
 

ŘEŠENÍ 
PRACOVNÍ LIST: Postup na místě události (1. část) 

 
1. ÚKOL 
(Bernatová, 2011) 
Oprav chyby v textu. 
První pomoc je soubor jednoduchých a logických úkonů, které vedou k záchraně života. Zákon nám ukládá ji 
poskytnout. 
 
2. ÚKOL 
(Kubíková et al., 2011) 
Jaký trest může dostat řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, 
neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak mohl učinit bez 
nebezpečí pro sebe nebo jiného? 
V zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, s účinnosti od 1. ledna 2010, je zmiňována problematika související 
s první pomocí: Z § 151 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku vyplývá, že řidič bude 
potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti. 

 
3. ÚKOL 
Odpovězte na otázky ANO x NE. 

a) Při záchraně zraněného je na prvním místě pomoc poraněnému. Bezpečnost zachránce je až 
druhotná.           NE 

b) U člověka v bezvědomí, který nedýchá a masivně krvácí, okamžitě zahájím KPR.  NE 
c) Do příjezdu ZZS si postiženého ve stabilizovaném stavu nemusíme kontrolovat.   NE 
d) Zachránce má používat ochranné prostředky (rukavice, reflexní vestu)    ANO 

 
4. ÚKOL 
(Bernatová, 2011) 
Níže uvedená tvrzení se týkají zajištění místa autonehody. Napište, zda jsou Pravdivá či Nepravdivá 

a) Auto je potřeba zaparkovat vždy za nehodou       NEPRAVDA 
b) Je nutné si obléknout výstražnou vestu        PRAVDA 
c) Je třeba se nejprve věnovat zraněným, potom místu nehody     NEPRAVDA 
d) Je třeba zapnout výstražná světla u vlastního auta      PRAVDA 
e) Výstražný trojúhelník je nutné umístit v dostatečné vzdálenosti na viditelném  

místě ve směru, odkud mohou přijet auta       PRAVDA 
f) Zraněné je nutné z havarovaného auta vždy vyprostit      NEPRAVDA 

 
5. ÚKOL 
(Kubíková et al., 2011) 
Napište, co jsou to bariérové pomůcky, a vypište několik příkladů. 
Jedná se o ochranné prostředky (rukavice, reflexní vesta, resuscitační roušky), které mají ochránit 
zachránce před nebezpečným onemocněním (nákazou virem HIV, infekční žloutenkou) či zajištění místa 
autonehody. 
 



6. ÚKOL 
(Kubíková et al., 2011) 
Společně diskutujte, jak budete postupovat na místě události: 

a) Bude-li se jednat o úraz  
• zjistit, jak k úrazu došlo 
• co vidím? 
• co mi poví okolí? 
• bezpečnost pro zachránce a postiženého je vždy na prvním místě! 
• použití ochranných prostředků (rukavice, reflexní vesta) 
• krvácení – je-li masivní má přednost! 
• Vědomí - Reaguje – dovyšetřit 

 Nereaguje – dýchá – dovyšetřit 
 Nereaguje – nedýchá, gasping – zahájení resuscitace 

• volání záchranné služby 155 
• péče o postiženého do příjezdu ZZS, pravidelná kontrola dýchaní a základních životních funkcí! 

 
b) Bude-li se jednat o neúrazový stav 
• co vím o zdravotním stavu postiženého 
• co vidím? 
• co mi poví okolí? 
• bezpečnost pro zachránce a postiženého je vždy na prvním místě! 
• použití ochranných prostředků (rukavice, reflexní vesta) 
• krvácení – je-li masivní má přednost! 
• Vědomí - Reaguje – dovyšetřit 

 Nereaguje – dýchá – dovyšetřit 
 Nereaguje – nedýchá, gasping – zahájení resuscitace 

• volání záchranné služby 155 
• péče o postiženého do příjezdu ZZS, pravidelná kontrola dýchaní a základních životních funkcí! 

 


