zmatený a potácí 
se. Průvodkyně si není jistá, zda 
je muž hypoglykemický, nebo 
hyperglykemický. Podala mu jeden 
balíček cukru rozpuštěný v čaji.

4.  Při koncertě jedné z divaček najednou 
ochrnula půlka obličeje, spadl jí 
koutek a neměla pohyblivé oční víčko. 
Pořadatelé ji odvedli do zákulisí, 
pohodlně uložili a přivolali záchrannou 
službu.

5.  Na letním táboře dostal chlapec žihadlo 
od včely. Je na včelí bodnutí alergický, 
ihned začal otékat v obličeji. Vedoucí 
mu podali lék Epipen a nařídili chlapci 
klidový režim na marodce.

6.  Při hodině tělesné výchovy dostala 
dívka astmatický záchvat při běhu na 
prašném hřišti. Učitelka jí podala léky, 
které dívka měla s sebou, a poté dívku 
usadila v kabinetě.
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1. MDLOBA
Mdloba je krátkodobá přechodná porucha vědomí 
způsobená nedokrvením mozku.

Příznaky:
•   postižený je bledý, studeně opocený, cítí se slabý
•   následuje bezvědomí a pád
•   ve vodorovné poloze se brzy probírá k vědomí

První pomoc:
•  pokud to jde, zachytíme postiženého při pádu
•   položíme ho na záda a zvedneme mu dolní 

končetiny
•   zajistíme přívod čistého vzduchu, uvolníme tísnící 

oděv
•   pokud se postižený probere k vědomí, zjistíme, 

zda nemá další poranění, a dáme mu napít
•   pokud jde o starší osobu, dítě nebo o první 

příhodu podobného druhu, voláme záchrannou 
službu

•   pokud postižený zůstává v bezvědomí, voláme 
záchrannou službu, následně zjistíme, zda dýchá, 
a postupujeme jako u jiného bezvědomí 

2. STAVY PŘI EPILEPSII
Epilepsie je onemocnění mozku, které může být 
provázeno záchvaty.

Příznaky:
•   bezvědomí, pád
•   křečovité záškuby končetin, vzpínání trupu
•   pěna u úst, pomočení, pokálení
•   po odeznění záchvatu u postiženého zpravidla 

přetrvává porucha vědomí či zmatenost

První pomoc:
•   z okolí postiženého odstraníme předměty, o které 

by se mohl zranit
•   nesnažíme se postiženého držet ani jinak násilně 

omezovat pohyby, nevkládáme mu nic do úst
•   pokud je postižený po odeznění záchvatu 

v bezvědomí, zjistíme dech a průběžně jej 
kontrolujeme, pokud nedýchá normálně, 
resuscitujeme 

•   voláme záchrannou službu
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3.  STAVY NÁHLÉ BOLESTI 
NA HRUDI

Nejzávažnější příčinou bývá srdeční infarkt 
(nedokrevnost srdečního svalu). U infarktu je 
podle rozsahu poškození srdečního svalu i riziko 
náhlé zástavy oběhu. Proto při příznacích srdeční 
příhody ihned voláme zdravotnickou záchrannou 
službu.

Příznaky:
•   náhle vzniklý nepříjemný tlak, svírání či pálení 

uprostřed hrudníku
•   bolest vystřeluje do levé horní končetiny, do 

ramenou, mezi lopatky, do dolní čelisti nebo 
nadbřišku

•   dušnost, pocit úzkosti, studený pot, nevolnost či 
zvracení

•   v těžších případech bezvědomí a zástava oběhu

První pomoc:
•   uložíme poraněného do polohy, ve které se cítí 

dobře (nejčastěji polosed)
•   uvolníme mu tísnící oděv, zajistíme přívod 

čerstvého vzduchu
•   voláme záchrannou službu
•   pokud má postižený předepsány léky pro případ 

srdečních obtíží, pomůžeme mu je užít 
•   do příjezdu záchranné služby sledujeme stav 

postiženého, snažíme se, aby se co nejméně 
fyzicky namáhal

•   v případě zástavy oběhu ihned zahájíme 
resuscitaci

Ihned voláme 
zdravotnickou záchrannou 

službu.
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4.  CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA
K mozkové mrtvici neboli správně k cévní mozkové 
příhodě dochází v případě, že některá část mozku 
není dostatečně zásobena krví, nebo je naopak 
utlačena krví z prasklé cévy. Příznaky jsou 
různorodé podle části mozku, která je postižena. 
Je důležité tento stav nepodcenit a zajistit 
postiženému co nejrychlejší lékařské ošetření. 
Díky tomu lze minimalizovat pozdější následky.

Příznaky:
•   porucha hybnosti nebo citlivosti obličeje 

(povislý koutek nebo oční víčko)
•   náhle vzniklá porucha hybnosti 

na jedné polovině těla
•   náhlá zmatenost, neschopnost mluvit nebo 

porozumět mluvené řeči
•   náhlá porucha zraku
•   náhle vzniklá porucha chůze, závrať, ztráta 

rovnováhy
•   náhle vzniklá krutá bolest hlavy
•   náhle vzniklá porucha vědomí

FAST (rychle)  
rychlá diagnostika cévní mozkové příhody
F – Face (obličej) – ochrnutá polovina obličeje
A –  Arm (ruka) – špatně ovladatelná nebo ochablá 

horní končetina
S –  Speech (mluvení) – nedokáže zopakovat 

jednoduchou větu nebo nemluví vůbec
T –  Time (čas) – pokud se objeví alespoň jeden 

z výše uvedených příznaků, voláme záchrannou 
službu

První pomoc:
•   voláme záchrannou službu
•   doporučíme postiženému, aby se co nejméně 

namáhal, uklidníme jej
•   pokud dojde ke ztrátě vědomí, zajistíme životní 

funkce

Příznaky mozkové příhody 
nepodceňujeme, včasná lékařská 

pomoc může zmírnit následky.
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5.  STAVY DUŠNOSTI
Dušnost je pocit nedostatku vzduchu nebo 
obtížného dýchání. Způsobit ji mohou 
onemocnění dýchacího ústrojí, jako například 
astma, srdeční slabost nebo psychická labilita.

Příznaky:
•   pocit nedostatku vzduchu, obtížného dýchání
•   fyzická slabost, obtíže při mluvení
•   abnormální dechové zvuky (pískání)
•   zrychlené, povrchní dýchání
•   v závažných případech promodrávání

První pomoc:
•   pomůžeme postiženému zaujmout polohu, ve 

které se mu bude lépe dýchat (nejčastěji polosed)
•   uvolníme tísnící oděv postiženého, zajistíme 

přívod čerstvého vzduchu
•   pokud má postižený předepsané léky, pomůžeme 

mu je užít
•   pokud se stav postiženého nelepší, voláme 

záchrannou službu

6.  STAVY PŘI CUKROVCE
Cukrovka (diabetes mellitus) je onemocnění, 
při kterém organismus nedostatečně kontroluje 
množství cukru v krvi. Postižený může mít 
příliš vysokou hladina krevního cukru, 
tzv. hyperglykemii (stav se vyvíjí dlouho), 
nebo častěji příliš nízký obsah cukru v krvi, 
tzv. hypoglykemii (stav vzniká rychleji, často 
jako komplikace léčby). V obou případech 
může být postižený ohrožen poruchou vědomí. 
Hlavním úkolem v rámci první pomoci je zajistit 
postiženému základní životní funkce a následně 
odborné ošetření. Podání cukru u hypoglykemie 
zachrání život, u hyperglykemie krátkodobě 
nevadí.

Příznaky hypoglykemie:
•   hlad a slabost
•   pocení a třes
•   poruchy řeči a koordinace 

(stav může připomínat opilost)
•   zmatenost a agresivita
•   ztráta vědomí, případně křeče

První pomoc:
•   pokud je postižený při vědomí, podáme mu cukr 

či jiný zdroj energie, nejlépe rozpuštěný v nápoji
•   vyzveme postiženého, aby si pomocí glukometru 

změřil hladinu cukru v krvi, dále postupujeme 
podle aktuálních hodnot glykemie

•   pokud se stav postiženého nelepší nebo upadne 
do bezvědomí, voláme záchrannou službu

•   pokud je postižený v bezvědomí, postupujeme 
jako u jakéhokoli jiného bezvědomí, a navíc 
postiženému nic nepodáváme ústy
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7.  ALERGICKÁ REAKCE
Alergie je nepřiměřená obranná reakce na vstup 
cizorodé látky do organismu. Nejtěžší formou 
alergie je tzv. anafylaxe, provázená selháním 
krevního oběhu. Alergickou reakci mohou vyvolat 
potraviny (ořechy, ovoce, plody moře), léky, pyly, 
prach, roztoči, srst nebo hmyzí jed. 

Příznaky:
mírná příhoda
•   zarudnutí a pálení očí, slzení, alergická rýma, 

mírný otok a zarudnutí kolem místa bodnutí 
hmyzem

závažná příhoda
•   kožní projevy jako kopřivka a otoky
•   nevolnost, zvracení
•   pocit slabosti, motání hlavy, mdloba
•   obtížné dýchání, dušnost, dušení

První pomoc:
•   podáme léky, které postižený užívá v případě 

alergické reakce
•   pokud nemá své léky, podáme jednu tabletu 

libovolného antihistaminika
•   nejtěžší alergici užívají injekční pero s adrenalinem 

(Epipen, Anapen), podáme je ihned bodnutím do 
stehna a přidržením minimálně 10 sekund

•   v případě závažných příznaků nebo u známého 
alergika neváháme a voláme záchrannou službu

•   chladíme místo, kudy se látka dostala do těla 
(místo vpichu), krk a hrudník

•   v případě mdloby vyvýšíme dolní končetiny 
postiženého

V případě mdloby 
vyvýšíme dolní končetiny 

postiženého.
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Test: 
Zopakujte si to nejdůležitější

ŘEŠENÍ: 
1 – d – VI / 2 – a – II (V) / 3 – f – I / 4 – e – II (V) / 5 – b – III / 6 – c – IV

1.  dívka náhle upadla při 
vystoupení pěveckého 
sboru, byla 10 sekund 
v bezvědomí, probrala se, 
komunikuje, je bledá

2.  muž pocítil během 
porady pálení na hrudi, 
které trvá už 20 minut, je 
při vědomí, těžko se mu 
dýchá, je bledý

3.  dívka před školou upadla 
do bezvědomí, má křeče 
celého těla a pěnu u úst

4.  chlapec při pobytu 
v zakouřené místnosti 
začal zrychleně dýchat, je 
slyšet sípání při nádechu, 
zvedají se mu ramena

5.  chlapec po bodnutí 
vosou otéká po celém 
těle, obtížně se mu dýchá

6.  ženě při obědě náhle 
ochrnula levá končetina, 
obtížně se vyjadřuje

a) infarkt

b)  alergická reakce

c)  mozková mrtvice

d)  mdloba

e)  astmatický záchvat

f)  epileptický záchvat

I.  ponechání 
v původní poloze, 
nedržíme, 
nebráníme křečím

II.

III.  + podání léků

IV.

V.

VI.

Podle následujících příznaků určete, o jaký stav jde, a vyberte, do jaké polohy 
postiženého uložíte.
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O ČESKÉM ČERVENÉM KŘÍŽI

Český červený kříž (ČČK) je jednou ze 190 národních společností 
Mezinárodního hnutí Červeného kříže a  Červeného půlměsíce. 
Je humanitární organizací s  celorepublikovou působností 
a  partnerem veřejné správy pro oblast sociální, zdravotní 
a humanitární.
Mezi základní programové činnosti ČČK patří seznamování dětí, 
mládeže a dospělých se zásadami poskytování předlékařské první 
pomoci a  ochrany zdraví, oceňování bezpříspěvkových dárců 
krve a krevních složek, propagace bezpříspěvkového dárcovství, 
zajišťování pátrací služby, šíření znalostí mezinárodního 
humanitárního práva, pořádání rekondičních pobytů pro děti 
i  seniory či poskytování sociálních a  zdravotnických služeb. 
S ČČK je také spojena ediční činnost, v rámci níž jsou vydávány 
příručky a publikace určené jak pro interní potřeby společnosti, 
tak pro veřejnost.
ČČK dále působí jako další složka Integrovaného záchranného 
systému a  poskytuje pomoc v  případě katastrof a  jiných 
mimořádných událostí. V neposlední řadě realizuje ve spolupráci 
s dalšími národními společnostmi v případě potřeby zahraniční 
humanitární pomoc a  je zapojen do mezinárodních projektů 
zaměřených například na bezpečnost silničního provozu či 
oblast předlékařské první pomoci.
ČČK se při programových činnostech vždy řídí Základními 
principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce, kterými jsou: 
humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, 
jednota a světovost.

Další informace: www.cervenykriz.eu
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PRVNÍ POMOC 
V MOBILU
APLIKACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Víte, jak pomoci svým blízkým při zástavě srdce nebo při běžné nehodě? 
 Máte chytrý telefon? Stáhněte si do něj zdarma naši novou aplikaci  
 a budete mít návod na záchranu lidského života vždy po ruce!

může zachránit lidský život

jednoduchá

zdarma

interaktivní

Aplikace je v češtině a plně přizpůsobena 
českým podmínkám pro telefony  
s OS Android a Apple iOS. Aplikaci si 
můžete zdarma stáhnout zde:
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