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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zajištěním dýchacích cest z pohledu 

zdravotnického záchranáře, zaměřující se na přednemocniční neodkladnou 

péči.  

V teoretické části je blíže popsaná anatomie horních a dolních dýchacích 

cest, která by měla být nedílnou součástí znalostí zdravotnického záchranáře. 

Dále jsou v této části popsány kompetence zdravotnického záchranáře v oblasti 

zajištění dýchacích cest a přehled a popis pomůcek, které jsou v dnešní době 

k dispozici. 

Praktická část se zabývá zpracováním dotazníkového šetření, které se 

svými otázkami zaměřuje na četnost a důvody používání jednotlivých 

pomůcek k zajištění dýchacích cest na Zdravotnické záchranné službě 

Ústeckého kraje. 

 

Klíčová slova 

Dýchací cesty, vzduchovod, maska, zdravotnický záchranář, 

kompetence. 

  



 
 

Abstract 

The Bachelor thesis deals with securing airways from a paramedic’s Point 

of View, focusing on pre-hospital care. 

In the theoretical part is described the anatomy of the upper and lower 

respiratory tract in detail, which should be a part of knowledge of paramedic. 

This part also describes the competences of paramedic in the area of securing 

airways and overview with description of available aids for nowadays.  

In the practical part is described the questionnaire survey. These questions 

are focused on the frequency of use avaliable aids for securing airways in the 

Emergency Medical Service of the Ústecký Region. 
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1 ÚVOD  
 

Tématem bakalářské práce je zajištění dýchacích cest z pohledu 

zdravotnického záchranáře. V rámci přednemocniční neodkladné péče se 

zdravotnický záchranář může den, co den setkávat se situacemi, při kterých je 

nutné zajištění základních životních funkcí, mezi které patří vědomí, krevní 

oběh a dýchání. Pro zdravotnického záchranáře je zajištění dýchacích cest jedna 

z nejdůležitějších a život zachraňujících dovedností. Důležitou dovedností je 

také rozeznat příčinu poruchy dýchání a umět neprodleně reagovat na danou 

situaci. S nutností zajištění dýchacích cest se zdravotnický záchranář může 

setkat jak v rámci výjezdů na zdravotnické záchranné službě, tak na odděleních 

urgentních příjmů či anesteziologicko-resuscitačních. 

Teoretická část nás seznamuje se základní anatomií a fyziologií dýchacích 

cest a rovněž s dostupnými metodami umožňujícími zajištění dýchacích cest, 

které nám dnešní doba nabízí. Náplní praktické části jsou statistiky na základě 

dotazníků a rozhovorů se zkušenými záchranáři ze zdravotnických 

záchranných služeb v Ústeckém kraji. Statistiky se budou zabývat četností 

využití pomůcek k zajištění dýchacích cest, a to jak těmi nejvíce využívanými, 

tak těmi méně využívanými. Dále budou v praktické části shrnuty výhody a 

nevýhody těchto pomůcek. 
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2 SOUČASNÝ STAV 
 

Buňky našeho těla ve svém energetickém procesu potřebují neustálý 

přísun kyslíku. Dýchání je děj, který nám tento přísun umožňuje. Dále v 

tomto procesu vzniká metabolit oxid uhličitý, který se opět díky dýchání 

dostává z těla ven. Kyslík je nezbytný pro výrobu energie a pokud v těle 

dojde k jeho nedostatku, ohrožuje to v první řadě orgány s největší 

spotřebou kyslíku – srdce a mozek (Mourek, 2012). 

Pro zachování tohoto životně důležitého procesu, je nezbytnou znalostí 

pro zdravotnického záchranáře anatomie dýchacích cest. 

2.1  Anatomie a fyziologie dýchacích cest 
 

Z anatomického hlediska je možné dýchací cesty rozdělit na horní 

dýchací cesty a dolní dýchací cesty. 

2.1.1 Horní dýchací cesty 
 

Horní cesty dýchací nám tvoří dutina nosní (lat. cavum nasi) a hltan (lat. 

pharynx). 

Nosní dutina je počáteční částí dýchacího ústrojí, která vzduch nasává a 

také je touto cestou vzduch filtrován a ohříván. Dutina nosní je vystlána 

cylindrickým řasinkovým epitelem a pomocí řasinek zde dochází 

k zachycení a eliminaci cizorodých tělísek. Velkou plochu zde tvoří skořepy 

nosní (lat. conchae nasales), které se rozdělují na horní, střední a dolní. 

Skořepy jsou pokryté nosní sliznicí a jsou umístěné v laterálních stěnách 

dutiny nosní.  
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Dále dutinu nosní tvoří vedlejší dutiny nosní (lat. sinus paranasales), což 

jsou dutiny v kosti čelní, klínové a čichové, spojené s dutinou nosní.  

Úkolem vedlejších nosních dutin je výše zmíněné ohřívání vzduchu, 

který pak pokračuje do dolních dýchacích cest. Dutina nosní dále přechází 

do nosohltanu, který je součástí jak dýchací, tak i trávicí soustavy (Dylevský, 

2013). 

2.1.2 Dolní dýchací cesty 
 

Za dolní dýchací cesty považujeme hrtan (lat. larynx), průdušnici (lat. 

trachea), průdušky (lat. bronchi) a plíce (lat. pulmo). 

Vstup do dolních dýchacích cest nám tvoří hrtanová příklopka (lat. 

epiglotis). Je to chrupavčitý útvar, který při svém otevření umožňuje 

proudění vzduchu dovnitř a ven. Svým uzavřením naopak brání potravě, 

aby se dostala do dýchacích cest (Vigué, 2014). 

Hrtan je dutý, nepárový orgán uložený na přední straně krku. Je to 

trubice, která má v horní části nálevkovitý tvar a v dolní trubicovitý, 

ohraničená chrupavkami spojenými vazy a svaly. K jeho hlavním funkcím 

patří jak dýchání, tak i tvorba zvuků neboli fonace (Kaufman, 2007). Hrtan je 

tvořený nepárovými a párovými chrupavkami. Největší nepárovou 

chrupavkou je chrupavka štítná (lat. cartilago thyroidea), jejíž přední hrana 

tvoří na krku tzv. „Adamovo jablko“, které je dobře viditelné spíše u 

mužského pohlaví. Na štítnou chrupavku je kloubně připojená chrupavka 

prstencová (lat. cartilago cricoidea). Dalšími chrupavkami jsou párové 

hlasivkové (lat. cartilages arytaenoideae) od nichž jdou hlasivkové vazy na 

zadní stranu štítné chrupavky. Dutina hrtanu je vystlána řasinkovým 

epitelem a na jeho spodní konec navazuje průdušnice (Vigué, 2014).  
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Na hrtan navazuje průdušnice. Skládá se z chrupavčitých prstenců a 

umožňuje proudění vdechovaného i vydechovaného vzduchu.  

Je opět vystlána řasinkovým epitelem, který vytváří hlen sloužící 

k zachycení prachových částic a její délka je přibližně 12-13 cm.  

Během nádechu je trachea schopná se prodloužit až o 5 cm vlivem její 

vysoké elasticity.  Na spodním konci se větví na levou a pravou průdušku, 

přičemž se poté obě dělí na menší průdušky a průdušinky až po jednotlivé 

alveoly. Vzduch se rovněž v těchto cestách zvlhčuje a ohřívá (Naňka, 2006). 

Průdušnice se dále dělí na pravou a levou průdušku vstupující do plic. 

Pravá průduška měří až 2,5 cm a levá průduška až 5 cm. Pravá průduška je 

tvořená 6-8 chrupavčitými podkovitými prstenci a levá průduška 9-12 

prstenci. Ty postupně mizí a jsou nahrazovány chrupavčitými ploténkami, 

až v na nich navazujících průdušinkách zcela vymizí a jsou nahrazeny 

hladkou svalovinou (Naňka, 2006). 

Plíce jsou párový orgán, kde probíhá výměna plynů mezi vzduchem a 

krví. Tvarově a velikostně se přizpůsobují hrudníku, přičemž váhově se 

pohybují okolo 700-800 gramů. Vzhledem k uložení srdce, je pravá plíce 

větší než levá. Pravá plíce se proto anatomicky dělí na 3 laloky – horní, 

střední a dolní. Levá se potom dělí jen na 2 a to horní a dolní. Prostor, který 

se nachází mezi plícemi se nazývá mediastinum neboli mezihrudí (Naňka, 

2006). 
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2.1.3 Fyziologie dýchání 
 

„Pod pojmem dýchání si obecně představujeme výměnu dýchacích plynů, tj. 

kyslíku a oxidu uhličitého. Zahrnujeme pod něj ventilaci (vnější dýchání), tj. 

výměnu mezi atmosférickým vzduchem a vzduchem v plicních alveolech, a pak tzv. 

respiraci (vnitřní dýchání), tj. výměnu plynů jednak mezi alveoly a krví, jednak 

mezi krví a tkáněmi.“ (Mourek, 2012, s. 51) 

„RESPIRACE: akt dýchání plícemi, který se stává z inhalace neboli nasátí 

vnějšího (okolního) vzduchu do plic, a z exhalace neboli vypuzení změněného 

vzduchu, který obsahuje více CO2, než vzduch, který byl nasát.“ (MESH, 

Medline, 2010) 

Dutina nosní nám slouží mimo jiné i jako čichový orgán, který registruje 

vůně a pachy. Přes nosohltan vzduch dále proudí přes hrtan do průdušnic a 

z průdušnic až do plic. Vzduch se během této cesty zvlhčuje a ohřívá a také 

čistí. Dýchací cesty zároveň obsahují tzv. „mrtvý prostor“, jehož objem je 

přibližně 150 ml. Tento prostor obsahuje plyny, které se neúčastní výše 

zmíněné výměny. Dechový objem u člověka je přibližně 0,5 litru, což je 

množství vzduchu, které se dostane do plic při nádechu. Z tohoto objemu se 

tedy na výměně plynů účastní pouze 350 ml a zbylých 150 ml je součástí 

mrtvého prostoru (Kittnar, 2011; Šeblová, 2018).  

Pojem vnější dýchání znamená obecně střídání nádechu a výdechu, kdy    

nádech je považován za děj aktivní a výdech za děj pasivní. Bránice (lat. 

diaphragma) je sval oddělující dutinu hrudní od dutiny břišní. Jedná se o 

hlavní vdechový sval, který při nádechu klesá přibližně o 1 cm. V tomto 

ohledu jsou velmi nebezpečné úrazy krční páteře, jelikož bránice je 

inervovaná bráničním nervem, který má původ v krční míše (na úrovni C3-

C5) (Mourek, 2012). 
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Při výdechu bránice stoupá zpět za pomoci pružných orgánů dutiny 

břišní. Stejně tak žebra se díky pružným chrupavčitým úponům vrací do 

původní polohy. Pokud jde o klidný děj odehrávající se za běžného nádechu 

a výdechu, tak se při výdechu uplatňují pouze vnitřní mezižeberní svaly.   

Pokud dojde například ke stresové situaci, kdy si tělo nárokuje více 

kyslíku, zapojují se pomocné dýchací svaly, pomáhající zvětšit objem 

hrudníku, mezi které patří svaly prsní (lat. mm. pectorales), podklíčkové 

(lat. mm. subclavii) a kývači hlavy (lat. mm. sternocleidomastoideii) 

(Mourek, 2012). 

Transport kyslíku po těle zajišťuje krev, konkrétně hemoglobin obsažený 

v erytrocytech. Hemoglobin transportuje nejen většinu kyslíku v krvi 

(přibližně 98 %), ale také zhruba 5 % CO2. Molekula hemoglobinu dokáže 

také reagovat na potřeby tkání a tím uvolňovat více kyslíku v místech se 

zvýšeným metabolizmem (Kittnar, 2011). 

2.2  Kompetence zdravotnického záchranáře v zajištění dýchacích 

cest 
 

Během své profese se zdravotnický záchranář dostává do situací, kdy má 

ve svých rukou lidský život. Všechny informace zahrnující kompetence 

zdravotnických pracovníků, jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva 

zdravotnictví České republiky č. 55/2011 Sb. O činnostech zdravotnických 

pracovníků. Veškeré kompetence zdravotnického záchranáře jsou popsány 

konkrétně v § 17. V následujícím odstavci si uvedeme pouze kompetence 

týkající se zajištění dýchacích cest. 
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Zdravotnický záchranář může své kompetence uplatnit na odděleních 

akutní intenzivní lůžkové péče, včetně urgentního příjmu bez odborného 

dohledu a na základě indikace lékaře. Může zajišťovat dýchací cesty 

dostupnými pomůckami, zavádět a udržovat inhalační terapii, zajišťovat 

přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečovat o dýchací 

cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci (Vyhláška č. 55/2011 Sb., § 17, odst. 

2). 

V této vyhlášce se zdravotnického záchranáře dále týká § 109, který 

popisuje činnost a kompetence zdravotnického záchranáře pro urgentní 

medicínu. Zde se uvádí, že zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu 

vykonává činnosti podle § 17 a § 54 písm. a) a dále je schopen poskytovat 

specifickou ošetřovatelskou péči a neodkladnou diagnosticko-léčebnou péči 

při poskytování přednemocniční neodkladné péče.  

Dále také i při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně 

oddělení urgentního příjmu. Bez odborného dohledu a bez indikace lékaře 

může zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami u pacienta staršího 

10 let při současně prováděné kardiopulmonální resuscitaci. Dále bez 

odborného dohledu, ale na indikaci lékaře zdravotnický záchranář může 

pečovat o dýchací cesty pacienta i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání 

z dolních cest dýchacích a provádět tracheobronchiální laváže u pacienta s 

již zajištěnými dýchacími cestami. (Vyhláška č. 55/2011 Sb., § 109) 

2.3  Nejčastější příčiny obstrukce dýchacích cest 
 

Obstrukce dýchacích cest může být život ohrožující stav, který vyžaduje 

neprodlené řešení. Pokud by došlo z důvodu obstrukce k zástavě dechu, 

následovala by zástava oběhu, která z pravidla přichází velmi rychle, 

v rámci 5-10 minut.  
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U pacienta s obstrukcí dýchacích cest můžeme pozorovat široké 

spektrum příznaků, mezi které můžeme zařadit neklid spojený až s pocitem 

hrozící záhuby či silnou úzkostí, dále u pacienta můžeme pozorovat 

zrychlené dýchání neboli tachypnoe, výrazně slyšitelné pískoty, vrzoty či 

stridor. Může se také objevit paradoxní dýchání, kdy při nádechu klesá 

břišní stěna směrem dolů. Pozorovat můžeme také různé poruchy vědomí 

od dezorientace a podrážděnosti až po netečnost či v nejhorším případě 

kóma.  

U pacienta se také může vyskytovat hypertenze s tachykardií, která při 

zhoršení může přejít do hypotenze. V neposlední řadě je jedním z nejvíc 

očividných příznaků cyanóza. Je důležité cyanóze věnovat pozornost, může 

se objevit i na sliznicích (Adams B., 2000). 

Příčin obstrukce dýchacích cest je nespočet. Příčiny se mohou lišit 

zejména podle toho, v jaké oblasti dýchacích cest k obstrukci došlo. Mezi 

jednu z nejčastějších obstrukcí dýchacích cest na úrovni ústní dutiny a 

hltanu může být zapadnutý jazyk, cizí těleso, spazmus z různých důvodů či 

absces. V hrtanu může obstrukci způsobit nejčastěji laryngospasmus, který 

může být na podkladě alergické reakce, ale také rovněž cizí těleso nebo 

například otok. Na úrovni průdušky a pravého a levého bronchu může být 

důvodem obstrukce příliš hluboko zavedená endotracheální intubace, či 

aspirace žaludečního obsahu. Dále příčinou na úrovni alveolů neboli 

plicních sklípků může být pneumotorax neboli nahromadění vzduchu 

v pleurální dutině (Pokorný, 2004). 

Je za potřebí umět reagovat podle dané situace. Obstrukce dýchacích cest 

může způsobovat jak mírné obtíže, tak absolutní neprůchodnost dýchacích 

cest.  
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U méně závažné obstrukce s námi může pacient nadále komunikovat 

nebo aspoň částečně mluvit a je schopen kašle, který může pomoci vypudit 

případné cizí těleso. V této situaci je důležité pacienta podporovat v kašli a 

tím se snažit vypudit danou překážku (Piazza M. Gina, 2014). 

2.4  Nejčastější příčiny zástavy dechu 
 

Je důležité si připomenout, že k zástavě dýchání, může vést celá škála 

faktorů, mezi které mohou patřit i onemocnění či akutní zhoršení stavu u 

chronických onemocnění. Můžeme však rozlišit 4 základní mechanismy 

zástavy dechu. 

Jako první mechanismus můžeme uvést obstrukci v proudění vzduchu, 

kdy dochází k poruše výměny plynů. Obstrukci mohou způsobit například 

akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci a astma nebo jiného 

chronického onemocnění dýchacích cest (Adams B., 2000). 

V druhém případě, kdy může dojít k zástavě dýchání, dochází při poruše 

zásobení krví, především při přítoku krve do mozku. K tomuto případu 

může dojít při tonutí, srdeční zástavě, úrazu elektrickým proudem či šoku. 

Ve třetím případě, může být příčinou zástavy dýchání útlum dýchacího 

centra v důsledku požití narkotik, či těžších úrazech hlavy zasahující 

zejména mozkový kmen. V neposlední řadě bychom mezi příčiny zástavy 

oběhu mohli uvést poruchu či poškození dýchacích orgánů či svalů. 

K tomuto stavu může dojít zejména u poranění hrudníku či inhalačního 

traumatu (Adam B., 2000). 
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2.5 Zajištění dýchacích cest bez pomůcek 
 

Zajištění dýchacích cest bez pomůcek je bezpochyby jednou 

z nejdůležitějších dovedností zdravotnického záchranáře. Nejen, že 

v některých případech postačí k dostatečné oxygenaci pouhý záklon hlavy, 

ale zároveň si tímto úkonem ověříme, zdali pacient skutečně nedýchá.  

2.5.1 Přístup k pacientovi 
 

Dříve než začneme se samotným zajišťováním dýchacích cest, je důležité 

ke každému pacientovi individuálně přistupovat. Pacienta se pokoušíme na 

krátkou vzdálenost hlasitě oslovit, popřípadě zatřást rameny. Vždy se 

zároveň pokoušíme zjistit okolnosti, které předcházely poruše či zástavě 

dechu například od kolemjdoucích či příbuzných.  

Nejdůležitější je prvotní vyšetření, které má za úkol odhalit příznaky, 

které pacienta bezprostředně ohrožují na životě a pokusit se o jejich 

eliminaci. Následuje druhotné vyšetření, které by mohlo odhalit příznaky, 

které sice bezprostředně neohrožují pacienta na životě, ale mohly by 

způsobit komplikace, kdyby nedošlo k jejich včasnému odhalení (Dobiáš, 

2013). 

2.5.2 Záklon hlavy 
 

Záklon hlavy je nejspíš nejvíce známou a používanou metodou 

k uvolnění dýchacích cest. Tento hmat je někdy uváděn pod názvem 

„dvojitý manévr“. Nevýhoda této metody je, že při ní dochází ke zvrácení 

krční páteře. Proto ji také není možné použít v případě podezření na úraz 

krční páteře. V situacích, kdy máme podezření na úraz krční páteře, 

používáme jen obyčejné předsunutí čelisti.  
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Za tyto situace můžeme považovat polytrauma, dopravní nehody, pády 

z výše či skoky do vody (Kelnarová 2012, Pokorný 2011). Záklon hlavy se 

provádí tak, že jednu ruku položíme na čelo pacienta a prsty druhé ruky 

uchopíme dolní čelist, kterou mírně zvedneme a hlavu současně zvrátíme 

dozadu (Remeš, 2013). 

Při tomto manévru můžeme zkontrolovat přítomnost či absenci pulzace 

na a. carotis a zároveň hodnotit dýchání. Celý tento proces by neměl zabrat 

více než 10 sekund. V oblasti dýchání hodnotíme zejména frekvenci 

dýchání, funkčnost dýchání a charakteristiku dýchání (Dobiáš, 2007). 

Mezi nejzávažnější typy dýchání, kterých bychom si měli všímat, patří 

Kussmalouvo, Biotovo a Cheyne-Stokesovo. Každý tento typ je 

charakteristický pro jiný patofyziologický proces v organismu. 

Kussmalouvo dýchání neboli acidotické dýchání, se objevuje jako 

kompenzace metabolické acidózy. Nejčastěji se s ním můžeme setkat u 

dekompenzovaných diabetiků a projevuje se výrazně zvýšeným a 

prohloubeným dechovým úsilím. (Vytejčková, 2013) 

Dalším závažným typem je Biotovo dýchání. Pro toto dýchání jsou 

charakteristické různě hluboké nádechy proložené apnoickými pauzami. 

Výskyt je nejčastější u infekčních onemocnění jako jsou meningitidy či 

encefalitidy, a je zapříčiněný poruchou dechového centra. Cheyne-

Stokesovo dýchání je typ dýchání, který se objevuje u velmi závažných 

stavů. Jsou pro něj charakteristické periody zrychlujícího a prohlubujícího se 

dýchání, které následuje oslabování a zpomalování. Apnoické pauzy se u 

tohoto typu mohou, ale nemusí vyskytovat. Nejčastěji se může vyskytovat u 

otrav oxidem uhelnatým či otravou morfinem (Vytejčková, 2013). 
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2.5.3 Esmarchův hmat 
 

Tento hmat je někdy uváděn pod názvem „trojitý manévr“, jelikož v něm 

využíváme třech úkonů, kterými jsou výše zmiňovaný záklon hlavy, dále 

předsunutí dolní čelisti a otevření úst. Rovněž nám tento hmat umožňuje 

povytáhnutí zapadlého kořene jazyka (Remeš, 2013). 

2.5.4 Gordonův manévr 
 

Pokud je pacient při vědomí a došlo u něho k obstrukci dýchacích cest 

cizím tělesem, můžeme jako první pokus o odstranění obstrukce, vyzvat 

pacienta k usilovnému kašli ve snaze vypudit cizí těleso z dýchacích cest. 

Pokud i přes tuto snahu začneme u pacienta pozorovat vyčerpání až 

cyanózu, můžeme přistoupit ke Gordonovu manévru. Pokud u pacienta 

nedošlo k poruše vědomí, vyzveme ho, aby se předklonil. Pokud u pacienta 

došlo k poruše vědomi, otočíme ho na bok a provedeme 5 úderů mezi 

lopatky hranou dlaně. U malých dětí tento manévr provádíme tak, že si dítě 

položíme na předloktí obličejem dolů. Po úderech zkontrolujeme dutinu 

ústní, zda nedošlo k uvolnění cizího tělesa z dýchacích cest. Pokud se tak 

nestalo, provedeme 5krát Heimlichův manévr (Bydžovský, 2004; 

Kellnarová, 2013). 

2.5.5 Heimlichův manévr 
 

Tento manévr je prováděn až po neúspěchu výše zmíněného Gordonova 

manévru. Heimlichův manévr je další metodou sloužící k odstranění cizího 

tělesa z dýchacích cest pacienta. Provádí se tak, že si zachránce stoupne za 

pacienta, který je mírně předkloněný, čímž se zabrání zpětnému zapadnutí 

cizího tělesa do dýchacích cest. Manévr lze ovšem provést i u pacienta, který 

je v poloze vsedě, či na boku vleže.  
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Je ovšem s výhodou, aby pacient stál. Jedna ruka zachránce je sevřená 

v pěst a přikládá se pod mečovitý výběžek hrudní kosti. Druhá ruka uchopí 

pěst a provede se stlačení. Stlačení se provádí směrem nahoru a dozadu a je 

možné ho až 5krát opakovat. Tlak, který se tímto manévrem uskutečňuje je 

přenášen proti bránici, tlačí na plíce a umožňuje tím těleso posunout blíže 

k hrtanu. Tento manévr může být velmi účinný, ale zároveň s sebou nese i 

rizika zahrnující například poranění orgánů dutiny břišní, či poškození 

mečovitého výběžku. Z tohoto důvodu neprovádíme tento manévr u 

malých dětí, kojenců, ale také u obézních lidí a těhotných žen. Pokud by po 

pátém stlačení nedošlo k uvolnění dýchacích cest, přistupuje se znovu 

k úderům mezi lopatky (Kelnarová, 2012; Hanušová, 2014). 

2.6 Zajištění dýchacích cest s pomůckami 
 

V přednemocniční neodkladné péči existuje několik pomůcek, kterými 

jsou zdravotničtí záchranáři schopni zajistit dýchací cesty. Výběr pomůcky 

závisí jak na daném stavu pacienta či situaci, tak i na osobních zkušenostech 

záchranáře. 

2.6.1 Obličejová maska a samorozpínací křísící vak 
 

Jedna ze základních technik sloužící k zajištění dostatečné oxygenace 

pacienta v přednemocniční péči, je dýchání přes obličejovou masku a 

samorozpínací vak. Běžným standardem jsou 3 velikosti, rozlišené pro 

dospělé a větší děti nad 30 kilogramů, pro děti od 1 roku do 10 let (což 

odpovídá přibližně od 10 do 30 kilogramů) a pro novorozence a děti do 10 

kilogramů. Nezbytnou součástí je také anti-bakteriální filtr umístěný mezi 

maskou a vakem. Ke kvalitní oxygenaci je zapotřebí umět správnou 

techniku C-hmatem, kterým se obličejová maska fixuje k obličeji pacienta.  



 

22 
 

Pokud je i tak saturace krve kyslíkem nízká, je s výhodou použít 

faryngeální vzduchovody, které pomáhají udržet dýchací cesty průchozí. Při 

ventilaci je důležité dodržovat doporučenou dechovou frekvenci, která je u 

dospělých 12-15 vdechů/minutu, u dětí 14-20 vdechů/min a u novorozenců 

či batolat 35-40 vdechů/min. Mezi každým vdechem je důležité vak zcela 

uvolnit. Při dýchaní bychom měli pozorovat pohyby hrudníku, které nám 

napoví, zda dýchání probíhá správně. Dále nám v tomto může napovědět 

kontrola vnitřní strany masky, která se při správném prodechnutí orosí. Vak 

je možné napojit na endotracheální kanylu, či další supraglotické pomůcky 

jako jsou kombitubus, laryngeální tubus či laryngeální maska. Na obrázku 

uvedeném pod tímto textem je samorozpínací vak pro dospělé 

s rezervoárem a dětský samorozpínací vak (Remeš 2013; FORTUNE-návod 

k použití, 2014). 

Obrázek 1 Samorozpínací křísící vak s rezervoárem a samorozpínací křísící vak pro děti 
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2.6.2 Ústní vzduchovod 
 

Ústní vzduchovod neboli Guedelův vzduchovod, je anatomicky 

tvarovaná pomůcka sloužící k udržení volných dýchacích cest tím, že 

zabraňuje zpětnému poklesu jazyka. Za normálních podmínek jsou horní 

cesty dýchací dostatečně průchozí, a to díky obranným reflexům a 

svalovému tonu. Pokud ovšem dojde u pacienta k poruše vědomí, je nejvíce 

ohrožen zpětným poklesem kořene jazyka, čímž dochází buď k částečnému 

nebo úplnému uzávěru horních dýchacích cest. Vzhledem ke své 

dráždivosti ke zvracení se ústní vzduchovod musí zavádět pouze v úplném 

bezvědomí. Aby byl vzduchovod ve správné poloze, je důležité zvolit 

vyhovující velikost, kterou volíme pomocí odměření vzdálenosti od 

předních řezáků k úhlu dolní čelisti. Před samotným zavedením je důležité 

si připravit veškeré pomůcky a zkontrolovat jejich funkčnost. Je s výhodou 

si připravit odsávačku s odsávací kanylou, díky které můžeme odsát 

případný obsah v dutině ústní. Ústní vzduchovod se zavádí fanyngeálním 

koncem směřujícím k hornímu patru až ke kořeni jazyka, kde ho otáčíme o 

180 stupňů a dostáváme tak do správné polohy.  

U dětského pacienta zavádíme faryngeálním koncem směrem k dolní 

čelisti, tudíž nedochází k otáčení. Ústní vzduchovody jsou vyrobené 

z gumového materiálu s protiskusovou vložkou (Remeš 2013; Pokorný, 

2004; Ertlová, 2004). 
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Obrázek 2 Ústní vzduchovod. Zdroj: Vlastní 

 

2.6.3 Nosní vzduchovod 
 

Nosní vzduchovod neboli Wendelův vzduchovod, je další pomůcka ke 

zlepšení průchodnosti horních dýchacích cest. Jeho výhodou oproti ústnímu 

vzduchovodu je, že je všeobecně lépe tolerován tím, že nedráždí ke 

zvracení. Na druhou stranu sebou nosní vzduchovod nese riziko krvácení 

z nosu, které ohrožuje pacienta případnou aspirací. Před zavedením 

nosního vzduchovodu je důležité zvolit správnou velikost, kterou zjistíme 

podle vzdálenosti od špičky nosu k ušnímu lalůčku pacienta. Na 

vzduchovod si naneseme zvlhčující gel (např. Mesocain) a zavádíme 

krouživým pohybem do jedné z nosních dírek.  

Výhoda použití nosních vzduchovodů nastává například při poranění 

dolní čelisti s omezenou pohyblivostí nebo při křeči žvýkacích svalů. Na 

rozdíl od ústních vzduchovodů nezpůsobují laryngospazmus (Remeš, 2013; 

Pokorný, 2004). 



 

25 
 

2.6.4 Laryngeální maska 
 

Laryngeální maska je obvykle jednorázovou sterilní pomůckou 

k zajištění dýchacích cest, která byla původně navržena jako alternativa 

obličejové masky. Zavádí se do oblasti hypofaryngu a tím odděluje dýchací 

cesty od gastrointestinálního traktu. Po zavedení je možné ji připojit na 

samorozpínací křísící vak a umělou plicní ventilaci. Její nespornou výhodou 

je možnost zavádění v neutrální pozici, bez nutnosti záklonu hlavy a do jisté 

míry snižuje riziko aspirace žaludečního obsahu do plic. Před aspirací do 

plic ale zcela nechrání. Pro její jednoduchost v zavedení je v dnešní době 

často využívaná u kratších operačních výkonů. Využití nachází také 

v situacích s obtížným zajištěním dýchacích cest, či nedostatečné zkušenosti 

lékaře s endotracheální intubací. Velikost laryngeální masky se určuje dle 

hmotnosti pacienta a je jí možno využít u všech věkových skupin. Zavedení 

probíhá bez vizuální kontroly správného umístění laryngoskopem a 

rozlišujeme celkem 7 následujících velikostí: 

• Velikost 1: určená pro malé děti s hmotností pod 5 kg; 

• velikost 1,5: určená pro děti s hmotností od 5-10 kg; 

• velikost 2: určená pro děti s hmotností od 10-20 kg; 

• velikost 2,5: určená pro děti s hmotností od 20-30 kg; 

• velikost 3: určená pro pacienty s hmotností od 30-50 kg; 

• velikost 4: určená pro pacienty s hmotností od 50-70 kg; 

• velikost 5: určená pro pacienty s hmotností vyšší než 70 kg. 

Laryngeální maska by se neměla používat v případě, kdy hrozí vyšší riziko 

aspirace, tzn. u pacientů s plným žaludkem. Dále mezi kontraindikace použití 

masky řadíme morbidně obézní pacienty a pacienty, kteří nejsou v hlubokém 

bezvědomí, a tudíž by se u nich mohl objevit odpor během zavádění masky. 
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Před samotným zavedením je důležité zkontrolovat těsnost manžety a 

dostatečně pacienta preoxygenovat pomocí obličejové masky se 

samorozpínacím křísícím vakem. V ideálním případě zavedení probíhá 

v mírném záklonu hlavy, který umožní lepší otevření dýchacích cest. Na zadní 

část masky naneseme gel, nejlépe na vodní bázi. Masku zavádíme pomalu po 

tvrdém patře otvorem masky směrem k jazyku pacienta a zavádíme do té doby, 

dokud nepocítíme odpor, který značí, že hrot masky se nachází před vchodem 

do laryngu. Je potřeba si dávat pozor na dostatečnou hloubku zavedení, jelikož 

nedostatečná hloubka zavedení může způsobit laryngospazmus. Po zavedení 

nafoukneme těsnící manžetu odpovídajícím objemem. Každá velikost má objem 

jiný. Správnou polohu si ověřujeme ventilací dýchacím vakem a oboustranným 

poslechem dýchání za pomocí fonendoskopu. Dalšími znaky úspěšného 

zavedení může být symetrické zvedání hrudníku, kapnometrické měření či 

viditelné mlžení roury masky.  

Při odstraňování masky z dýchacích cest je s výhodou těsnící manžetu 

ponechat alespoň z části naplněnou. Napomůže to k odstranění sekretů z 

horních dýchacích cest (Portfolio laryngeálních masek LMA, 2014; Remeš, 

2013). 

V současné době existuje velký výběr typů laryngeálních masek, a to 

například: LMA Classic, LMA Supreme, LMA Unique, LMA Flexible, LMA 

ProSeal, LMA Fastrach. Každá z těchto masek je vhodná u jiných typů výkonů. 

Jedna z nejvšestrannějších je LMA ProSeal, u které se mimo jiné prokázalo 

snížení dráždění ke kašli, či bolesti v krku.  
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LMA Fastrach je typ laryngeální masky, která umožňuje zavedení speciální 

endotracheální rourky bez použití laryngoskopu. Může být využita při 

obtížném zajištění dýchacích cest (Portfolio laryngeálních masek, 2014). 

2.6.5 Laryngeální tubus 
 

Laryngeální tubus je pomůckou, která může být využita v přednemocniční 

neodkladné péči jako alternativa zajištění dýchacích cest. Svou konstrukcí je 

velmi podobný kombitubusu, který patří mezi další tyto pomůcky. Tubus se 

zavádí stejně jako laryngeální maska, tzn. bez vizuální kontroly pomocí 

laryngoskopu. Předpokladem je tedy zavedení do jícnu, z tohoto důvodu 

obsahuje kombitubus pouze jeden konektor k ventilaci. Laryngeální tubus je 

dostupný v 7 velikostech, které jsou následující: 

• Velikost 0: určená pro malé děti pod 5 kg; 

• velikost 1: určená pro děti ve váhovém rozmezí 5-12 kg; 

• velikost 2: určená pro děti ve váhovém rozmezí 12-25 kg; 

• velikost 2,5: určená pro starší děti ve výškovém rozmezí 125-150 cm; 

• velikost 3: určená pro starší děti a pacienty pod 155 cm; 

• velikost 4: určená pro dospělé ve výškovém rozmezí 155-180 cm; 

• velikost 5: určená pro dospělé nad 180 cm (Remeš, 2013). 

Před zavedením zvolíme odpovídající velikost a tubus potřeme gelem. 

Zavádění probíhá podél tvrdého patra pacienta až do bodu, kdy ucítíme 

mírný odpor. Tubus obsahuje 2 těsnící manžety, které je možno nafouknout 

současně za použití stříkačky se vzduchem. Jedna z manžet uzavírá oblast 

hltanu a druhá svým nafouknutím utěsňuje jícen. V dnešní době jsou u 

laryngeálních tubusů přidané otvory, umožňující zavedení sondy 

k odsávání žaludečního obsahu z jícnu. 



 

28 
 

Tubus je na vrchu označen černými ryskami, přičemž prostřední z nich 

by se po zavedení měla nacházet ve výšce horních řezáků pacienta (Remeš, 

2013; Kelnarová, 2012). 

2.6.6 Kombitubus 
 

Kombitubus je další pomůckou k alternativnímu zajištění dýchacích cest. 

Je to supraglotická pomůcka opatřená dvěma těsnícími balónky odlišné 

velikosti a dvěma konektory k ventilaci. Větší balónek slouží po nafouknutí 

k utěsnění v oblasti hltanu a nachází se přibližně uprostřed délky tubusu. 

Jeho objem je 100 ml. Menší balónek svým nafouknutím brání regurgitaci 

žaludečního obsahu a nafukuje se v oblasti jícnu. Jeho objem činí 15 ml. 

Menší balónek utěsněním jícnu pomáhá k ventilaci v případě, kdy se tubus 

podaří zavést do trachey a dochází tak k přímému přísunu vzduchu. Tato 

pomůcka je vhodná v situacích, kdy je potřeba rychle zajistit dýchací cesty a 

přísun kyslíku, jelikož při jejím zaváděním není potřeba manipulace s krční 

páteří a umožňuje tak zavedení v neutrální poloze hlavy. Ve vnitřku 

kombitubusu se nachází přepážka, která jej rozděluje na 2 trubice. 

V důsledku možnosti zavádění v neutrální poloze hlavy se obecně 

předpokládá zavedení tubusu do jícnu, k čemuž dochází ve většině případů, 

tj. přibližně v 90 % případů. Vzduch se do plic při ventilaci dostává v tomto 

případě nepřímo přes otvory, které jsou umístěné mezi těsnícími balónky 

(Pokorný, 2004; Remeš, 2013).  

Největší kontraindikací pro použití kombitubusu jsou osoby menší než 

150 cm. K naplnění těsnících balónků jsou používány 2 stříkačky o různých 

objemech, které jsou součástí sady. Postup je podobný, jako u předchozích 

zmíněných pomůcek.  
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Tubus před zavedením potřeme gelem a zavádíme podél tvrdého patra, 

dokud neucítíme mírný odpor, který značí to, že konec kombitubusu 

dosáhnul hypofaryngu.  

V tomto momentu by se tlustá ryska zvýrazněná na kombitubusu, měla 

nacházet mezi zuby. Po zavedení nafoukneme nejdříve větší těsnící balónek 

označený konektorem s modrou barvou a poté menší balónek označený 

bílou barvou. Vzhledem k předpokladu zavedení do jícnu se ventilace 

zahajuje přes jícnovou část s modrou barvou konektoru. Všímáme si pohybů 

hrudníku a fonendoskopem posloucháme dechové fenomény. Pokud dojde 

k ventilaci směrem do žaludku a pozorujeme pohyby břišní stěny, 

přepojíme ventilaci na bílý konektor a opět kontrolujeme pohyby hrudníku 

a posloucháme dechové fenomény. V současné době je kombitubus v praxi 

nahrazován laryngeální maskou (Pokorný, 2004; Remeš, 2013). 

2.6.7 Endotracheální intubace 
 

Endotracheální intubace je jak v přednemocniční neodkladné péči, tak i 

intenzivní péči nazývána tzv. „zlatým standardem“ v oblasti zajištění 

dýchacích cest. Jde o nejúčinnější zajištění dýchacích cest, které má oproti 

jiným pomůckám tu výhodu, že chrání před aspirací do plic a ulehčuje 

odsávání sekretů z dýchacích cest. Jde o výkon, při kterém je speciální 

kanyla zaváděná přímo do dýchacích cest. Přes endotracheální kanylu je 

také možnost podávat některé léky. Zajištění pomocí této metody spadá 

pouze do kompetence lékaře a je nejvíce využívaná v intenzivní medicíně, 

především na odděleních intenzivní péče, či anesteziologicko-resuscitačních 

(Remeš, 2013; Ševčík, 2003). Mezi nejdůležitější indikace endotracheální 

intubace dle Ševčíka a Remeše patří: 
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• Obstrukce dýchacích cest (způsobené například obstrukcí dýchacích cest 

cizím tělesem, infekcí, abscesem, otokem, laryngospazmem); 

• ochrana volných dýchacích cest (bezvědomí, intoxikace, cévní mozkové 

příhody); 

• zajištění dýchacích cest v důsledku dechové nedostatečnosti; 

• závažné šokové stavy, rozsáhlé popáleniny či inhalační trauma; 

• závažná anafylaktická reakce; 

• kardiopulmonální resuscitace. 

K akutní endotracheální intubaci je nutnost dostatečné znalosti lékaře a 

kvalitní preoxygenace pacienta před výkonem. Intubace jako taková i 

s vizuální kontrolou pomocí laryngoskopu by neměla zabrat více než 10 

sekund. V ideálním případě pacienta uložíme do polohy na zádech a 

provedeme mírný záklon hlavy (Pokorný, 2004). 

Nedílnou součástí vybavení ke každé intubaci je dýchací samorozpínací 

křísící vak, odsávačka s odsávací kanylou, svítící laryngoskop s odpovídající 

velikostí a tvarem lžíce, endotracheální kanyla správně zvolené velikosti, 

stříkačka s objemem 10 ml, Magillovy kleště, které mohou sloužit jako 

pomůcka k vyndání cizího tělesa z dýchacích cest a také mohou pomoci při 

zavádění nasotracheální rourky. Dále by měl být připraven gel, náplast či 

obvaz k fixaci endotracheální rourky, zavaděč a fonendoskop, kterým si 

ověříme kvalitu ventilace (Remeš, 2013; Pokorný, 2004). Tracheální rourka 

se zavádí za vizuální kontroly pomocí laryngoskopu do oblasti za hlasové 

vazy. Laryngoskop se podává lékaři do levé ruky a zavádí se z pravého 

koutku úst. Pokud by tracheální rourka byla zavedena příliš hluboko, 

obvykle její konec sahá do pravé průdušnice. Pokud by došlo k intubaci do 

jícnu, při které nejsou slyšet dýchací šelesty, rourka se vytahuje. 
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 Před dalším pokusem o zavedení je nutné pacienta prodýchat maskou se 

samorozpínacím křísícím vakem. Pokud by lékař potřeboval usnadnit 

intubaci, používá se tzv. BURP manévr, což znamená vyvinutí tlaku na 

štítnou chrupavku a rozšíření zorného pole v pořadí: backward-dozadu, 

upward-nahoru, rightward pressure-do pravé strany (Šeblová, 2018; Ševčík, 

2003). 

Velikost endotracheálních kanyl se určuje dle věku pacienta a každá 

kanyla se liší průměrem a délkou. Na každý tento parametr existuje 

pomůcka na správné určení pro děti. Nejjednodušší pomůcka pro správné 

zjištění průměru kanyly je odhad dle velikosti malíku pacienta. Vzorce pro 

zjištění průměru a délky se využívají u dětských pacientů. Délku určuje 

vzorec: (věk dítěte/2) + 12. Pro správný průměr používáme vzorec: (věk 

dítěte/4) + 4. U mužů se doporučená velikost pohybuje v rozmezí 8,0-9,0 a u 

žen od 7,0-8,0. Velikosti endotracheálních kanyl jsou uvedené v tabulce 1. 

Pokud dojde k situaci, kdy předpokládáme obtížné zajištění dýchacích 

cest, je možnost využití nasotracheální intubace. Jedná se o intubaci, při 

které je endotracheální kanyla zaváděna skrz nosní dutinu. Této metody se 

může využít v situaci při obstrukci dýchacích cest, traumatu v oblasti 

obličeje či krční páteře, u nelačného pacienta, ileu či těhotenství. 

K odstranění tracheální rourky z dýchacích cest by mělo dojít až v případě, 

kdy dojde k dostatečné spontánní ventilaci pacienta (Pokorný, 2004; 

Šeblová, 2018). 
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Tabulka 1 Velikosti endotracheálních kanyl, zdroj: Remeš, 2013; s. 118. 

Věk Průměr v mm Vzdálenost mezi 

rty a středem 

trachey v cm 

novorozenec 3 11 

6 měsíců 3,5 11 

1 rok 4 12 

2 roky 4,5 13 

3-4 roky 4,5-5,0 14 

5-6 let 5,0-5,5 15-16 

7-8 let 5,5-6,0 16-17 

9-10 let 6,0-6,5 17-18 

11-12 let 6,5-7,0 18-20 

13-14 let 7,0-7,5 20-21 

ženy 7-7,5-8 21-22 

muži 8-8,5-9 23-24 
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3 CÍL PRÁCE 
 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, která metoda se k zajištění dýchacích 

cest v práci zdravotnického záchranáře využívá nejčastěji. Celý tento výzkum 

byl zaměřen na výjezdové základny v Ústeckém kraji. Mezi dalšími cíli, kterými 

se tato práce zabývá je zjištění, v jakém případě nejčastěji dochází k nutnosti 

zajištění dýchacích cest a jaké metody jsou k tomu nejvíce využívané a od 

kterých se ustupuje. 

3.1 Stanovené hypotézy 
 

Pro bakalářskou práci byly zvoleny následující hypotézy: 

Hypotéza 1: Nejčastější indikací k zajištění průchodnosti dýchacích cest je 

neodkladná kardiopulmonální resuscitace. 

Hypotéza 2: Nejčastěji využívanou pomůckou k zajištění průchodnosti 

dýchacích cest zdravotnickým záchranářem je laryngeální maska. 

Hypotéza 3: Nosní vzduchovod je v praxi nahrazován ústním vzduchovodem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

4 METODIKA 
 

Jako podklad pro vypracování praktické části bakalářské práce byly 

použity rozhovory s následným doplněním získaných informací do dotazníků. 

Dotazník byl zcela anonymní a obsahoval 15 otázek, z čehož 11 bylo 

uzavřených s možností více odpovědí a 4 otázky byly s možností odpovědi 

„ano-ne“ a s doplňující otevřenou odpovědí. Dotazník byl následně rozdán 

tištěnou formou na vybrané výjezdové základny v Ústeckém kraji. Na 

dotazníky odpovídali pouze nelékařští zdravotničtí pracovníci mající pracovní 

poměr na zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje.  

Otázky č. 1-4 se zaměřují na zjištění základních informací o NLZP a ptají se 

na věk, délku pracovního poměru u ZZS ÚK a zda svoji službu vykonávají i na 

jiném zdravotnickém pracovišti či jiné výjezdové základně mimo Ústecký kraj. 

Zbylé otázky č. 5-15, se dotazují již na konkrétní situace, u kterých se 

zdravotnický záchranář může setkat s nutností zajištění dýchacích cest. Dále se 

otázky zaměřují na konkrétní pomůcky a frekventovanost jejich použití 

v daných situacích. Celkem bylo získáno 75 respondentů. Shromážděná data 

z dotazníků byla následně zpracována do podoby výsečových a sloupcových 

grafů. 
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5 VÝSLEDKY 
 

V následující části budou podrobněji zpracovány všechny otázky uvedené v 

dotazníku, na které odpovědělo celkem 75 respondentů pracujících na ZZS ÚK. 

Otázka č. 1: Jak dlouho pracujete u Zdravotnické záchranné služby? 

Graf 1 Délka praxe na ZZS uváděná v rocích. Zdroj: Vlastní 

 

Z výsledků první dotazníkové otázky nám graf znázorňuje, že 

z celkového počtu 75 respondentů pracujících na výjezdových základnách ZZS 

ÚK, celkem 17 (tzn. 22,7 %) pracují na ZZS méně než 5 let, 15 (20 %) v rozmezí 

5-10 let, 25 (33,3 %) v rozmezí od 11-20 let, 8 (10,7 %) v rozmezí 21-30 let a 10 

(13,3 %) více než 30 let. 
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Otázka č. 2: Jaký je Váš věk? 

Graf 2 Věk respondentů ze ZZS. Zdroj: Vlastní 

 

Tento graf nám znázorňuje odpovědi na druhou otázku z dotazníku, 

která se respondentů dotazovala na přibližný věk. Z grafu vyplývá, že 14 

respondentů (19 %) bylo zařazeno do kategorie 23-30 let, 26 (35 %) se pohybuje 

v rozmezí 31-40 let, 18 (24 %) v rozmezí 41-50 let a 17 (23 %) nad 50 let. 

Otázka č. 3: Pracujete ještě na jiné výjezdové základně Zdravotnické 

záchranné služby mimo Ústecký kraj? 

       Graf 3 Pracovní poměr na jiném pracovišti ZZS, mimo ZZS ÚK. Zdroj: Vlastní 
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Otázkou č. 3 se zjišťovalo, zda pracovníci ZZS ÚK pracují i na jiných 

výjezdových základnách mimo Ústecký kraj. Z grafu nám v tomto případě 

vyplývá, že 100 % dotazovaných pracují pouze na výjezdových základnách 

v ÚK. 

Otázka č. 4: Pracujete ještě na nějakém jiném zdravotnickém pracovišti?  

Graf 4 Pracovní poměr na jiném zdravotnickém pracovišti. Zdroj: Vlastní 

 

Graf č. 4 znázorňuje, že 23 respondentů (31 %) má pracovní poměr 

různého úvazku i na jiném zdravotnickém pracovišti. Součástí této otázky byla i 

otázka doplňující, zjišťující, o jaký typ pracoviště se jedná. Mezi nejvíce se 

objevující typy pracovišť patří oddělení anesteziologicko-resuscitačních, 

urgentního příjmu a interních ambulancí. Další typy pracovišť, které byly 

v dotazníku uvedeny, byly ordinace praktických lékařů a transfuzní stanice 

v pozici odběrových sester. 
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Otázka č. 5: U jakých situací jste se v terénu nejčastěji setkal/la s nutností 

zajištění dýchacích cest? 

Graf 5 Situace s nutností zajištění dýchacích cest v terénu. Zdroj: Vlastní 

 

Cílem této otázky bylo zjistit, v jakých situací se ZZ ze ZZS ÚK nejčastěji 

setkávají s nutností zajištění dýchacích cest. V nabídce byly celkem 4 možné 

odpovědi, přičemž odpovědí bylo možno uvést více. Graf č. 5 nám znázorňuje, 

že z celkového počtu 75 respondentů celkem 55 (73 %) uvedlo, že se nejčastěji 

s takovou situací setkávají u náhlé zástavy oběhu s neodkladnou 

kardiopulmonální resuscitací. Další uvedenou situací byla závažná exacerbace 

chronického onemocnění, kterou vybralo celkem 33 respondentů (44 %). 

Předposlední, často vybíranou odpovědí byla situace, u které došlo u pacienta k 

nespecifikované poruše vědomí, kterou zvolilo 30 respondentů (40 %). 

Poslední, nejméně zvolenou možností odpovědi, bylo nespecifikované závažné 

či rozsáhlé trauma zvoleno 22 (29 %) respondenty. 
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Otázka č. 6: Měl/Měla jste někdy možnost během své odborné praxe během 

studia použít některou z pomůcek k zajištění dýchacích cest? 

Graf 6 Zkušenost se zajištěním dýchacích cest během studia. Zdroj: Vlastní 

 

Graf č. 6 znázorňuje, že z celkového počtu 75 respondentů, celkem 69 (89 

%) uvedlo, že během své odborné praxe během studia měli možnost zajišťovat 

dýchací cesty dostupnými pomůckami. Pouze 8 (11 %) se s touto možností 

nesetkalo. Součástí otázky č. 6 byla doplňující otázka, dotazující se 

respondentů, kteří uvedli odpověď „ano“ na to, o kterou pomůcku se 

konkrétně jednalo. Následující graf znázorňuje frekventovanost využití 

jednotlivých pomůcek na základě odpovědí respondentů. 
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Graf 7 Použité pomůcky během studia. Zdroj: Vlastní 

 

Z grafu vyplývá, že největší počet respondentů, tj. 60 z 69 (87 %), uvedlo 

mezi vyzkoušené pomůcky během studia laryngeální masku. Další velmi 

využívanou pomůckou byl ústní vzduchovod, který uvedlo 55 respondentů (80 

%). Mezi méně využívané uvedené pomůcky patří kombitubus, který uvedlo 

pouze 9 respondentů (13 %). V neposlední řadě byla jedna z možností odpovědí 

nosní vzduchovod, kterou zvolilo pouze 12 respondentů (17 %) a laryngeální 

tubus uvedlo pouze 8 respondentů (12%). 

Otázka č. 7: Jakou pomůcku k zajištění dýchacích cest využíváte nejčastěji? 

   Graf 8 Nejvyužívanější pomůcky k zajištění dýchacích cest. Zdroj: Vlastní 
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Otázka č. 7 měla za cíl vyzkoumat, která pomůcka je na ZZS ÚK nejvíce 

využívaná. Otázka byla s možnostmi a.), b.), c.) a d.), přičemž možnost d.) byla 

otevřená, kde záchranáři mohli uvést doplňující odpověď, která se 

nevyskytovala ve výběru. Nejvíce využívanou pomůckou byla uváděna 

laryngeální maska s celkovým počtem odpovědí 65 (87 %). Ústní vzduchovod 

zvolilo celkem 35 respondentů (47 %) a nosní vzduchovod nebyl zvolený ani 

v jednom případě. Vzhledem k tomu, že bakalářská práce se zabývá zajištěním 

dýchacích cest pouze z pohledu zdravotnického záchranáře, v otázce nebyla 

uváděna možnost endotracheální intubace, jelikož spadá výhradně pod 

kompetence lékaře. Ovšem vzhledem k velké efektivitě a využití této metody 

v praxi, byla i tak uváděna mezi nejčastější možnosti zajištění v doplňující 

otázce d.). Tato možnost byla zvolena 25 respondenty, přičemž jednou se 

objevila i odpověď uvádějící pouze samorozpínací křísící vak. 

Otázka č. 8: Dle jakého kritéria se rozhodujete, jakou pomůcku k zajištění 

dýchacích cest v dané situaci použijete? 

Graf 9 Faktor rozhodování u výběru pomůcky k zajištění dýchacích cest. Zdroj: Vlastní 
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 Otázka č. 8 nám měla přiblížit, dle jakého faktoru se záchranáři 

rozhodují, jakou pomůcku k zajištění dýchacích cest použijí. Otázka 

umožňovala více odpovědí. Znázorněné odpovědi v grafu č. 9 nám ukazují, že 

pro 52 respondentů (69 %) je nejdůležitějším faktorem při výběru pomůcky stav 

vědomí pacienta v daném momentu. Druhou nejčastější odpovědí je výběr dle 

osobních přechozích zkušeností a zvolilo ji 48 respondentů (64 %). Celkem 25 

respondentů (33 %) zvolilo odpověď „dle indikace lékaře“ a poslední možnou 

odpověď nezvolil žádný z respondentů. 

Otázka č. 9: Měl/Měla jste někdy možnost během své dosavadní praxe 

zavádět nosní vzduchovod?  

Graf 10 Zkušenost se zavedením nosního vzduchovodu. Zdroj: Vlastní 

 

Z grafu č. 10, znázorňující procenta odpovědí na otázku č. 9 nám 

vyplývá, že celkem 68 respondentů (91 %) se během své dosavadní praxe 

nesetkalo s možností zavedení nosního vzduchovodu a pouze 7 (9 %) se s touto 

možností v praxi setkalo. 
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91%
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ano ne
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Otázka č. 10: Měl/Měla jste někdy možnost během své dosavadní praxe 

zavádět ústní vzduchovod? 

Graf 11 Zkušenost se zavedením ústního vzduchovodu. Zdroj: Vlastní 

 

 

Celkem 70 respondentů (93 %) má ze své dosavadní praxe zkušenosti se 

zavedením ústního vzduchovodu a pouze 5 respondentů (7 %) uvedlo, že 

nemají zkušenost se zaváděním ústního vzduchovodu. 

Otázka č. 11: Který z těchto vzduchovodů je podle Vás nejvíce využívaný? 

Graf 12 Procento využití nosního a ústního vzduchovodu. Zdroj: Vlastní 
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Na otázku č. 11 zvolilo všech 75 respondentů (100 %) jako odpověď ústní 

vzduchovod. 

Otázka č. 12: Setkal/la jste se někdy s negativní reakcí na ústní vzduchovod? 

     Graf 13 Zkušenost s negativní reakcí na ústní vzduchovod. Zdroj: Vlastní 

 

Z celkového počtu 75 respondentů se celkem 54 (72 %) doposud 

nesetkalo s negativní reakcí pacienta na ústní vzduchovod. Celkem 21 (28 %) se 

naopak s negativní reakcí na vzduchovod již setkalo. Součástí otázky č. 12 byla 

doplňující podotázka týkající se pouze kladné odpovědi. Otázka měla za cíl 

zjistit, s jakými negativními zkušenostmi se záchranáři setkali při použití 

ústního vzduchovodu. Mezi uváděné odpovědi patří:  

• Zvracení; 

• zachování dávivého reflexu, dávení. 
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Otázka č. 13: Setkal/la jste se někdy s negativní reakcí na nosní vzduchovod? 

   Graf 14 Zkušenost s negativní reakcí na nosní vzduchovod. Zdroj: Vlastní 

 

Výsledky uváděné v grafu č. 14 byly čerpány pouze z odpovědí 

respondentů, kteří v předchozích otázkách uvedli zkušenost se zaváděním 

nosního vzduchovodu (tj. otázka č. 6 a č. 9). Graf tudíž znázorňuje odpovědi 

z celkového počtu pouze 7 respondentů, ze kterého celkem 5 (71 %) uvedlo, že 

se již setkali s negativní zkušeností u nosního vzduchovodu. Pouze 2 

respondenti (29 %) se s negativní reakcí doposud nesetkali. Součástí této otázky 

byla podotázka, která se respondentů dotazovala, o jakou negativní reakci se 

jednalo. Ve všech případech bylo uvedeno krvácení z nosní sliznice. 
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Otázka č. 14: Měl/Měla jste někdy možnost během své dosavadní praxe 

zavádět laryngeální masku? 

Graf 15 Zkušenost se zavedením laryngeální masky. Zdroj: Vlastní 

 

Z celkového počtu 75 respondentů celkem 71 (94,7 %) uvedlo, že se již 

setkalo s možností zajištění dýchacích cest laryngeální maskou. Pouze 4 

respondenti (5,3 %) uvedli, že tuto zkušenost doposud nemají. 
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Otázka č. 15: Setkal/la jste se někdy u pacienta s negativní reakcí na 

laryngeální masku? 

        Graf 16 Zkušenost s negativní reakcí pacienta na laryngeální masku. Zdroj: Vlastní 

 

 

Z celkového počtu 71 respondentů pouze 11 (15 %) uvedlo negativní 

zkušenost při zavádění laryngeální masky. Celkem 63 respondentů (85 %) se 

s negativní reakcí doposud nesetkalo. Součástí této otázky byla rovněž 

podotázka, dotazující se na konkrétní negativní zkušenost při zavádění. 

Odpovědi od respondentů jsou následující: 

• Regurgitace žaludečního obsahu; 

• aspirace žaludečního obsahu. 

  

15%

85%

Setkal/la jste se někdy u pacienta s negativní 
reakcí na laryngeální masku?

ano

ne



 

48 
 

6 DISKUZE 
 

Pro tuto bakalářskou práci byly stanoveny celkem 3 cíle. Prvním cílem 

práce bylo zjistit, v jakých případech se nejčastěji zdravotničtí záchranáři 

v Ústeckém kraji setkávají s nutností zajištění dýchacích cest. Druhým cílem 

bylo zmapovat, jaké pomůcky k tomuto výkonu využívají nejčastěji. Posledním 

cílem, který navazuje na předchozí, bylo zjistit, jaké pomůcky se již nevyužívají, 

či vůbec nejsou součástí výjezdových vozů a proč tomu tak pravděpodobně je. 

Všechny tyto cíle se zjišťovaly na základě shromážděných a následně 

vyhodnocených dat uvedených v dotaznících, na které odpovědělo celkem 75 

zdravotnických záchranářů z Ústeckého kraje.  

V oblasti zajištění dýchacích cest se student během svého studia seznamuje 

se širokou škálou pomůcek. V dnešní době se ovšem v praxi od spousty 

pomůcek ustupuje a jsou nahrazovány těmi, jejichž pozitivní zkušenosti 

převládají nad těmi negativními.  

Otázka č. 1 se zaměřovala na zjištění délky praxe u ZZS ÚK. Z výsledků 

nám vyplývá, že největší počet respondentů pracuje u ZZS v rozmezí 11-20 let 

(celkem 33,3 %). Na druhém místě byla s překvapením udávána délka praxe 

pod 5 let, kterou uvedlo 22,7 % respondentů. K nutnosti zajištění dýchacích cest 

se záchranář nedostává každý den a délka praxe může ovlivnit i výsledky 

dotazníkového šetření. Na druhou stranu v ZZS ÚK se stále neupustilo od 

systému RLP, který je ve většině ostatních krajích nahrazován systémem 

Rendez-vous, jehož posádku tvoří 2 členové: zkušený řidič-záchranář a lékař. 

Posádku RLP tvoří 3 členové: řidič, lékař a zdravotnický záchranář. Pokud se 

zdravotnický záchranář uchází o místo záchranáře a nemá přechozí zkušenosti 

na ZZS, je po dobu jednoho roku součástí pouze výjezdové skupiny RLP.  
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Záchranář se díky této pozici zpravidla dostane k závažnějším situacím, u 

kterých je vyšší procento pravděpodobnosti nutnosti zajištění dýchacích cest, 

než je tomu u posádek RZP. Hlavním důvodem je, že posádka RLP je 

prostřednictvím ZOS vysílána k závažnějším situacím, než je tomu u posádek 

RZP. Nejčastěji se posádky RLP můžou setkat právě s náhlou zástavou oběhu 

s neodkladnou resuscitací, akutní dušností spojenou s exacerbací chronického 

plicního onemocnění či bolestmi na hrudi. 

Jak již bylo výše řečeno, jedním z cílů této práce bylo zjistit, v jakých 

situacích se zdravotničtí záchranáři v Ústeckém kraji setkávají s nutností 

zajištění dýchacích cest nejčastěji. K tomuto zjištění byla určená mimo jiné 

otázka č. 5, která obsahovala 4 možné odpovědi s nejpravděpodobněji 

předpokládanou situací. Odpovědí bylo možno uvést více, přičemž 

jednoznačně na prvním místě byla uváděna náhlá zástava oběhu 

s neodkladnou resuscitací, kterou uvedlo celkem 73 % respondentů. Druhou 

nejčastější odpovědí byla závažná exacerbace chronického plicního nemocnění, 

kterou uvedlo celkem 44 % respondentů a jen o 4 % méně (tzn. 40 %) byly 

uváděny poruchy vědomí. Nejméně uváděnou situací bylo závažné či rozsáhlé 

trauma (29 %), což není příliš překvapující i vzhledem ke statistikám výjezdové 

činnosti ZZS ČR na stránkách ZZS ÚK. Statistika je složená z dat znázorňující 

celkový nárůst počtu výjezdů od roku 2008 do roku 2018. Mimo fakt, že počet 

výjezdů narostl téměř o dvojnásobek, tak se na druhou stranu snížil od 

minulého roku počet výjezdů k dopravním nehodám, u kterých se často 

můžeme s traumaty setkávat. Ve zprávě o činnosti ZZS ÚK za rok 2018 se 

můžeme dozvědět, že traumata byla nejčastější příčinou zásahů z 21 %, přičemž 

celkový počet pacientů s polytraumatem bylo uvedeno pouze 123. Z výsledků 

otázky č. 5 nám tedy vyplývá, že nejčastěji dochází k nutnosti zajištění 

dýchacích cest při neodkladné kardiopulmonální resuscitaci.  
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Na základě tohoto zjištění se může potvrdit stanovená hypotéza 1 – 

nejčastější indikací k zajištění dýchacích cest je neodkladná kardiopulmonální 

resuscitace.  

Dalším cílem této práce bylo zjistit, jakou pomůcku zdravotničtí záchranáři 

využívají v oblasti zajištění dýchacích cest nejčastěji a proč tomu tak může být. 

Ke zjištění tohoto cíle byla v první řadě použita otázka č. 7 dotazující se, jakou 

pomůcku používají záchranáři nejčastěji. Odpovědí bylo možné uvést i více.  

Statistika z výsledků nám ukazuje, že nejčastěji byla zvolená laryngeální 

maska, a to celkem v 87 % odpovědí. Druhou nejvíce uváděnou pomůckou byl 

ústní vzduchovod, jehož procento uvedení bylo 47 %. Vysoké procento využití 

laryngeální masky se dá předpokládat z mnoha důvodů, a to například 

z důvodu její relativně lehké manipulace a následné efektivní oxygenace. Tuto 

domněnku nám může potvrdit studie z roku 2013, která se zaměřovala na 

lehkost zavedení supraglotických pomůcek, uskutečněná díky Canadian 

Agency for Drugs and Technologies in Health. Ve studii se uvádí několik typů 

laryngeálních masek a byla situována do prostředí záchranářů ve výjezdových 

vozidlech i do nemocničního prostředí mezi zdravotní sestry. Pro potřeby této 

práce jsem se zaměřila na záchranáře ve výjezdových vozidlech. Je uváděno, že 

konkrétně typ LMA-Supreme byl úspěšně použit ve všech uvedených 50 

případech, přičemž na první pokus se nepovedlo masku zavést pouze v 1 

případě. Lze se proto domnívat, že laryngeální maska je využívána právě pro 

vysoké procento úspěšnosti v zavedení. Další výhodou laryngeální masky je, že 

umí do jisté míry chránit před aspirací (neposkytuje však plnou ochranu) 

žaludečního obsahu do trachey, což uvádí i výzkum prováděný International 

Anesthesia Research Society, který se zabýval porovnáním supraglotických 

pomůcek. Je zde porovnání laryngeální masky, laryngeálního tubusu a 

kombitubusu.  
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Výzkum uvádí, že i přes to, že má laryngeální maska z těchto 3 pomůcek 

nejslabší těsnění v oblasti jícnu, tak velmi dobře chránila před aspirací. 

K laryngeální masce se také vztahovala otázka č. 15, která se respondentů 

dotazovala, zda se někdy setkali u pacienta s negativní reakcí po zavedení této 

pomůcky. Pouze 15 % respondentů uvedlo, že se s negativní reakcí setkalo a 

uvedli konkrétní reakce, které jsou zmíněné ve výše uvedených výsledcích. Na 

základě těchto výsledků je možné potvrdit hypotézu 2 – nejčastěji využívanou 

pomůckou k zajištění dýchacích cest zdravotnickým záchranářem je laryngeální 

maska. 

I přes to, že pomůcek je dostupných více, v dnešní době se jich používá jen 

několik. Pomůckami, které se již nevyužívají v ZZS ÚK, jsou laryngeální tubus 

a kombitubus. Postup zavedení a efektivita je téměř srovnatelná s laryngeální 

maskou. Překvapením bylo zjištění, že dle výše zmíněné studie od International 

Anesthesia Research Society si laryngeální tubus a kombitubus vedly výrazně 

lépe při utěsnění jícnu a ochrany před aspirací do plic než laryngeální maska. 

Zároveň je ovšem v těchto studiích uváděno, že výsledky mohou být lehce 

zkreslené, jelikož výzkum byl prováděn na relativně čerstvě mrtvých tělech. 

Předpokladem, týkající se ustupování od těchto pomůcek, může být cenová 

odlišnost. V dnešní době se používají téměř výhradně jednorázové pomůcky, a 

tak cena při jejich pořizování může hrát velkou roli vzhledem k výši rozpočtu 

daného kraje. Laryngeální maska je cenově nejvýhodnější, pohybuje se kolem 

300,-Kč. Cena laryngeálního tubusu se pohybuje kolem 600,-Kč a nejdražší 

z těchto pomůcek je kombitubus, který stojí bezmála 3 tisíce korun. 

Významným faktorem u výběru dostupných pomůcek pro výjezdové vozy 

může tedy být rozhodně cena. 

Další pomůckou, která v Ústeckém kraji není již příliš využívána, je nosní 

vzduchovod. V současné době není ani součástí některých výjezdových vozidel 

ZZS ÚK a je téměř kompletně nahrazován ústním vzduchovodem.  
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Na využití nosních vzduchovodů se zaměřovaly otázky č. 9, 11 a 13 a na 

základě vyhodnocení výsledků z těchto otázek je možné potvrdit hypotézu 3 – 

nosní vzduchovod je v praxi nahrazován ústním vzduchovodem.  

Jak již bylo v teoretické části zmíněno, jednou z největších komplikací po 

zavedení nosního vzduchovodu může být krvácení z nosní sliznice. Problémem 

u tohoto krvácení může být zejména to, že se jej ne vždy podaří zpozorovat. 

Pacient tak může být ohrožen krvácením do dýchacích cest a následnou 

aspirací do plic. 
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7 ZÁVĚR 
 

Bakalářská práce se zabývala možnostmi zajištění dýchacích cest 

zdravotnickým záchranářem. Jedná se o velice důležitou dovednost záchranáře, 

vzhledem k potřebě kyslíku, kterou naše tělo vyžaduje. Pokud dojde 

k přerušení dodávky kyslíku, nastávají u mozkových buněk nezvratné změny 

již po 5 minutách.  

Teoretická část této práce byla zaměřena na základy anatomie a fyziologie 

dýchacích cest, dále pak na kompetence zdravotnického záchranáře, situace a 

příčiny vzniku obstrukce dýchacích cest. Dále je v této části uvedený popis 

dostupných pomůcek a metod k zajištění dýchacích cest. 

Součástí praktické části bylo stanovení cílů a hypotéz. Mezi cíle patřilo 

zjistit, jakou metodu zdravotničtí záchranáři v Ústeckém kraji využívají 

nejčastěji a proč tomu tak pravděpodobně je. Dalším cílem bylo určit situaci, ve 

které se záchranáři nejčastěji setkávají s nutností zajištění dýchacích cest. 

V návaznosti na tato zjištění stanovit, proč se od vybraných pomůcek 

v současnosti ustupuje. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

a.  arteria 

cm  centimetr 

č.  číslo 

kg  kilogram 

lat.  latinsky 

LMA  laryngeální maska 

min.  minimálně 

mm  milimetr 

NLZP  nelékařský zdravotnický pracovník 

RLP  rychlá lékařská pomoc 

RZP  rychlá zdravotnická pomoc 

ÚK  Ústecký kraj 

ZOS  Zdravotnické operační středisko 

ZZS  zdravotnická záchranná služba 
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Příloha 1: 

a.) Dotazník pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Iva Kosová a jsem studentkou oboru zdravotnický záchranář 

na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Následující dotazník je 

určen pro zdravotnické záchranáře pracující pro Zdravotnickou záchrannou 

službu Ústeckého kraje a je anonymní. 

Otázky se zaměřují na zajištění dýchacích cest z pohledu zdravotnického 

záchranáře a slouží jako podklad k mé bakalářské práci s názvem „Zajištění 

dýchacích cest z pohledu zdravotnického záchranáře“. Budu ráda, když mi 

věnujete pár minut svého času na jeho vyplnění. 

 

1. Jak dlouho pracujete u Zdravotnické záchranné služby? 

a.) méně jak 5 let 

b.) 5–10 let 

c.) 11-20 let 

d.) 21-30 let 

e.) více jak 30 let 

2. Jaký je Váš věk? 

a.) 23-30 let 

b.) 31-40 let 

c.) 41-50 let 

d.) nad 50 let 

3. Pracujete ještě na jiné výjezdové základně Zdravotnické záchranné 

služby mimo ústecký kraj? 

ano-ne 

4. Pracujete ještě na nějakém jiném zdravotnickém pracovišti? 

ano-ne 



 

63 
 

 Pokud ano, uveďte, o jaký typ pracoviště se jedná:  

 

5. U jakých situací jste se v terénu nejčastěji setkal/la s nutností zajištění 

dýchacích cest? 

b.) náhlá zástava oběhu s neodkladnou resuscitací 

c.) závažná exacerbace chronického nemocnění (př. CHOPN, Astma) 

d.) závažné či rozsáhlé trauma 

e.) u poruch vědomí 

6. Měl/Měla jste někdy možnost během své odborné praxe během studia 

použít některou z pomůcek k zajištění dýchacích cest? 

ano-ne 

 Pokud ano, uveďte, o jakou pomůcku se jednalo (možno uvést i více): 

a.) nosní vzduchovod 

b.) ústní vzduchovod 

c.) laryngeální maska 

d.) laryngeální tubus 

e.) kombitubus 

7. Jakou pomůcku k zajištění dýchacích cest využíváte nejčastěji? 

a) ústní vzduchovod 

b) nosní vzduchovod 

c) laryngeální maska 

d) jiné, uveďte které:  

8. Dle jakého kritéria se rozhoduje, jakou pomůcku k zajištění dýchacích 

cest v dané situaci použijete? 

a.) dle osobních předchozích zkušeností 

b.) v záležitosti na stavu vědomí pacienta 

c.) dle indikace lékaře 

d.) co je v tu danou chvíli k dispozici ve výjezdovém vozidle 
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9. Měl/Měla jste někdy možnost během své dosavadní praxe zavádět nosní 

vzduchovod? 

ano-ne 

10. Měl/Měla jste někdy možnost během své dosavadní praxe zavádět ústní 

vzduchovod? 

ano-ne 

11. Který z těch vzduchovodů je podle Vás nejvíce využívaný? 

a.) nosní vzduchovod 

b.) ústní vzduchovod 

12. Setkal/Setkala jste se někdy s negativní reakcí na ústní vzduchovod? 

ano-ne 

 Pokud ano, uveďte kterou: 

13. Setkal/Setkala jste se někdy s negativní reakcí na nosní vzduchovod? 

ano-ne 

 Pokud ano, uveďte kterou: 

14. Měl/Měla jste někdy možnost během své dosavadní praxe zavádět 

laryngeální masku? 

ano-ne 

15. Setkal/Setkala jste se někdy u pacienta s negativní reakcí na laryngeální 

masku? 

ano-ne 

 Pokud ano, uveďte kterou: 

 

 

 

 

 


