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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá úrazy bleskem v přednemocniční 

neodkladné péči. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou 

část.  

Teoretická část bakalářské práce se zabývá definicí elektrotraumatu 

a účinkem elektrického proudu na lidskou tkáň. Dále je v práci uvedena 

charakteristika a podstata vzniku blesku, základní druhy zemních výbojů, 

možné mechanismy úrazu a cesty průchodu bleskového proudu. V této části 

jsou zmíněny rizikové faktory a vliv účinku blesku na lidský organismus. 

V neposlední řadě je uvedeno vyšetření a zajištění pacienta po úrazu bleskem 

v přednemocniční neodkladné péči dle akronymu cABCDE.  

Praktická část obsahuje čtyři kazuistiky pacientů po úrazu bleskem, které 

jsou získané od zdravotnických záchranných služeb v České republice. Každá 

kazuistika je zvlášť rozebrána, poté jsou porovnány mezi sebou.  

Klíčová slova 

Blesk; zasažení bleskem; úraz; elektrotrauma; přednemocniční neodkladná 

péče. 

 

 

  



 

Abstract 

The bachelor thesis deals with lightning strike in the pre-hospital emergency 

care. The work is divided into a practical and theoretical part.  

The theoretical part deals with definition of electrotrauma and its effect on 

a human tissue. In this part is mentioned characteristics of lighting, basic types 

of earth discharge, possible mechanisms of injury and the paths of lightning. 

There are also mentioned the risk factors and the effect of lightning on human 

body. Furthemore, in this part describes the examination and securing patient 

after the accident caused by lighting in pre-hospital emergency care according 

to the cABCDE acronym. 

The practical part consists of 4 case reports of patients after injury caused by 

lighting. All reports are obtained from The Emergency medical services in 

Czech Republic. Each case report is analyzed separately and then compared to 

eachother. 

Keywords 

Lightning; Lightning Strikes; Injury; Electrotrauma; Pre-hospital Emergency 

Care.  
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1 ÚVOD 

V přírodě se vyskytuje mnoho přírodních úkazů, které mohou člověka přímo 

ohrozit na životě. Jedním z takových jevů je bleskový výboj. 

Člověk vnímá blesk zpravidla jako zářící klikatou čáru na obloze, která 

někdy i vícekrát zabliká. Ve skutečnosti je jeho děj dynamičtější a složitější. 

Dodnes se neví přesné příčiny vzniku těchto výbojů. Je známo, že se jedná 

o jiskrový výboj, pomocí kterého se vyrovnávají elektrické náboje nahromaděné 

v mracích. Existuje mnoho druhů těchto výbojů. Základní typy jsou popsány 

v této práci.  

Úraz bleskem je ojedinělý stav, který má variabilní následky. Ty jsou na 

podkladě elektrického a tepelného poškození. Vzhledem k tomu, že úraz 

bleskem je analogií k úrazu vysokým napětím, je možné, že úraz bleskem není 

v některých případech ani odhalen.   

Hydrometeorologické stanice sledují výskyt bouří a zároveň detekují výskyt 

blesků. Neexistují však žádné statistiky pro úrazy bleskem způsobené člověku.  

Motivací k výběru a následnému sepsání této bakalářské práce byla 

ojedinělost problematiky úrazů ve spojení s blesky.  
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Elektrotrauma 

Úraz elektrickým proudem označujeme jako elektrotrauma. Při hodnocení je 

důležité znát napětí, které úraz způsobilo. Elektrotraumata dělíme na 

způsobené nízkým nebo vysokým napětím, kde hraniční hodnota je stanovena 

na 1000 V. Napětí závisí na zdrojovém napětí a na odporu vodiče. K poraněním 

způsobeným nízkým napětím dochází nejčastěji od spotřebičů v domácnosti. 

Napětí nižší než 24 V je pro lidský organismus relativně bezpečné. [1, 2] 

Proud vyjádřený v ampérech (A), je mírou množství energie, která protéká 

objektem. Rozeznáváme dva typy proudu, střídavý a stejnosměrný. Střídavý 

proud je pro člověka při napětí pod 1000 V až trojnásobně více nebezpečný. [1, 

2] 

2.1.1 Chování elektrického proudu v tkáni 

Účinek elektrického proudu závisí na druhu, velikosti a frekvenci proudu, 

impedanci lidského těla, dráze proudu, době průchodu, fyziologickém stavu 

jedince a také na velikosti dotykového napětí. [3, 4] 

Elektrický proud prochází v těle cestou nejmenšího odporu. Odpor je 

tendence materiálu odolávat elektrickému proudu a mění se pro danou tkáň 

v závislosti na jejím obsahu vlhkosti, teplotě a dalších fyzikálních vlastnostech. 

Vodivost tkání určuje průchod proudu tělem. Čím vyšší je odolnost tkáně vůči 

proudu, tím větší je potenciál transformace elektrické energie na tepelnou 

energii. Nervy, svaly a cévy vzhledem ke svému vysokému obsahu elektrolytu 

a vody mají nízký odpor a jsou dobrými vodiči. To vysvětluje častý výskyt 

neurologických a kardiologických komplikací. Naopak kosti, šlachy a tuk mají 
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vysokou odolnost a průchod proudem v nich vede k tendenci zahřívání a ke 

koagulaci. [2, 5] 

Primární odpor pro vstupující proud do těla představuje kůže. Její odpor se 

zvyšuje spolu s tloušťkou. Naopak vlhkost odpor snižuje (např. pot, ponoření 

do vody).  

U všech úrazů způsobených elektrickým proudem je vždy nutné myslet na 

poškození srdečního svalu. Proud procházející srdcem může způsobit arytmie 

a poškození myokardu. K poruchám srdečního rytmu dochází v závislosti na 

fázi srdečního cyklu.   

Nervová tkáň má nejnižší odpor a je nejcitlivější k elektrickému proudu. Při 

průchodu proudu dochází k poškození neuronů a současné poškození cév vede 

k neurologickým poruchám. Z nervového systému je nejčastěji poškozenou 

částí mícha.  

Pro úraz vysokým napětím je charakteristická katarakta (šedý zákal). Takto 

vzniklou kataraktu označujeme jako kataraktu traumatickou. V čočce vznikají 

drobné vakuoly, které se dále zhoršují a jsou příčinou vzniku šedého zákalu.  

Nekróza vnitřních orgánů pod místem, kde došlo ke kontaktu s vodičem je 

nejčastější komplikací v gastrointestinálním traktu. Díky elektrotraumatu 

dochází ke zvyšování hodnot enzymů a transamináz. [1, 2, 3] 
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2.2 Blesk 

Blesk lze charakterizovat jako přenos elektrické energie. Jedná se o výboj, 

který vzniká mezi centry elektrického náboje s opačnou polaritou. Jde tedy 

o atmosférický výboj, ke kterému dochází mezi mraky nebo mezi mrakem 

a zemí. [6, 7] 

„Vznikají jako důsledek rozdílů mezi elektrickými náboji ve vzdušném obalu země, 

jejich příčinu lze spatřovat především v pohybech obrovských vzduchových mas. 

K těmto pohybům dochází vlivem vzestupného proudění vlhkého a teplého vzduchu, 

které může mít hned několik důvodů.“ [7, s. 13] 

2.2.1 Podstata vzniku blesku 

Základní podmínkou pro vznik blesku je přítomnost center elektrického 

náboje v ovzduší. Tato centra vznikají v bouřkových mracích, které jsou 

meteorologicky označované jako druh Cumulonimbus. Jejich tvar je specifický, 

mrak rozšiřující se v horní části, vypadající jako kovadlina zasazená do 

květákovitého útvaru. Ve výšce 2 až 5 km nad zemí vzniká bouřkový mrak 

dosahující několik desítek kilometrů na výšku. [6, 7] 

Když je splněna existence elektrických center uvnitř Cumulonimbů, je 

možný vznik blesku uvnitř mraku nebo blesk mezi dvěma mraky. Jak se tato 

centra tvoří, není přesně známo. Není ani jednoznačná poloha těchto center 

uvnitř mraků. Jasné ale je, že k elektrickému výboji dochází mezi centry 

s opačnou polaritou. Rozeznáváme hlavní bleskový kanál, z něho mohou 

vystupovat postranní výboje. [6, 7] 

Pokud budeme uvažovat většinový případ – negativní výboj mrak-zem, je 

jeho vznik následující. Blesk do země je způsoben výbojem mezi centrem 
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elektrického náboje uvnitř bouřkového mraku a povrchem Země. Pozitivní 

náboj nesou lehké ledové vločky, které se hromadí v horní části mraku, zatímco 

negativní náboj nesou těžší kousky ledu (kroupy), které jsou naopak ve střední 

a spodní části mraku. Princip vzniku blesku spočívá v oddělení pozitivních 

a negativních nábojů vlivem silných vzestupných a sestupných vzdušných 

proudů v bouřkovém mraku. K výboji blesku dojde, pokud je vzduch v okolní 

atmosféře vodivý. Tato vodivost je zajištěna pomocí ionizace dopadem 

kosmického záření a silná elektrostatická pole v mraku urychlují pohyb 

přítomných iontů vzduchu. Na povrchu Země se indikuje opačný náboj oproti 

náboji elektrického pole v dolním okraji mraku, tento fakt je rozhodující pro 

vznik toku proudu. Dochází k bleskovým výbojům. [1, 6, 7, 8] 

Vyšší pravděpodobnost vybití blesku je na nerovném zemském povrchu 

v místech vyčnívajících do prostoru, tj. stromy, budovy, hory apod. Tato 

pravděpodobnost vzniku výboje závisí také na vodivosti terénu. [1] 

 

Obrázek 1 – Vznik bleskového výboje. [Vlastní zpracování] 
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Čtyři základní druhy zemních výbojů:  

1. Negativní výboj mrak – zem. Tento výboj postupuje směrem od mraku 

k zemskému povrchu a přenáší tímto směrem záporný náboj. Jedná se 

o sestupný blesk.  

2. Negativní výboj zem – mrak. Vzhledem k zemskému povrchu je mrak 

nabitý záporně. Výboj směřuje od zemského povrchu k mraku 

(vzestupný blesk). Dochází k přenosu kladného náboje.  

3. Pozitivní výboj mrak – zem. Postupuje směrem od mraku k zemi, tímto 

směrem je přenášen kladný náboj. Jedná se o sestupný blesk.  

4. Pozitivní výboj zem – mrak. Vzhledem k zemskému povrchu je mrak 

nabitý kladně. Výboj směřuje od zemského povrchu k mraku (vzestupný 

blesk).  

V České republice je na většině území plochá nepříliš členitá krajina 

s běžnými typy staveb a lze zde zaregistrovat téměř výhradně atmosférické 

výboje typu mrak – zem. Opačný typ výboje se vyskytuje pouze sporadicky, 

a to u extrémně vysokých staveb nebo horských vrcholů. Dlouhodobé studie 

přinesly zjištění, že 90 % všech atmosférických výbojů představují negativní 

výboje typu mrak – zem. [7]  

2.2.2 Rozdíl mezi zasažením bleskem a elektrickým proudem 

s vysokým napětím 

Blesk není ani stejnosměrný ani střídavý proud, ale spíše jednosměrný 

masivní proudový impuls. Oproti technickému proudu, který známe z běžného 

života, je bleskový výboj charakteristický krátkým, zlomek sekundy trvajícím, 

působením, vysokou intenzitou proudu a velmi vysokým napětím. Blesk 

představuje až 1 miliardu voltů (V), zatímco u vysokého napětí je napětí 

v řádech tisíců voltů. Největší rozdíl mezi úrazem elektrickým proudem blesku 
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a vysokým napětím je doba trvání vystavení energii. Průchod proudu při 

zásahu bleskem trvá přibližně 0,0001-0,003 s. U vysokého napětí proud 

prochází v řádech sekund, respektive dokud se nerozpojí obvod, ve kterém 

proud prochází. [1, 9] 

2.2.3 Mechanismus úrazu 

Následky po zasažení jsou závislé na mechanismu úrazu. Je rozhodujících 

několik faktorů:  

1. množství elektrické energie předané organismu; 

2. náboj výboje blesku (pozitivní, negativní); 

3. místo vstupu a výstupu blesku.  

Celkový rozsah poškození závisí na způsobu zásahu bleskem, na dráze 

průchodu proudu organismem a na odporu kůže. Pozitivní blesk přenáší  

6-10krát větší náboj a proto je pro lidský organismus nebezpečnější. Dále záleží 

na tom, je-li člověk zasažen energií hlavního nebo postranního bleskového 

kanálu, který disponuje menší energií. Rozhodující je také místo vstupu 

a výstupu. [1, 10] 

Existuje několik mechanismů, kterými může bleskový proud projít do 

lidského organismu.  

Přímý zásah. Charakteristický je přímý zásah bleskovým proudem. Tento 

typ se nejvíce vyskytuje na otevřeném prostranství nebo vyvýšených místech, 

kdy zasažení hrozí hlavně osobám převyšujícím okolní terén. Riziko zásahu 

zvyšuje zejména kovový předmět přesahující nad úroveň postavy. Představuje 

pouze 3-5% zastoupení. Pravděpodobnost přežití přímého zásahu zvyšují dva 

faktory. Prvním faktorem je fakt, že výboj trvá zlomek sekundy. Druhým je tzv. 
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„flashover“ efekt. Jde o situaci, kdy prochází přímo tělem pouze malá část 

výboje a zbytek obtéká povrch těla v podobě elektrického oblouku. I když by se 

zdálo nejpravděpodobnější, že přímý zásah je nejčastější příčinou úmrtí, 

neexistují studie míry úmrtnosti pro jednotlivé mechanismy úrazu. [9, 10] 

Vedení výboje, kontaktní napětí. Zranění způsobené dotykem se vyskytuje 

u osoby, která se dotkne nebo drží objektu, do kterého zasáhl blesk. Předmět je 

vodivě spojen s místem zásahu. V případě, že se osoba dotkne vodivého 

objektu, platí, že proud vytvořený bleskem prochází cestou nejmenšího odporu, 

což je dotykové místo, člověk, zem. Výsledkem je, že osobou protéká proud. 

Vysoké riziko tohoto výboje během bouřky může znamenat např. manipulace 

s vodovodem. Kontaktní napětí představuje přibližně 1-2 % zranění bleskem. [9, 

10] 

Boční jiskra tzv. „splash“. Při tomto typu přechodu je zasažen objekt, jako je 

například strom (budova), blesk cestuje tímto objektem k zemi a část proudu 

přeskočí na nedalekou oběť. Veškerý proud vyprodukovaný bleskem není 

sveden k zemi pouze zasaženým objektem, ale část přeskočí i na jiné objekty 

v závislosti na velikosti jejich odporu. Proto je nebezpečné hledat úkryt před 

bouřkou pod stromy nebo vedle budov bez bleskosvodu. Boční jiskra může 

zasáhnout i několik osob najednou. Jde o typický úder do skupiny osob 

ukrývající se před bouřkou pod stromem. Tento typ je přibližně u 30 % zranění. 

[9, 10] 

Krokové napětí. Nachází-li se osoba v blízkosti hlavního zásahu a průniku 

blesku do země, může vzniknout nepřímé působení. V okolí místa vstupu do 

země se vytváří elektrické pole, které slábne se čtvercem vzdálenosti od tohoto 

místa. Jsou vytvořeny tzv. ekvipotenciální linie, které jsou přibližně kruhové. 

Linie jsou mírně deformované rozdílnými vodivými vlastnostmi terénu a každá 
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je charakterizována určitým napětím. Střed těchto ekvipotenciálních linií leží 

právě v místě průniku blesku. Až do vzdálenosti 30 metrů od místa proniknutí 

blesku do země je osoba ohrožena vznikem krokového napětí, které je 

nejběžnějším mechanismem úrazu. Představuje až polovinu úrazů 

způsobených bleskem. [1, 4, 9, 11] 

Se zvyšující se vzdáleností osoby od místa hlavního úderu blesku se snižuje 

potenciální náboj země. Osoba v poli působí jako vodič vůči hlavnímu kanálu, 

který teče například přes kmen, do kterého blesk uhodil. Jedinec nebo skupina 

osob stojících v elektrickém poli v blízkosti kmene, jsou zapojeni do 

elektrického obvodu, který vznikl úderem blesku. Ovšem při chůzi osoby může 

dojít ke vzniku napětí (tzv. krokové napětí), kdy se nohama spojí místa 

o různém potenciálu. Proud proniká a zároveň vychází z těla dolními 

končetinami. Jelikož při tomto nepřímém zásahu proud neprochází životně 

důležitými orgány, není tak nebezpečný jako při přímém zásahu. [4] 

Předchozí popisované mechanismy jsou mechanismy elektrické. Zranění 

mohou být charakterizovaná nepřímými neelektrickými mechanismy, jako je 

výbuch způsobený zásahem blesku nebo odhození oběti od místa zásahu. 

V hlavním vodivém kanálu blesku dochází k prudkému vzestupu teploty (až 

30 000 °C). Tento teplotní extrém je příčinou dalšího jevu. Výbojem zahřátý 

vzduch zvýší svůj tlak, následuje jeho rozpínání, které provází vznik tlakové 

vlny s akustickým doprovodem (hrom). Tlaková vlna může způsobit odhození 

osoby a zároveň závažná poranění vnitřních orgánů. Hovoříme o sekundárních 

poraněních. [7, 9, 10] 
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2.2.4 Epidemiologie 

Zasažení osoby bleskem je zcela nahodilé. Obecně platí, že čím dále od 

rovníku, tím menší výskyt bouřek a s tím spojených blesků. Skutečný počet 

bleskových výbojů závisí především na místních geologických podmínkách. 

Oblasti s vyšším výskytem bouřek budou mít vyšší výskyt úderů blesku, avšak 

přesné statistiky sledující výskyt poranění a úmrtí způsobených úderem blesku 

neexistují. Tyto úrazy nejsou celosvětově systematicky sledovány. [4, 7, 10] 

V letech 2006 až 2014 byla zkoumána blesková aktivita v Evropě. 85 % 

bleskových výbojů proběhne od května do září. Nejvyšší četnost blesků je 

v červenci kolem třetí hodiny odpoledne. [12] 

Český hydrometeorologický ústav detekuje pomocí radarů bleskovou 

aktivitu, kterou dále zaznamenává a je možné ji retrospektivně dohledat. Pro 

lepší představu na obrázku 2 můžeme vidět bleskovou aktivitu zaznamenanou 

za květen 2018. [13] 
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Obrázek 2 – Hustota blesků květen 2018. [13] 

 

Obrázek 3 – Počet dní s bouřkou rok 2018. [13] 
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Incidenty spojené s úrazem bleskem se nemusí týkat pouze jednotlivců. Jsou 

popsány případy, kdy bylo pomocí jednoho bleskového výboje zraněno větší 

množství osob. Postižení více osob současně je způsobeno zejména 

mechanismem nepřímého zásahu nebo pozemním šířením výboje ke skupině 

osob nacházející se v těsné blízkosti zásahu. Následující odstavce popisují 

některé případy. [9, 10] 

V Severním Irsku ve městě Lisburn byl bleskem zasažen dospělý muž ve 

věku 36 let, kterého doprovázely dvě děti ve věku 5 a 7 let. Muž byl zasažen 

přímým úderem, který způsobil kardiopulmonální zástavu. Druhým zraněným 

byl pětiletý chlapec, který šel po levé straně muže. Třetí zraněnou byla dívka, 

která v době úderu blesku šla po pravé straně muže. [14] 

Dalším případem, kdy došlo ke zranění více osob je případ z Anglie, který se 

stal v Kentu v září 1995. Bouřka přerušila fotbalový zápas, byli zranění čtyři 

dospělí lidé a 13 chlapců, kteří se ukryli pod stromem, do kterého uhodil blesk. 

I když byli všichni zraněni za stejných okolností, pacienti vykazovali širokou 

škálu příznaků. [14] 

2.2.5 Cesta průchodu proudu 

Na typ poškození lidského organismu má význam dráha průchodu 

elektrického proudu, tj. kudy proud mezi vstupem a výstupem prochází a do 

jaké míry prochází životně důležitými orgány, především srdcem. Nebezpečná 

je především dráha proudu od jedné ruky k druhé nebo od ruky do nohy druhé 

strany. [15] 
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Nejčastějšímu drahami průchodu proudu jsou tyto úseky:  

Průchod proudu mezi dolními končetinami. Je možné popálení tkáně 

v místě průchodu proudu, objevují se křeče kosterního svalstva.  

Průchod proudu mezi pravou rukou a pravou nohou. Osoba je ohrožena 

křečemi zasaženého kosterního svalstva, křečí bránice v důsledku dráždění 

bráničního nervu (nervus phrenicus) a popálením tkáně v místě průchodu 

proudu.   

Průchod proudu mezi levou rukou a jakoukoliv dolní končetinou. Při této 

cestě průchodu proudu hrozí fibrilace srdečních komor. K fibrilaci srdečních 

komor může dojít při cestě průchodu proudu mezi oběma horními 

končetinami. [15] 

Při průchodu elektrického proudu mozkem a mozkovým kmenem 

v závislosti na napětí proudu může dojít k ochrnutí dechového centra. [9] 

2.2.6 Rizikové faktory 

Primárním rizikovým faktorem je neuznání, že blesk představuje hrozbu. 

Žádné místo venku není v bezpečí, pokud jsou v dané oblasti bouřky. 

Nedostatek znalostí o potenciálním nebezpečí blesků přispívá k riziku zásahu 

bleskem. [9] 

Pokud se vyskytnou stejné meteorologické okolnosti, které způsobily, že 

dojde k původnímu úderu blesku, je pravděpodobné, že blesk udeří opakovaně 

na stejné místo. [9] 

Z hlediska bezpečnosti jsou lidé ve městech ve větším bezpečí než lidé na 

venkově, protože ocelové konstrukce a vysoké budovy fungují jako 
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hromosvody. V automobilu jsou lidé chráněni na základě efektu 

tzv. Faradayovy klece. Tato klec funguje jako elektrický izolant, blesk je sveden 

kovovou konstrukcí vozidla do země. Podmínkou je mít zavřená okna 

a nedotýkat se kovových předmětů uvnitř vozidla. Jakýkoliv dutý symetrický 

tvar vyrobený z vodivého materiálu má takovou vlastnost, že náboj, který 

pronikl na jakýkoli bod jeho povrchu, bude sveden po celém povrchu. Potenciál 

povrchu zůstává při jeho vodivých vlastnostech konstantní. Vzhledem 

k tomuto faktu, že potenciál je ve veškerých místech objektu stejný a tok 

elektrického proudu je závislý na rozdílu potenciálu, výsledný proud tekoucí 

objektem je nulový. Osoba uvnitř tohoto objektu je chráněna od elektrického 

proudu působícího na vnější povrch tohoto objektu za podmínek, které uvádí 

Auerbach (2017): 

1. Objekt je vyroben z vodivého materiálu a jeho vlastnosti vůči 

elektrickému výboji nejsou závislé na tvaru objektu. 

2. V případě budov je podmínkou, aby stěny budovy byly dostatečně 

vodivé. Toto se zajišťuje mimo jiné pomocí hromosvodů, či kovových 

střech. Zároveň budova musí být uzavřená. 

3. Celokovová konstrukce je vhodná pro výrobu takovéto klece, nicméně 

stejného efektu se docílí při sestavení klece z vodivých drátů, nebo 

tyčí. [9] 

Jak je uvedeno, mezi rizikové faktory patří nevědomost populace o možných 

následcích úrazu bleskem. Dalšími možnými rizikovými faktory jsou rizika 

spojená s místem výskytu. Z důvodu vyšší vodivosti je zvýšené nebezpečí 

úrazu bleskem v mokrém či vlhkém prostředí. Kovové předměty v přímém 

kontaktu s člověkem také přispívají k vyššímu riziku úrazu bleskem. [9] 
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2.2.7 Nejčastější nepravdivá tvrzení 

Auerbach (2017) rovněž uvádí nejčastější nepravdivá tvrzení ve vztahu 

k úrazům bleskem: 

1. Blesk nikdy neuhodí na stejné místo dvakrát.  

2. Poranění bleskem je vždy fatální.  

3. Příčinou smrti z poranění bleskem jsou popáleniny.  

4. Popáleniny jsou hlavním následkem po úrazu bleskem.  

5. Poškození mají body vstupu a výstupu.  

6. Poškození mají vnitřní popáleniny.  

7. Kov na těle přitahuje blesk.  

8. Pokud vidíme modrou oblohu, nebezpečí blesku je minimální.  

9. Většina zraněných osob jsou golfisté.  

10. Je bezpečné hledat úkryt pod stromem.  

11. Gumové předměty (boty, pláštěnky, batoh aj.) chrání osoby před bleskem.  

12. Mobilní telefony a další elektronická zařízení přitahují blesk.  

13. Oběti blesku se snadněji resuscitují.  

14. Pokud nejsou žádné známky vnějšího poškození, poškození nemůže být 

vážné. [9] 

2.2.8 Vliv účinku blesku na lidský organismus 

Klinické projevy po zasažení bleskem jsou velmi rozmanité. Rozsah poranění 

závisí nejenom na velikosti energie předané lidskému tělu. Vzhledem k době 

trvání uvolnění elektrické energie a odporu kůže, předá blesk lidskému tělu 

menší energii, než je tomu při poranění vysokým napětím. Poraněno je často 

několik orgánových systémů. Nejčastěji je postižen kardiovaskulární, dýchací, 

nervový a kožní systém. Zasažení bleskem vyvolá u přibližně třetiny pacientů 

kardiopulmonální zástavu. Dále jsou k celkovým poraněním přidružena 

poranění místní. Charakteristické jsou změny na kůži, jako oděrky, pruhovité 
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nebo kruhovité popáleniny, někdy uprostřed s ranou připomínající vstřel. 

Výjimkou nejsou ani zlomeniny, mechanické poranění vnitřních orgánů nebo 

krvácení. [1, 4, 10] 

Zatímco klinický stav se zlepšuje během prvních několika hodin, poškození 

jsou náchylní k dlouhodobým následkům. Mezi časté následky patří poruchy 

spánku, podrážděnost, potíže s jemnou psychomotorickou funkcí a pozorností, 

chronická bolest, únava. Některé oběti mohou trpět posttraumatickou stresovou 

poruchou a dalšími psychickými následky. [9] 

Blesk může způsobit nepřímý úraz prostřednictvím požárů (domů, lesů), 

výbuchů nebo pádů objektů (např. stromů). [9] 

Poranění hlavy a krku  

Výbojem může být způsobena tržná rána měkkých pokrývek lebních nebo 

také zlomenina lebky. Vlasy a chlupy mohou být popálené, zkroucené, 

začernalé. K poranění krční páteře dochází nejčastěji v souvislosti s tupým 

traumatem hlavy a trupu. Bylo zjištěno, že blesk může vyvolávat intrakraniální 

krvácení, většinou v bazálních gangliích a v mozkovém kmeni. Mezi časté 

symptomy patří bolesti hlavy, které mohou přetrvávat dny až měsíce. [4, 10, 11] 

Jedním z nejtypičtějších poranění při úrazu bleskem je perforace ušního 

bubínku (membrána tympani), která je způsobena sekundárně tlakovou vlnou, 

přímo důsledkem popálenin, případně následkem zlomeniny báze lební. 

Ruptura ušního bubínku se vyskytuje u 50-80 % osob zasažených bleskem. 

Narušení kůstek vnitřního ucha, krvácení do středouší (hemotympanon) nebo 

peritympanální píštěle mohou vést k ireverzibilní ztrátě sluchu. [10, 11] 
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Poranění očí může být způsobeno přímým tepelným nebo elektrickým 

poškozením, tlakovou vlnou nebo kombinací uvedených. V některých 

případech se během prvních několika dnů vyvíjí katarakta a zpravidla bývá 

oboustranná. Elektrická katarakta vzniká po zásahu vysokým napětím nad 

1000 V. Mohou se vyskytovat zranění, jako je krvácení ze sklivce, odchlípení 

sítnice nebo také poškození zrakového nervu. Jsou popsány případy přechodné 

oboustranné slepoty neznámé etiologie. Mezi další popsané oční symptomy 

patří diplopie. [9, 11] 

Kardiovaskulární systém  

Poranění srdce jsou nejkritičtějším zraněním spojeným s úrazy bleskem. 

Pacient, který je po zásahu výboje může mít řadu kardiovaskulárních 

komplikací.  

Pro vysvětlení kardiovaskulárních projevů bylo navrženo více mechanismů. 

Mezi ně patří spazmus koronárních tepen, katecholaminem zprostředkované 

účinky, přímé tepelné poškození, sekundární arytmie na podkladě ischemie. 

Elektrická a mechanická traumata mají účinek na srdce přímý, zatímco 

autonomní stimulace a uvolňování katecholaminů mohou působit nepřímo. [16, 

17] 

V důsledku úrazu bleskem může být ovlivněn srdeční rytmus přímo 

i nepřímo. Protékající proud po úderu bleskem může způsobit srdeční 

depolarizaci a asystolii. Jsou popsány případy s následnou fibrilací síní, fibrilací 

komor, komorovou tachykardií. U některých zasažených osob je možné vidět 

změny ST úseku nebo prodloužení QT intervalu. Byla také popsána kontuze 

srdečního svalu. Někteří ze zasažených vykazovali přechodnou mírnou 

hypertenzi. [9, 10, 16, 17] 
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Po úrazu bleskem může dojít k přímým mechanickým poškozením 

myokardu, proto je třeba stanovit biochemické markery poškození myokardu 

(kardiomarkery). Stanovujeme kreatinkinázu (CK), izoenzym kreatinkinázy 

(CK-MB), myoglobin a kardiální troponiny (cTn). [9, 10, 16, 17] 

Nervový systém 

Kromě kardiovaskulárních projevů se můžeme setkat také s neurologickými 

změnami. Nervový systém bývá často poškozen vzhledem ke své vysoké 

vodivosti. Neurologické příznaky jsou způsobené dráždivými nebo tepelnými 

účinky na nervovou tkáň. Blesk může způsobit poškození centrální, periferní 

nervové soustavy i autonomního nervového systému. Centrální neurologické 

účinky zahrnují přímé poranění mozku od tupého traumatu, edému mozku, 

intrakraniálního krvácení a záchvatů v důsledku kraniálního traumatu. Běžně 

se vyskytuje ztráta vědomí na různě dlouhou dobu. Prakticky u všech 

zasažených osob je přítomna zmatenost a amnézie. Symptomy jsou obvykle 

okamžité a přechodné nebo zpožděné a trvalé. Amnézie se vyskytuje po dobu 

několika hodin až dní. [9, 15, 17] 

U některých pacientů po úrazu bleskem se vyskytují obrny periferních 

nervů, poruchy řeči, zraku a sluchu. Zmíněné poruchy jsou často dočasné, 

odeznívají v průběhu několika hodin. Někteří pacienti mají přetrvávající parézy 

nebo parestézie. Z těžkých neurologických poškození jsou popisovány 

paraplegie i generalizované křeče. [10] 

K poškození míchy nejčastěji dochází při průchodu proudu z jedné horní 

končetiny do druhé nebo z horní končetiny do dolní končetiny. Projeví se jako 

svalová atrofie nebo jako transverzální míšní léze. Následky se mohou projevit 

i po uplynutí několika měsíců od vzniku úrazu. [9, 11] 
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Dlouhodobé neurologické změny zahrnují posttraumatickou stresovou 

poruchu, změny nálady a spánku. Oběti často uvádějí potíže s udržováním 

vztahů v důsledku psychiatrických změn, ke kterým dochází. [17] 

Dýchací ústrojí  

Vzduch, obsažený v plících je špatným vodičem elektrického proudu. 

Bezprostřední poškození dechového ústrojí v prodloužené míše je častým 

důvodem vzniku apnoe, které může vést k sekundární zástavě srdeční činnosti 

(zástava z hypoxie). Nejčastěji dochází k poranění plic vlivem tupých traumat, 

při úrazu proudem je přímé působení na plicní tkáň vzácné. Vlivem tlakové 

vlny může být přítomný pneumotorax. [9, 11, 15] 

Ledviny a vylučování  

Při rozsáhlém elektrotraumatumůže nastat výrazné uvolňování myoglobinu 

ze svalů a může dojít k akutnímu selhání ledvin v důsledku myoglobinurie. 

Dochází k poklesu renální filtrace. Elektrotermický účinek přeruší přenos iontů 

v tubulech, dojde k ucpání tubulů, vyvolání anurie z myoglobinurie, která 

může být příčinou smrti. V důsledku poškození tkáně je také zvýšena 

koncentrace draslíku v krevní plazmě (hyperkalémie), která je anurií 

zvyšována. [1, 9, 15] 

Gastrointestinální trakt 

Po kontaktu břišní stěny s elektrickým proudem se v místě styku může 

vytvořit nekróza vnitřních orgánů. Projeví se příznaky náhlé příhody břišní. [1] 
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Kůže a její deriváty  

Poranění kůže jsou ovlivněna množstvím vlhkosti na jejím povrchu, typu 

oděvu a přítomností kovových předmětů. Výboj může způsobit různé druhy 

povrchových popálenin nebo kožních změn: lineární popáleniny, tečkovité 

popáleniny, Lichtenbergovy obrazce. Pokud vznikne bleskovým výbojem požár, 

vzniká nebezpečí popálení plamenem. Lineární popáleniny se obvykle 

nacházejí na těle v místech, kde se hromadí více potu (např. podpaží), jsou 

povrchové a vznikají přeměnou potu v páru při pohlcení tepelné energie. 

Povrchové popáleniny jsou nejběžnějším typem. [4, 9, 10, 11, 18] 

Jelikož kůže disponuje ochranným odporem (cca 500 ohmů) a proud 

většinou prochází vodivější povrchovou cestou (tj. zvenku, po mokré nebo 

zpocené kůži), vyskytují se hluboké popáleniny u méně než 5 % zasažených. Ve 

výjimečných případech může dojít k hlubokým popáleninám. K těm dochází, 

když se na povrchu kůže roztaví kovové předměty. [4, 9, 10, 11, 18] 

Lichtenbergovy obrazce (bleskové obrazce) jsou tvořené červenými 

stromkovitě se větvícími pruhy v podobě větviček listů kapradí, šířící se 

kraniokaudálně. Přesný mechanismus vzniku zůstává nejasný, předpokládá se, 

že jsou způsobeny rozšířením kapilár a následnou extravazací erytrocytů díky 

dielektrické degradaci kůže. Pokud se však zároveň nevytvořily i drobné 

puchýřky, během několika desítek hodin obrazce mizí. Tyto obrazce jsou pro 

poranění bleskem zcela specifické, objevují se zhruba 1 hodinu po úrazu 

a nevyžadují žádnou léčbu. [4, 9, 10, 11, 18] 
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Obrázek 4 – Lichtenbergovy obrazce. [18] 

Poranění končetin  

Typický je přechodný vazospazmus s následnou poruchou prokrvení 

končetin. Končetiny jsou chladné, cyanotické, bez hmatné periferní pulzace. 

Vazospazmus ustupuje obvykle během několika hodin, jen zřídka vyžaduje 

chirurgickou revaskularizaci. [9, 10] 

2.2.9 Prevence 

Významnou roli hraje především prevence. Je doporučeno řídit se pravidlem 

30-30. Je-li časový rozdíl mezi bleskem a hromem menší než třicet sekund, 

bouřka je ve vzdálenosti menší než deset kilometrů a všem osobám v místě 

hrozí riziko zasažení bleskem. Při 5 sekundách je bouřka nad námi. Je nutné 

vyhledat bezpečný úkryt – masivní zděná budova s hromosvodem, uzavřenými 

okny a dveřmi, případně uzavřené auto s celokovovou karoserií. V úkrytu 

osoby setrvávají, dokud bouřka nepřejde a nevzdálí se opět na vzdálenost 

minimálně deset kilometrů. Pokud je po odeznění posledního hromu nebo 

blesku 30 minut, je bezpečná doba, kdy bouřková činnost v dané lokalitě 

pominula. [10, 19] 
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Je-li setrvání ve volné krajině v bouřce nutné, je doporučena tzv. 

bezpečnostní poloha. Vhodnou polohou je podřep s patami těsně u sebe, hlavou 

co nejvíce skrčenou, ruce na uších a zavřené oči. [10, 19] 

 

Obrázek 5 – Bezpečnostní poloha. [Vlastní zpracování] 

Lidé by měli být ostražití během bouřky na pláži, kovová konstrukce 

slunečníků může přitáhnout bleskový výboj. Stejně tomu je při chytání ryb, 

kovová udice v rukou rybáře je dalším potenciálním vodičem blesku. K dalším 

nebezpečným předmětům během bouřky patří deštník s kovovou tyčí nebo 

kovová golfová hůl. Vždy se vyvarujeme kontaktu s kovovým předmětem. [10, 

19] 

Jestliže jsme v lese, je dobré zajít do hloubky lesa. Četnost úderu blesku na 

okraji lesa je vyšší než v jeho centrální části. Skupina osob se rozdělí, aby 

nedošlo k paralelnímu zapojení. Setrvávat ve vodě je nebezpečné, bleskový 

proud se ve vodě šíří velice snadno. [19] 
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2.2.10 Vyšetření a zajištění pacienta v přednemocniční 

neodkladné péči 

V první řadě zachránce dbá na svoji bezpečnost, po jejím zajištění zahájí 

vyšetření pacienta. Výjezdová skupina při primárním vyšetření postupuje 

podle akronymu cABCDE/ABCDE. Postup je závislý na tom, jeli pacient 

traumatizovaný. Kroky A, B a C jsou život zachraňující a není možné je 

odkládat, respektive bez jejich provedení dále pokračovat ve vyšetření pacienta. 

Primární vyšetření probíhá zároveň s primárním ošetřením. Podle možností 

a vzhledem ke stavu pacienta zjišťujeme i anamnézu. [10, 20] 

c + A – Stabilizace krční páteře + dýchací cesty (cervical spine + Airway)  

Orientační zhodnocení stavu vědomí. Kontrola krvácení, u viditelného 

zevního krvácení přiložíme tlakový obvaz. U pacienta v bezvědomí 

zprůchodníme a zajistíme dýchací cesty (DC). Při podezření na poranění krční 

páteře se během primárním ošetření provádí její manuální stabilizace v ose 

(MILS). Je indikováno případné podání kyslíku.  

Cílem jsou průchodné DC. [20] 

B – Dýchání (Breathing) 

Vyšetříme krk, kontrolujeme pozici trachey, pevnost hrtanu, náplň krčních 

žil. Všímáme si cyanózy. Zhodnotíme frekvenci a hloubku dýchání. Důležité je 

zajistit adekvátní ventilaci. Dále se přistupuje k vyšetření hrudníku (pohled, 

poklep, poslech, pohmat). Zjišťujeme okysličení krve pomocí saturačního čidla, 

symetrii hrudníku, podkožní emfyzém. Ošetření otevřeného pneumotoraxu. Při 

tenzním pneumotoraxu se přistupuje k jeho punkci.  

Cílem je dostatečná oxygenace a ventilace. [20] 
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C – Oběh (Circulation) 

Kontrola barvy, teploty a vlhkosti kůže, kapilárního návratu, přítomnosti 

a kvality pulzu (a. radialis/a. carotis). Změříme tepovou frekvenci (TF) a krevní 

tlak (TK). Zajistíme podle stavu pacienta jeden či dva intravenózní vstupy 

(popřípadě intraoseální vstup). Vzhledem ke všem možným kardiovaskulárním 

projevům po zásahu výboje, je na místě vyšetření srdce. Každému pacientovi 

bez ohledu na stav vědomí natočíme pomocí 12svodového elektrokardiografu 

elektrokardiogram (EKG). Při nestabilní pánvi, je indikována její fixace pomocí 

pánevního fixátoru. Fixace zlomenin dlouhých kostí. V tomto bodě hradíme 

tekutiny a podáváme léky.  

Cílem je stabilizace krevního oběhu. [9, 16, 20] 

Popáleniny ošetřujeme obvyklým způsobem. Popálené místo chladíme, 

puchýře nepropichujeme. Postižená místa kryjeme sterilně. K hodnocení 

rozsahu popálení u dospělých využíváme pravidlo devíti. [10] 

D – Vědomí (Disability) 

Hodnotíme stav vědomí – Glasgow Coma Scale (GCS) a AVPU, zhodnotíme 

zornice – velikost, symetričnost, reakce na osvit. Vyšetříme glykémii. 

Přistoupíme k základnímu neurologickému vyšetření.  

Cílem je zhodnotit neurologický stav. [20] 

E – Celkové odhalení (Exposure/environment) 

Vyšetření od „hlavy k patě“ (navazuje sekundární vyšetření). Při vyšetření se 

zaměříme na odhalení poranění. Všímáme si otoků, jizev, známek užívání drog, 
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kožních změn nebo známek infekce. Změříme tělesnou teplotu a zajistíme 

tepelný komfort pacienta. 

Cílem je odhalení dalších příznaků a zajištění termomanagementu.  

Sekundární vyšetření pacienta je vyšetření od hlavy až k nohám včetně zad. 

Nutné je zabezpečit soukromý pro pacienta. V rámci sekundárního vyšetření 

při poranění krční páteře přikládáme krční límec. [20] 

2.2.11 Neodkladná resuscitace 

Vzhledem k faktu, že zasažení bleskem vyvolá u přibližně třetiny pacientů 

kardiopulmonální zástavu, je zde vysvětlena problematika neodkladné 

resuscitace (NR).  

„Neodkladná resuscitace (NR) je soubor na sebe navazujících léčebných postupů 

sloužících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby postižené náhlou 

zástavou krevního oběhu (NZO) s cílem uchránit před nezvratným poškozením zejména 

mozek a myokard.“ [20, s. 71] 

NR můžeme rozdělit na základní neodkladnou resuscitaci a rozšířenou 

neodkladnou resuscitaci. [20] 

Základní neodkladná resuscitace – Basic Life Support (BLS)  

Všichni laici by měli být schopni poskytnout základní NR. Zdravotnický 

pracovník bez pomůcek poskytuje také základní NR. Patří sem: přivolání 

pomoci, polohování postiženého a zprůchodnění DC záklonem hlavy 

a zvednutím brady, rozpoznání zástavy oběhu a nepřímá srdeční masáž. [20]  
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Rozšířená neodkladná resuscitace – Advanced Life Support (ALS) 

Při zástavě oběhu zdravotnická záchranná služba (ZZS) zahajuje rozšířenou 

NR. Vzhledem k mechanismu vzniku zástavy dechu a oběhu mají osoby 

v bezvědomí po zásahu bleskem relativně vysokou šanci na úspěšnou 

kardiopulmonální resuscitaci (KPR). Prognóza se zpravidla zhoršuje, pokud 

dochází k prodlevě při zahájení KPR.  Prodlení způsobuje hypoxické poškození 

mozku a dalších orgánových systémů. [9, 10, 20] 

Rozšířená NR zahrnuje: monitorování elektrické činnosti srdce a analýzu 

srdečního rytmu. Dále do rozšířené NR patří elektroimpulzoterapie (defibrilace 

při fibrilaci komor nebo bezpulzové komorové tachykardii); zajištění oxygenace 

a ventilace postiženého; umělá plicní ventilace s cílem dosažení normoventilace, 

měření kapnometrie; zajištění vstupu do cévního řečiště; aplikace léků 

a infuzních roztoků; vyloučení a léčba reverzibilních příčin náhlé zástavy oběhu 

(NZO). [20] 

Farmaka během NR  

Při bezpulzové elektrické aktivitě (PEA) a asystolii podáváme adrenalin 

ihned po zajištění cévního řečiště, další dávku aplikujeme každých 3-5 minut 

do obnovy spontánní cirkulace krevního oběhu (ROSC). U dospělých je 

doporučené dávkování 1 mg i.v. nebo i.o., u dětí 0,01 mg/kg tělesné hmotnosti 

i.v. nebo i.o., u novorozenců podáváme 0,01-0,03 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. 

[20] 

Při komorové fibrilaci nebo bezpulzové komorové tachykardii podáváme 

adrenalin po 3. výboji, další dávka je podána každých 3-5 minut. Dávkování je 

stejné jako při nedefibrilovatelných rytmech. Dále podáváme amiodaron 

300 mg i.v. nebo i.o. po 3. výboji, další dávka amiodaronu je 150 mg po 
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5. neúspěšném defibrilačním výboji. Amiodaron ředíme do 20 ml 5% glukózy. 

U dětí je doporučené dávkování amiodaronu 5 mg/kg tělesné hmotnosti. [20] 

Další podání farmak je indikováno podle specifičnosti jednotlivých situací. 

[20] 

2.2.12 Příčina smrti 

Poranění bleskem nemusí být vždy smrtelné, je udáváno až 65% přežití. 

Pokud je včas podána adekvátní první pomoc, zasažení bleskem se smrtelnými 

následky je přibližně v 30-40 % případů. Ve vyspělých zemích způsobuje blesk 

10% úmrtnost.  

Nejčastější příčinou úmrtí je NZO, která vzniká na podkladě komorové 

arytmie nebo primární zástavy dechu při paralýze dýchacích svalů. Mezi úmrtí 

v nemocnici jako pozdní komplikace patří pneumonie, sepse a multiorgánové 

selhání. [9, 10] 

2.2.13 Pitevní nález 

Při pitvě jsou zjišťovány známky dušení. Nález na kůži může být v některých 

případech zcela negativní, bleskové obrazce mohou zmizet.  

Nález zmagnetizovaných roztavených kovových součástí oděvu nebo 

kovových předmětů (šperků) na těle postiženého patří k indiciím, které mohou 

vést k určení příčiny úmrtí. Zásadní pro diagnózu je, že byla v místě nálezu 

mrtvého bouřka, kůže je popálena v místech kovových předmětů a v oblasti 

nebyly žádné vysokonapěťové rozvody. [4] 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaký je klinický obraz pacienta po úrazu 

bleskem, a jak probíhá ošetření takového pacienta v přednemocniční 

neodkladné péči posádkami zdravotnické záchranné služby. Cílem je přinést 

objektivní přehled postupů poskytování přednemocniční neodkladné péče 

(PNP) u pacientů po úrazu bleskem s upozorněním na specifika u těchto 

pacientů.  
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4 METODIKA 

Podkladem pro vypracování praktické části této bakalářské práce jsou 

kazuistiky úrazu bleskem v přednemocniční neodkladné péči, které mi byly 

poskytnuty od zdravotnických záchranných služeb nebo převyprávěny lékařem 

zasahujícím na místě vzniku úrazu.  

V práci jsou popsány čtyři kazuistiky. Kazuistiky jsou získány od 

zdravotnických záchranných služeb v České republice. Tři kazuistiky jsou 

získány z Karlovarského kraje, jedna kazuistika proběhla v Praze.  

Postupy v jednotlivých kazuistikách jsou srovnány s doporučenými postupy 

pro resuscitaci – tzv. guidelines, které vydává Evropská resuscitační rada. Česká 

resuscitační rada postupuje v souladu s doporučenými postupy Evropské 

resuscitační rady. Hodnocení GCS a klasifikace závažnosti stavu podle NACA 

jsou popsány v příloze.  

Každá kazuistika je vyhodnocena samostatně, následné souhrnné srovnání 

a vyhodnocení je uvedeno v diskuzi.  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Kazuistika 1 

Posádkou typu rychlá lékařská pomoc (RLP) byla přijata výzva o úrazu 

bleskem. Na místě se nacházela osoba, která byla zasažena bleskovým výbojem 

přes kovovou rukojeť deštníku v pravé ruce. Operační středisko zahájilo 

s volajícím telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci (TANR). Osoba je 

žena, ročník narození 1973.  

Tabulka 1 – Časový harmonogram, kazuistika 1. 

Čas výzvy 15:21 

Čas výjezdu 15:23 

Čas příjezdu na místo 15:25 

Čas předání pacienta ZZ 17:15 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Po převzetí posádkou RLP je pacient ventilován ručním křísícím vakem 

s maskou. Je dále prováděna manuální kardiopulmonální resuscitace 

a podávána terapie (vizte th). Pokus o zajištění DC orotracheální intubací byl 

proveden úspěšně. Frakce kyslíku 100 %.  

Iniciální srdečním rytmem byla komorová fibrilace identifikovaná v 15:25, po 

podání defibrinačního výboje o síle 150 J následovala asystolie. Dále prováděna 

KPR. V 15:30 podán adrenalin 2 mg, další adrenalin podán v dávkách po 1 mg 

v 15:35 a 15:40. Následovala komorová fibrilace zjištěná v 15:45, podán výboj 

o síle 200 J. V 15:45 podána další dávka adrenalinu – 1 mg, opakování dávky 

proběhlo nadále v 5minutových intervalech (15:50, 15:55, 16:00). Na monitoru 

byla následně zjištěna bezpulzová komorová tachykardie, podán výboj o síle 

200 J. Po 2 minutách KPR dochází k obnovení spontánní cirkulace krevního 
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oběhu v 16:05, na monitoru identifikován sinusový rytmus s hmatným pulzem 

centrálně i na periferii.  

Po ROSC v 16:05 provádí posádka kompletní vyšetření pacienta. Výsledky 

hlavních vyšetření byly – SpO2 82 %; krevní tlak 140/80 mmHg; tepová 

frekvence 100 za minutu, přetrvává bezvědomí. 

Před předáním pacienta do zdravotnického zařízení (ZZ) v 17:14: SpO2 94 %; 

krevní tlak 130/80 mmHg; tepová frekvence 115 za minutu. 

Fotoreakce zornic nepřítomna po celou dobu ošetření, reakci na bolest nelze 

vzhledem k bezvědomí hodnotit.  

Pro lepší přehlednost jsou naměřené údaje zapsány v závislosti na čase do 

tabulky 2.  

NACA: 6  

GCS: 3 (1-1-1)  

AA: Nezjištěna. 

FA: Nelze. 

NO: Bezvědomí. Masivně krvavé zpěněné sputum, ranka na čele 4 cm, 

popálenina na pravém předloktí, popálenina na hrudníku cca 6×2 cm pod 

levým prsem (hrot), nekróza na břišní stěně, iniciálně mydriáza bez fotoreakce.  

EKG: 

15:20 zástava oběhu, zahájení KPR laici 
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15:25 zahájení KPR lékařem, komorová fibrilace 

 15:45 komorová fibrilace 

 16:05 obnovení oběhu ROSC, sinusový rytmus  

 17:14 sinusový rytmus  

Th: 

F 1/1 100,0 ml i.v. 

F 1/1 100,0 ml i.v. + NORADRENALIN 2,0 mg i.v. 

F 1/1 100,0 ml i.v. 

ADRENALIN 8 mg i.v. frakcionovaně 

FENTANYL 0,1 mg i.v. 

MIDAZOLAM 15,0 mg i.v. 

Tabulka 2 – Naměřené hodnoty v závislosti na čase, kazuistika 1. 

Čas  Před léčbou 

15:25 

Během léčby 

15:45 

ROSC 16:05 Předání do ZZ 

17:14 

GCS 3 (1-1-1) 3 (1-1-1) 3 (1-1-1) 3 (1-1-1) 

TK 

(mmHg) 

- - 140/80 130/80 

TF (min) - - 100 115 

SpO2 (%) - - 82 94 

Zornice 

fotoreakce 

Nepřítomna Nepřítomna Nepřítomna Nepřítomna 

VAS Nelze 

hodnotit 

Nelze 

hodnotit   

Nelze 

hodnotit 

Nelze hodnotit  

Zdroj: vlastní zpracování. 

Diagnóza: Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací.  

 Šok NS.  

Oběť blesku; NS místo; NS činnost. 
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5.2 Kazuistika 2 

ZZS volána k případu, kdy do osoby uhodil blesk. Osoba byla ukrytá před 

bouřkou pod střechou. Udávaný vstup bleskového výboje přes hlavu. Pacient je 

pří vědomí, jedná se o muže narozeného v roce 1994.  

Tabulka 3 – Časový harmonogram, kazuistika 2. 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

14:34 jsou posádkou ZZS naměřené fyziologické hodnoty: SpO2 100 %; krevní 

tlak 130/80 mmHg; tepová frekvence 55 za minutu; dechová frekvence 16 za 

minutu. 12svodové EKG sinusový rytmus s úsekem ST v isoelektrické rovině, 

negativní vlna T ve III a aVF svodu.   

14:51 před předáním pacienta do ZZ fyziologické hodnoty přeměřené: SpO2 

99 %; krevní tlak 134/70 mmHg; tepová frekvence 75 za minutu; dechová 

frekvence 12 za minutu. 12 svodové EKG se stejným nálezem jako v 14:34.  

Pro lepší přehlednost jsou naměřené údaje zapsány v závislosti na čase do 

tabulky 4.  

NACA: 2 

GCS: 15 (4-5-6) 

AA: Žádná. 

FA: Bezvýznamná. 

Čas výzvy 14:00 

Čas výjezdu 14:02 

Čas příjezdu na místo 14:02 

Čas předání pacienta ZZ 15:02 
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NO: Úraz elektrickým proudem; zásah bleskem do hlavy. Bezvědomí 

neproběhlo, po celou dobu při vědomí. Na hlavě ve vlasové části tržná ranka 

cca 1 cm s podkožním hematomem, lehce krvácí. Výstup údajného blesku 

nenalezen. Na událost není amnézie.  

EKG:  

14:34 sinusový rytmus 

14:51 sinusový rytmus 

Tabulka 4 – Naměřené hodnoty v závislosti na čase, kazuistika 2. 

Čas 14:34 14:51 

TK (mmHg) 130/80 134/70 

TF (min) 55 75 

RR (min) 16 12 

SpO2 (%) 100 99 

VAS 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Diagnóza: Účinky blesku.  

Povrchní poranění vlasové části hlavy. 
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5.3 Kazuistika 3 

Posádka ZZS volána k případu: bezvědomí, nedýchá, zásah bleskem. Na 

místě nalezena žena narozená v roce 1966.  

Tabulka 5 – Časový harmonogram, kazuistika 3. 

Čas výzvy 17:06 

Čas výjezdu 17:08 

Čas příjezdu na místo 17:14 

Ukončení zásahu 17:50 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Zahájena KPR, ihned po zahájení zjištěna lékařkou za uchem díra velikosti 

palce (vstup), popáleniny na přední straně hrudníku a výstup v noze. KPR 

ukončena. Osoba ponechána na místě.  

 17:15 je posádkou na místě potvrzena zástava oběhu a zahájena rozšířená 

resuscitace. V průběhu první minuty resuscitace jsou lékařkou objeveny 

známky zranění neslučitelného se životem a resuscitace je ukončena. 

NACA: 7 

GCS: 3 (1-1-1) 

AA: Žádná. 

FA: Bezvýznamná. 

NO: Bezvědomí, nedýchá, zásah bleskem.  

EKG: 17:15 asystolie 

Diagnóza: Účinky blesku. 
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5.4 Kazuistika 4 

Výjezd k muži ročník 1967, do kterého v cca 14:45 (v zaměstnání, letiště 

Karlovy Vary) uhodil blesk. Čas výzvy byl v 16:10, příjezd na místo 16:25. 

Tabulka 6 – Časový harmonogram, kazuistika 4. 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

16:31 jsou posádkou ZZS naměřené fyziologické hodnoty: SpO2 96 %; krevní 

tlak 170/88 mmHg; tepová frekvence 67 za minutu; dechová frekvence 12 za 

minutu. 12svodové EKG pravidelný sinusový rytmus. Tělesná teplota 36,1 °C.  

16:49 před předáním pacienta do ZZ fyziologické hodnoty přeměřené: SpO2 

96 %; krevní tlak 170/100 mmHg; tepová frekvence 66 za minutu; dechová 

frekvence 12 za minutu. 12 svodové EKG se stejným nálezem jako v 16:31.  

Pro lepší přehlednost jsou naměřené údaje zapsány v závislosti na čase do 

tabulky 7.  

NACA: 3 

GCS: 15 (4-5-6) 

AA: Žádné. 

FA: Sortis (atorvastatinum). 

Čas výzvy 16:10 

Čas výjezdu 16:13 

Čas příjezdu na místo 16:25 

Čas předání pacienta ZZ 16:49 
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NO: Úraz bleskem do LHK. Bez sekundárního pádu, bez amnézie. Palpitace, 

brnění LHK a „teplo celého těla“. Pacient je lucidní, bez aktuální lateralizace či 

akutního neurodeficitu, svalová síla uspokojivá. Vertigo, nausea, vomitus, 

cephalea, dyspnoe neguje, eupnoe, sklon k hypertenzi, LHK bez poruchy.  

EKG:  

16:31 bez maligní arytmie, bez patologického nálezu.  

16:49 bez maligní arytmie, bez patologického nálezu. 

Th:  

i.v. kanyla 20 G 

F 1/1 500 ml  

TENSIOMIN 12,5 mg 1 tableta per os 

Medicinální kyslík nepodán 

Tabulka 7 – Naměřené hodnoty v závislosti na čase, kazuistika 4. 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Diagnóza: Účinky blesku.  

 

 

Čas 16:31 16:49 

TK (mmHg) 170/88 170/100 

TF (min) 67 66 

RR (min) 12 12 

SpO2(%) 96 96 

VAS 0 0 

Zornice (mm) L 3, P 3 L 3, P 3 
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6 DISKUZE 

6.1 Kazuistika 1 

Pacientka byla bleskovým výbojem zasažena přes pravou horní končetinu, ve 

které držela deštník. Podle Kutáče [19] kovové předměty svádí bleskové výboje 

a je tedy vysoce pravděpodobné, že kovová rukojeť deštníku přitáhla blesk. 

Tento fakt je potvrzen tvrzením Auerbacha a Truhláře [9, 10], podle kterých 

riziko přímého zásahu zvyšuje zejména kovový předmět přesahující nad 

úroveň postavy. 

Jak uvádí ERC GL 2015 [21] hraje operátor tísňové linky důležitou roli 

v časném rozpoznání srdeční zástavy a poskytnutí TANR. V našem případě 

pracovník operačního střediska ZZS zahájil s laiky na místě události TANR. 

Dále podle ERC GL 2015 [21] okamžité zahájení KPR může zvýšit šanci na 

přežití srdeční zástavy. Můžeme se tedy domnívat, že včasné zahájení 

resuscitace prostřednictvím laiků přispělo k pozdějšímu úspěšnému ROSC.  

Jelikož se jednalo o pacientku v bezvědomí, nemůžeme hodnotit nejtypičtější 

poranění pro zasažení bleskem, kterými jsou podle Kutáče a Jensena [10, 11] 

perforace ušního bubínku a katarakta.  

Pacientce byl zajištěn přístup do krevního řečiště pomocí i.v. kanyly, během 

ošetření ji byla podána medikace dle doporučených postupů pro resuscitaci 

(ERC GL 2015) [21].  

V důsledku úrazu bleskem, byl u pacientky ovlivněn srdeční rytmus. 

Iniciální rytmus, kterým byla komorová fibrilace, byl defibrilován. Po prvním 

defibrilačním výboji následovala asystolie a podání adrenalinu. V literatuře je 

doporučené podání 1 mg adrenalinu, není jisté, co vedlo lékaře k podání 
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vyššího množství. Dále je adrenalin podávám po 5 minutách, stejně jako 

doporučuje literatura – ERC GL 2015 doporučuje podání po 3-5 minutách [21]. 

Ve chvíli, kdy se u pacientky objevil defibrilovatelný rytmus, byl podán další 

výboj. Následoval sled podání adrenalinu až do celkového množství 8 mg. 

Celkem byly podány tři defibrilační výboje (150 J, 200 J a 200 J), které vedly 

k obnovení spontánní cirkulace krevního oběhu.  

Po zajištění DC, obnově spontánního krevního oběhu, přístrojové ventilaci 

a podání kyslíku (frakce 100 %) došlo k vzestupu SpO2 až na 94 %, což 

odpovídá doporučením pro normoxemii v poresuscitační péči [21]. 

Pacientka měla na těle popáleniny, jenž jsou rovněž charakteristické pro úraz 

bleskovým výbojem. Není popsáno jejich ošetření, avšak spolu s dalšími 

poraněními se jedná o typické známky úrazu bleskem. [4, 9, 10, 11, 18] 

6.2 Kazuistika 2 

Pacient popisuje, že do něj uhodil blesk. Možný vstup bleskového výboje 

přes hlavu, na hlavě je tržná ranka o velikosti 1 cm. Výstup blesku nenalezen. Je 

vysoce spekulativní, zda do osoby uhodil blesk. ZZS úraz muže vyhodnotila 

jako úraz vlivem účinku blesku především kvůli údajům, které sám pacient 

popisoval.  

Fyzikální vyšetření neodhalilo žádnou patologii, což může svědčit o faktu, že 

pacienta nezasáhl hlavní bleskový kanál, ale pravděpodobně postranní výboj. 

Můžeme se tak domnívat na základě toho, že energie postranního kanálu je 

nižší než u hlavního bleskového výboje. [10] 

Pravděpodobně u muže nedošlo k zasažení srdečního svalu výbojem, po 

naměření EKG je opakovaně u muže zaznamenán sinusový rytmus. Zajímavostí 
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je i fakt, že pacient neudává žádnou bolest i přes to, že má na hlavě stopy 

zranění. 

6.3 Kazuistika 3 

Pacientka měla vstup blesku na hlavě vedle ucha a výstup v noze. Bleskový 

výboj prošel celým tělem. Nejspíš se jednalo o přímé zasažení. Není 

zaznamenáno, o jakou nohu se jednalo a na jaké straně byl údajný vstup. Podle 

Rosiny [15] je nebezpečná především dráha průchodu proudu od jedné ruky 

k druhé nebo od ruky do nohy druhé strany. V tomto případě měla dráha 

průchodu proudu smrtelné následky. 

Jelikož se jednalo o pacientku v bezvědomí, nemůžeme hodnotit typická 

poranění (perforace ušního bubínku, katarakta) pro zasažení bleskem. [10, 11] 

V důsledku průchodu bleskového výboje, byl u pacientky ovlivněn srdeční 

rytmus. Iniciálním rytmem byla asystolie.  

Vzhledem k vyhodnocení lékařky, neslučitelnost zranění se životem, byla 

kardiopulmonální resuscitace ukončena.  

6.4 Kazuistika 4 

Pacient při vědomí, SpO2 v normě. Tepová a dechová frekvence v normě. 

Opakovaně naměřena hypertenze. Bylo podáno antihypertenzivum Tensiomin 

12,5 mg per os. Přechodná hypertenze je možný důsledek účinku blesku. [10] 

V rámci vyšetření pacienta byl na EKG zjištěn pravidelný sinusový rytmus 

a byla také změřená tělesná teplota. Posádka ale nestanovila glykémie, což 

vzhledem k úrazovému mechanismu a stavu vědomí nemuselo být nutné. 
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V rámci celkového vyšetření bychom však neměli opomíjet hlavní body 

vyšetření. 

Kromě hypertenze nebyly udávány žádné jiné symptomy, které by mohly 

mít spojitost s účinkem blesku.  

6.5 Celkové zhodnocení 

Ačkoliv je u několika pacientů popisován úrazový mechanismus a jsou 

přítomny i známky traumatu, nedošlo k použití manuální imobilizace páteře, 

případně k použití fixačních pomůcek, tak, jak to popisují doporučené postupy 

[21]. V případě náhlého uderu blesku, ztráty vědomí a zástavě srdce hrozí 

riziko poranění krční páteře i při pádu z výšky vlastního těla postiženého.  

V dalším kroku pod písmenem B, kdy se zaměřujeme na dýchání, byla 

u všech případů zaznamenána dechová frekvence a SpO2. 

V bodě C měli všichni pacienti zaznamenané EKG, tepovou frekvenci 

a krevní tlak. V případech, kdy měl pacient popáleniny, není uvedeno, jak byly 

ošetřeny. Pouze u pacientů v kazuistice 1 a 4 bylo zajištěno cévní řečiště pomocí 

intravenózní kanyly. Dále pod písmenem C v akronymu hradíme tekutiny 

a podáváme medikaci. Léky byly podány u pacientů v kazuistice 1 a 4. 

Vzhledem k neslučitelnosti zranění se životem, v kazuistice 3 medikace není 

podána. 

U všech pacientů je stanoveno GCS, AVPU hodnoceno nebylo. Ani u jednoho 

pacienta není v dokumentaci zaznamenána hodnota glykémie. Zornice jsou 

zhodnoceny pouze v kazuistice 1 a 4. Neurologický stav pacienta zaznamenali 

všechny posádky ZZS. Pouze ve studii číslo 4 byla pacientovy naměřena 

teplota.  
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Bylo potvrzeno, že je poraněno často několik orgánových systémů, a že 

zasažení bleskem vyvolá u přibližně třetiny pacientů kardiopulmonální 

zástavu. [4, 9] V našem případě u dvou pacientů ze čtyř byl vlivem bleskového 

výboje ovlivněn srdeční rytmus. Obě pacientky byly shodou okolností ženy. 

Není příliš pravděpodobné, že by mělo pohlaví vliv na následcích bleskového 

výboje. V žádném z použitých zdrojů se neuvádí, že by pohlaví hrálo roli 

vzhledem k následkům úrazu bleskem.  

Je zajímavé, že všechny čtyři kazuistiky s úrazem blesku se staly mezi 14 a 17 

hodinou. Výzva pro výjezd ZZS v 14:00, 15:21 a v 17:06 bezprostředně po úrazu 

bleskem. V jednom případě ZZS nebyla přivolána ihned po úrazu, nicméně 

blesk uhodil do pacienta v 14:45. Jak uvádí Poelman, nejvyšší četnost blesků je 

kolem třetí hodiny odpoledne. V našem případě je nejvyšší četnost úrazu 

bleskem rovněž kolem třetí hodiny odpoledne.  

Další zajímavostí je, že ani u jednoho pacienta po zasažení bleskem nebyly 

popsány Lichtenbergovy obrazce. 

Posádky shodně postupovali podle doporučených postupů jak při 

vyšetřování pacienta, tak v případě resuscitace. V některých bodech vyšetření 

by měly posádky doplnit i další klíčové prvky – např. glykémii nebo tělesnou 

teplotu. Největší pozornost byla zaměřena na kardiovaskulární aparát, což 

odpovídá patofyziologii úrazu bleskem.  
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7 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá úrazy bleskem v přednemocniční 

neodkladné péči. Úrazy bleskem jsou vzácné, někdy mohou být vzhledem 

k povaze zranění těžko odhalitelné. Cílem práce bylo pomocí analýzy 

jednotlivých případových studií přinést objektivní přehled postupů 

poskytování PNP u pacientů po úrazu bleskem.  

Vzhledem k vysoké variabilitě klinického obrazu pacienta po zasažení 

bleskového výboje, je vhodné dodržovat algoritmus cABCDE/ABCDE pro 

vyšetření a zajištění pacienta v přednemocniční neodkladné péči nebo postup 

ALS pro resuscitaci pacienta.   

Práce přináší čtyři odlišné případové studie, všechny popisují PNP po úrazu 

bleskem. Přístup k pacientům byl podle akronymu cABCDE, respektive ALS, 

ale ani v jedné studii nejsou vyšetřeny nebo zaznamenány všechny důležité 

oblasti vyšetření. Na jednotlivých kazuistikách je demonstrováno, jak rozdílně 

může vypadat klinický obraz pacienta po úrazu bleskem, jak se liší přístup 

posádek ZZS podle závažnosti stavu (cABCDE nebo ALS algoritmus), a jak 

rozdílné mohou být prognózy po zasažení bleskem. Velkou roli hrají především 

okolnosti zasažení a poskytnutá první pomoc. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

A – ampér  

AA – alergická anamnéza 

ABCDE – standardizovaný postup vyšetření u netraumatického pacienta 

cABCDE – standardizovaný postup vyšetření u traumatizovaného pacienta 

apod. – a podobně  

BLS – Basic Life Support 

cca – cirka 

cm – centimetr  

EKG – elektrokardiogram  

F 1/1 – fyziologický roztok 1/1 

FA – farmakologická anamnéza  

G – Gauge 

GCS – Glasgow Coma Scale 

i.v. – intravenózní  

J – joule  

kg – kilogram  

km – kilometr  

KPR – kardiopulmonální resuscitace  

LHK – levá horní končetina  

mg – miligram  

MILS – Manual In-line Stabilisation 

min – minuta  

ml – mililitr  

mmHg – milimetr rtuťového sloupce 

NACA – National Advisory Committee for Aeronautics 

NO – nynější onemocnění  

NR – neodkladná resuscitace  
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NS – non specificatus, bez specifikace  

NZO – náhlá zástava oběhu  

PEA – bezpulzová elektrická aktivita  

PNP – přednemocniční neodkladná péče 

RLP – rychlá lékařská pomoc 

ROSC – Return of Spontaneous Circulation – obnova spontánní cirkulace 

krevního oběhu 

RR – dechová frekvence  

s – sekunda 

TANR – telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace 

TF – tepová frekvence  

TK – krevní tlak  

th – terapie  

tj. – to je  

tzv – tak zvaný  

V – volt 

VAS – vizuální analogová škála  

ZZ – zdravotnické zařízení  

ZZS – zdravotnická záchranná služba  
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Příloha 1 – NACA 

Stupeň Charakteristika stavu v PNP 

NACA 0 Bez ošetření. 

NACA I Minimální zdravotní potíže/úraz, ošetřen na místě, 

vitální funkce nejsou dotčeny. 

NACA II Nezávažné onemocnění/úraz, vitální funkce nejsou 

dotčeny. 

NACA III Závažné onemocnění/úraz, vitální funkce nejsou 

ohroženy. 

NACA IV Vitální funkce jsou/byly potenciálně ohroženy. 

NACA V Vitální funkce jsou/byly bezprostředně ohroženy. 

NACA VI Jedna nebo více vitálních funkcí selhaly. 

NACA VII Přiděluje se mrtvým pacientům  

Zdroj: Používání skóre NACA v podmínkách PNP. In: Společnosti urgentní medicíny a 

medicíny katastrof [online]. Praha, 2017 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: 

https://urgmed.cz/ 
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Příloha 2 – GCS 

Otevření očí Dospělí a větší děti Malé děti 

1 Neotvírá Neotvírá 

2 Na bolest Na bolest 

3 Na oslovení Na oslovení 

4 Spontánně  Spontánně  

Nejlepší hlasový 

projev 

  

1 Žádný  Žádný 

2 Nesrozumitelné zvuky  Na algický podnět sténá 

3 Jednotlivá slova Na algický podnět křičí nebo pláče  

4 Neadekvátní slovní projev Spontánně kříčí, pláče, 

neodpovídající reakce 

5 Adekvátní slovní projev Brouká si, žvatlá, sleduje okolí, otáčí 

se za zvukem  

Nejlepší motorická 

odpověď 

  

1 Žádná  Žádná  

2 Na algický podnět 

nespecifická extenze  

Na algický podnět nespecifická 

extenze  

3 Na algický podnět 

nespecifická flexe 

Na algický podnět nespecifická flexe 

4 Na algický podnět úniková 

reakce 

Na algický podnět úniková reakce 

5 Na algický podnět cílená 

obranná reakce 

Na algický podnět cílená obranná 

reakce 

6 Na výzvu adekvátní 

motorická reakce  

Normální spontánní pohyblivost  

Zdroj: Glasgowská stupnice hloubky bezvědomí. In: WikiSkripta [online]. Praha, 2018 

[cit. 2019-05-01]. Dostupné z: 

https://www.wikiskripta.eu/w/Glasgow_Coma_Scale#cite_note-1  
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Příloha 3 – Žádost k realizaci výzkumu ZZS hl. m. Praha 

Zdroj: vlastní  
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Příloha 4 – Žádost k realizaci výzkumu ZZS Karlovarský kraj 

 

Zdroj: vlastní  


