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§§ §
§ �07 Trestního zákoníku

(1)  Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne 
potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán 
odnětím svobody až na jeden rok.

(2)  Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne 
potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

§ �08 Trestního zákoníku

Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která 
při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe 
nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

§ 418 Občanského zákoníku

Ten, kdo odvracel přímo hrozící nebezpečí, není odpovědný za škodu, kterou tím způsobil, pokud 
ovšem jde o škody nutné a přiměřené.

Právní důsledky neposkytnutí první pomoci
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Volání ZZS Vyproštění První 
pomoc

Předání 
ZZS

Postupujte podle ZáchrannéhO řeTěZce:

Úkolem PrVní POmOci je:

• zachovat životní funkce

• zabránit zhoršení stavu

• poskytnout nezbytnou péči zraněným do příjezdu ZdraVOTnické Záchranné Služby (ZZS)

život
zachraňující 

úkony

Správný postup při autonehodě

Zajištění 
místa 

nehody 
a bezpečnosti
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Zajištění místa nehody

Přítomným osobám nedovolte kouřit; ničím nehýbejte, pokud to není nezbytné; zajistěte svědky nehody (jméno, adresa, telefon).

1. ZaSTaVTe VOZidlO  
V beZPečné VZdálenOSTi

�. VyPněTe mOTOr haVarOVanéhO 
VOZidla (PříP. OdPOjTe baTerii)

�. PrOTi Směru jíZdy  
umíSTěTe VýSTražný TrOjúhelník  

4. ZajiSTěTe haVarOVané VOZidlO PrOTi 
POhybu (PřeVrácené neVracejTe ZPěT)

50 m50 m
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život zachraňující úkony

1. ZkOnTrOlujTe žiVOTní  
funkce Zraněných

�. ZaSTaVTe Silná krVácení

�. ZakryjTe OTeVřená 
POranění hrudníku

4. ZajiSTěTe PrůchOdnOST 
dýchacích ceST
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POhledem OVěřTe:

• dýchání

• krvácení

• polohu těla

• výraz a barvu obličeje

Vyšetření zraněného                     

POhmaTem OVěřTe:

• dýchací pohyby

• bolest postižené oblasti

• deformace

• teplotu kůže, pot apod.

POSlechem OVěřTe:

• dýchací šelesty

• projevy postiženého  
(sténání, reakce  
na oslovení)
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Zastavení silného krvácení

Pracujte v rukavicích (zejména pro vlastní bezpečnost).

1. ránu ZVedněTe  
nad úrOVeň Srdce,  
STiSkněTe ji hOlými  
PrSTy nebO VlOžTe  
dO rány TamPOn

Tlaková vrstva

Hotový obvaz

�. PrOVeďTe OšeTření  
hOTOVým ObVaZem

�. POkud ObVaZ  
PrOSakuje, PřidejTe další 
SaVOu (TlakOVOu) VrSTVu
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POužijTe POuZe:

• k zastavení krvácení z velkých tepen

• při amputaci končetin

• při hromadném neštěstí 

• při silném krvácení z otevřené zlomeniny 

Použijte co nejširší zaškrcovadlo.

Přikládejte přes oděv, pevně utáhněte.

ne:

• těsně pod koleno

• těsně nad loket

Použití zaškrcovadla

POužiTí ZaškrcOVadla

Složený šátek  
jako zaškrcovadlo

Zajištění kolíku
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rauTekůV manéVr

PrOVádějTe POuZe POkud:

• hrozí další nebezpečí (požár vozidla, pád ze svahu apod.)

• zraněný blokuje přístup k dalším zraněným

• nelze poskytnout první pomoc na místě

Myslete na možné poškození páteře – vyvarujte se rotace páteře zraněného.
Pokud možno provádějte vyprošťování za pomoci více osob.

Vyprošťování



Provádějte nejméně ve dvou:

V případě integrální helmy ihned zvedněte „hledí“ a přilbu otevřete stiskem tlačítka na jejím boku.

Sundání přilby

1. PrVý Zachránce udržuje 
POlOhu hlaVy V OSe Těla

�. druhý Snímá Přilbu  
Tahem Též V OSe Těla

11
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bezvědomí

Zraněný nereaguje  
na oslovení ani zatřesení.

1. VyjměTe Z úST VOlně  
ležící PředměTy

�. ZaklOňTe hlaVu ZraněnéhO

�. PředSuňTe jehO  
dOlní čeliST (bradu)

4. ulOžTe ZraněnéhO  
dO STabiliZOVané POlOhy

�. POkud nedýchá ZahajTe OžiVOVání

�. ZraněnéhO neuSTále SledujTe

Zraněný v bezvědomí je ohrožen udušením (zapadnutí jazyka, vdechnutí krve apod.).



1�

STabiliZOVaná POlOha

Stabilizovaná poloha

Postup uložení:

1. klekněTe Si ke Zraněnému

�. POlOžTe ZraněnéhO na Záda Tak, aby  
měl Obě nOhy naTažené a VZdálenější  
nOhu POkrčTe

�. ruku ZraněnéhO, kTerá je Vám  
blíž, POlOžTe mírně POkrčenOu  
V lOkTi kOlmO k jehO Tělu

4. VZdálenější ruku ZraněnéhO OhněTe  
V lOkTi a PřilOžTe ji na bližší TVář  
ZraněnéhO dlaní Ven (POdlOžíTe mu Tím hlaVu)

�. Tlakem na kOlenO POkrčené nOhy Směrem k SObě a uchOPením  
Za ramenO VZdálenější ruky PřeTOčíTe ZraněnéhO na bOk Směrem k SObě

�. Tlakem na bradu a čelO ZaklOníTe hlaVu, Obličej ZůSTane  
na POdlOžené hOrní kOnčeTině
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Oživování (resuscitace)

PrOVádějTe POkud PO ZáklOnu hlaVy:

• neslyšíte dýchání

• nevidíte dýchací pohyby

30x STlačTe uPrOSTřed 
hrudníku dO hlOubky  
4–� cm (frekVence 100/min)

4–5 cm
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Oživování (resuscitace)

Při masáži srdce klečte co nejblíže ke zraněnému. Paže musí být napnuty.

PrOVeďTe 2 Vdechy OPakujTe  
V ryTmu 30 : 2

4–5 cm 4–5 cm
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úrazový šok

Šok je reakcí organizmu na snížený objem obíhající krve.

TyPické PříZnaky:

• Slabě hmaTaTelný, rychlý TeP (Více než 100/min)

• Zrychlené, ale POVrchní dýchání

• bledOST, STudený lePkaVý POT

• POciT žíZně

• neTečnOST, SPaVOST

rozvíjí se zejména při:

• silném vnějším/vnitřním krvácení

• mnohočetných poraněních

• zlomeninách velkých kostí

rozvoj šoku umocňuje:

• stres

• bolest

• necitlivý postup zachránců
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PrOTišOkOVá POlOha

Protišoková opatření

• protišoková poloha

• ošetření zranění, odstranění bolesti (znehybnění zlomenin, zastavení krvácení)

• zajištění tepelné pohody

• tišení pocitu žízně (otírání úst vlhkým kapesníkem – nedávejte zraněnému pít!)

• psychická podpora (klid v okolí, slovní kontakt, uklidňování atd.)

ZajišTění TePelné POhOdy

�0 
cm

�0 
cm
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bezpečnost

PrOč má �0 km/h SmySl?
Zákon stanovuje nejvyšší dovolenou rychlost  
v obci – 50 km/h. Při této rychlosti

• přežije srážku �x více lidí 

• dráha zastavení je o � m kratší

oproti rychlosti 60 km/h.

naučTe Se OdhadOVaT  
�SekundOVOu VZdálenOST  
Od VOZidla Před Vámi
Tento čas potřebujete pro okamžité rozhodnutí, jaký 
manévr provedete a včas se vám podaří zareagovat, 
dojde-li k nečekanému incidentu vozidla před vámi 
(vybočení z dráhy, náhlé zabrzdění atd.).

Všimněte si určitého bodu, kolem kterého  
vozidlo před vámi projíždí (strom, značka,  
sloupek…) a odpočítejte nejméně dvě  
sekundy (jednadvacet, dvaadvacet), než  
projedete kolem stejného bodu.    

žiVOT Vašich děTí chrání  
děTSké auTOSedačky
Dítě do výšky 150 cm a do váhy 36 kg musí být vždy 
přepravováno v autosedačce, která odpovídá hmot-
nosti a výšce dítěte. Nepřipoutané děti v autě umírají 
při dopravní nehodě 7x častěji než děti přepravované 
v autosedačce. Podle zákona jsou dětské autosedač-
ky povinné na všech typech pozemních komunikací.

POužíVejTe beZPečnOSTní PáSy
Nepřipoutat se a havarovat v 50 km/h má pro vaše  
tělo stejný účinek jako pád ze 3. poschodí budovy.  
Máte airbag? Pamatujte že: airbag je pouze  
doplňkem bezpečnostních pásů a bez nich může  
být ještě nebezpečnější, než kdyby v autě vůbec nebyl.

Více informací naleznete na www.ibesip.cz
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Příklad komunikace s dispečerem
Stala se...

... těžká srážka 2 osobních vozidel  
 dnes v 10 hodin

... na křižovatce, asi 2 km od Dlouhé Vsi směrem na Jihlavu

... 4 dospělí, 2 děti, řidiči obou vozů v bezvědomí, jeden řidič  
 silně krvácel z tepny na paži, druhý řidič a děti nezraněny

... zastavili jsme krvácení, staráme se o bezvědomé – jeden  
 nedýchá – oživujeme – druhý ve stabilizované poloze

... jmenuji se Pavel Novák, volám z čísla 603 253 514

Hovor nikdy sami neukončujte, říďte se radami a odpovídejte na dotazy dispečinku!



Zdravotnická  
záchranná služba 155
Policie  158

Hasičský  
záchranný sbor 150

Všeobecná  
tísňová linka 112

Tato publikace vznikla ve spolupráci s Českým červeným křížem a Ministerstvem dopravy – BESIP.  
Vydala společnost HARTMANN-RICO a. s., Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška, www.hartmann.cz

Vytočte linku 155 nebo 11�, volání 
je Zdarma.

Sdělte: 
• co se stalo, kdy se to stalo, charakter nehody
• místo nehody (název obce či vzdálenost  

od nejbližší obce, významný orientační bod)
• počet zraněných (počet, věk, pohlaví,  

popis zranění)
• své jméno, číslo telefonu
• spojení sami neukončujte, čekejte  

na rady a doporučení dispečera

Pokud je zachránců více, volejte ZZS ihned po zjištění situace.

Volání o pomoc
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