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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce bude porovnání způsobu zajištění průchodnosti 

dýchacích cest a stabilizace krční páteře posádkami hasičského záchranného 

sboru a jednotkami sboru dobrovolných hasičů u pacientů v přednemocniční 

neodkladné péči s postupy uvedenými v odborné literatuře.  

Teoretická část bude pojednávat o potenciálních komplikacích pacienta a též 

kompetencích jednotlivých ošetřujících osob tak, jak jsou definovány v 

příslušné legislativou.  

V praktické části budou zpracovány tematické rozhovory s vybranými hasiči, 

jak z dobrovolných jednotek, tak z řad profesionálních sborů. Předmětem 

rozhovorů budou jejich praktické zkušenosti, především pak jejich vědomosti 

ohledně postupů v daném tématu. Tyto rozhovory budou dále analyzovány a 

porovnávány s informacemi z odborné literatury. 

Klíčová slova 

Hasiči; imobilizace krční páteře; zajištění dýchacích cest; polostrukturovaný 

rozhovor  



 

Abstract 

The aim of the bachelor thesis is to compare the method of airway 

management and stabilization of the cervical spine done by a fire brigade and 

volunteer fire brigade in patients in pre-hospital urgent care with procedures 

specified in the professional literature. 

In the theoretical part, the potential complications of the patient and also the 

competencies of individual prehospital-care providers are being discussed as 

defined in the relevant legislation. 

The practical part is dedicated to thematic interviews with selected 

firefighters both from voluntary units and from professional corps. The main 

subject of the interviews is practical experience of the respondents, especially 

their knowledge concerning practices in the the given scenarios. These 

interviews will be further analyzed and compared with information from 

professional literature. 

Keywords 

Firefighters; immobilization of the cervical spine; airway management; semi-

structured interview  



 

Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................... 10 

2 Současný stav ..................................................................................................... 11 

2.1 Anatomie krční páteře ............................................................................... 11 

2.1.1 Páteř jako celek .................................................................................... 11 

2.1.2 Stavba obratle....................................................................................... 12 

2.1.3 Krční obratle ......................................................................................... 13 

2.1.4 C1-Nosič (atlas) .................................................................................... 13 

2.1.5 C2-Čepovec (axis) ................................................................................ 14 

2.1.6 Krční obratle C3-C7 ............................................................................. 15 

2.1.7 Spojení páteře ....................................................................................... 16 

2.1.8 Anatomie míchy v oblastní krční páteře .......................................... 18 

2.2 Poranění krční páteře ................................................................................. 19 

2.2.1 Poranění horní krční páteře ............................................................... 19 

2.2.2 Poranění dolní krční páteře .............................................................. 23 

2.2.3 Míšní léze v oblasti krční páteře ...................................................... 26 

2.3 Imobilizace krční páteře ........................................................................... 29 

2.4 Anatomie horních dýchacích cest ............................................................ 31 

2.5 Zajištění průchodnosti dýchacích cest .................................................... 33 

2.5.1 Bez pomůcek ....................................................................................... 33 

2.5.2 Pomůcky pro zajištění dýchacích cest ............................................. 34 

2.6 Kompetence členů hasičského záchranného sboru .............................. 37 

3 Cíl práce a výzkumné otázky .......................................................................... 38 

3.1 Cíle práce .................................................................................................... 38 



 

3.2 Hypotézy..................................................................................................... 38 

3.3 Výzkumné otázky ...................................................................................... 38 

4 Metodika ............................................................................................................ 40 

4.1 Použité metody .......................................................................................... 40 

5 Výsledky ............................................................................................................. 42 

5.1 Rozhovory s respondenty ........................................................................ 42 

5.2 Interpretace výsledků ................................................................................ 51 

6 Diskuze ............................................................................................................... 56 

7 Závěr ................................................................................................................... 59 

8 Seznam použitých zkratek............................................................................... 60 

9 Seznam použité literatury ................................................................................. 61 

10 Seznam použitých obrázků ......................................................................... 63 

11 Seznamu použitých tabulek ........................................................................ 64 

 



10 

 

1 ÚVOD 

Bakalářská práce se zaměřuje především na problematiku úrazů krční páteře 

a míchy, okrajově se pak též zabývá i zajištěním dýchacích cest. V práci jsou 

zejména popsány příznaky úrazů s tímto poraněním, diagnostika a následná 

přednemocniční péče. Důvodem zvolení tohoto tématu byl můj zájem o 

prohloubení vědomostí o této problematice, a to především z pohledu využití 

v praxi hasiče. Současně se však i jedná o téma, které je mi osobně blízké a 

považuji za užitečné v rámci něj zdokonalit své znalosti teorie i přehled o tom, 

jak vypadá následná realita každodenní praxe. 

Teoretická část se blíže věnuje anatomii krční páteře, včetně anatomie míchy 

v oblasti krku. Dále je zde obecně popsána anatomie horních dýchacích cest. 

V rámci teoretické části jsou také popsány druhy a vznik poranění krční páteře, 

míchy. Poslední část je pak věnována imobilizaci krční páteře a zprůchodněn 

dýchacích cest, tedy možným a vhodným způsobům, jak tyto činnosti provádět, 

případně jaké pomůcky užívat. 

Praktická část je postavena na zpracování rozhovorů uskutečněných s hasiči. 

Respondenti pocházejí jak z profesionálního sboru tak i sboru dobrovolného, 

určeného k zásahům u dopravních nehod. Hlavním cílem mé bakalářské práce 

je zmapovat postupy a znalosti profesionálních a dobrovolných hasičů 

Středočeského kraje v péči o pacienta s podezřením na poranění páteře a 

neprůchodnost dýchacích cest, a to jak v situaci, kdy je dostupná asistence 

zdravotnické záchranné služby, tak i samostatně bez profesionálního dohledu. 

Dalším cílem je porovnat vědomosti profesionálních a dobrovolných jednotek 

Středočeského kraje týkající se péče o pacienta s podezřením na poranění páteře 

a zajištění dýchacích cest s informacemi z odborné literatury. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Anatomie krční páteře 

2.1.1  Páteř jako celek 

Páteř (columna vertebralis) je složena z 33-34 obratlů (vertebrae), které 

splývají v ose. Pojítko mezi jednotlivými obratli tvoří vazivové (syndesmóza), 

chrupavčité (synchondróza) i meziobratlové kloubní spojení. Obratle jsou na 

sebe napojeny pěvně, a přesto jsou pohyblivé. Páteř člověku slouží jako opora 

pro celé tělo a zároveň chrání míchu uloženou v páteřním kanále. Kořeny 

míšních nervů vystupují z páteře v meziobratlové oblasti. Obratle dělíme do 

čtyř segmentů podle umístění. První segment nazýváme krční, tvoří jej 7 

úzkých obratlů. Dále navazuje hrudní, nejdelší segment, s 12 vysokými obratli, 

bederní segment s 5 nejvyššími obratli a předposlední je křížový segment s 5 se 

splývajícími obratli. Poslednímu segmentu říkáme kostrční, je tvořen 3-5 obratli, 

které splývají v kost kostrční. Proto, aby páteř správně sloužila jako opora tělu 

je důležitý její fyziologický tvar, dvojité esovité prohnutí. Zakřivení začíná krční 

lordózou (vrchol při C4-C5), následuje hrudní kyfóza (vrchol při Th6 - Th7), 

bederní lordóza (vrchol při L3-L4) a promontorium (L5-S1) přecházející 

do kyfoticky zakřivené os sacrum. Mobilita páteře je rozmanitá. Páteř je 

schopna vykonat lateroflexi, retroflexi, anteflexi, rotaci a zvládne i pérovací 

pohyby, při nichž se mění prohnutí páteře. Tyto pohyby může páteř vykonávat 

jednotlivě, nebo je různě kombinovat (Čihák, 2011). 
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2.1.2 Stavba obratle 

Hlavní strukturální jednotkou páteře je obratel, který se skládá z těla obratle 

(corpus vertebrae), oblouku (arcus vertebrae) a výběžků. Každá část obratle má 

odlišnou funkčnost. Tvar obratle dosahuje různých velikostí a forem v závislosti 

v jakých segmentech páteře se nachází (Čihák, 2011). 

Obratel má válcovitý tvar a jeho kraniální a kaudální roviny jsou zakončené 

drsnou plochou (fascies intervertebralis). Tyto plochy jsou po svém obvodu 

vyvýšené (uncus corporis vertebrae) a jsou do nich vsazené meziobratlové 

ploténky, jedna ploténka vždy spojuje dva obratle (Grim et al., 2001).  

Oblouk obratle dorzálně navazuje na obratlové tělo a obkružuje obratlový 

otvor (foramen vertebrale). Oba oblouky jsou symetricky tvořeny dvěma 

částmi. První část tvoří pedikl (pedoculus arcus vertebrae), který připevňuje 

oblouk k tělu a druhá část je tvořena lamelou (lamina arcus vertebrae). Na sebe 

navazující obratlové otvory nám vytvářejí páteřní kanál (cabalis vertebralis), 

jímž je vedena mícha spolu s míšními obaly, cévami a míšními kořeny. 

Jednotlivé míšní nervy z páteřního kanálu odstupují v místě okraje horního 

(incisura vertebralis superior) a dolního (incisura vertebralis inferior) 

zářezu oblouku. Z oblouku nám vybíhají kloubní, příčné a trnové výběžky 

(processus). Na příčně výběžky (processus tranversi) a trnové výběžky 

(processus spinosus) navazují svalové úpony. Právě svalovým stahem dochází 

ke vzájemnému otáčení a naklánění obratlů a jejich synchronizaci. Párové 

příčné výběžky od oblouku odstupují laterálně a u hrudních obratlů jsou 

spojeny s žebry. Nepárový trnový výběžek odstupuje od středu oblouku 

v místě, kde se spojuje pravá a levá lamela a to směrem dorzálním. Horní a 

dolní párové kloubní výběžky (processus articulares superiores et inferiores) 

jsou připojeny k obratli v místě spoje lamely a pediklu. Tím spojují mezi sebou 

sousední obratle v meziobratlových kloubech (Čihák, 2011). 
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Obrázek 1: popis stavby těla bederního obratle (Čihák 2011)  

2.1.3 Krční obratle 

Krční páteř se skládá ze sedmi obratlů (C1-C7), které patří k těm nejmenším 

obratlům v páteři. Tvoří most mezi hlavou a hrudníkem a patří 

k nejpohyblivějšímu segmentu z celé páteře člověka. První krční obratel se 

nazývá nosič (atlas), druhý čepovec (axis). A oba tyto obratle jsou spolu s C7 od 

ostatních čtyř krčních obratlů zcela odlišní. (Čihák, 2011) 

2.1.4 C1-Nosič (atlas) 

První krční obratel Atlas se skládá ze dvou oblouků, menšího předního 

(arcus anterior) a většího zadního (arcus posterior). Oproti ostatním obratlům 

Atlas nemá tělo a místo klasického trnového výběžku má jen drobný hrbolek. 

Oblouky se spojují v mohutných postranních masách (massae laterales), ze 

kterých vybíhají horní kloubní výběžky (facies articulares superiores), které 

jsou elipsovitého tvaru, uprostřed zúžené, plochou prohnuté směrem ke středu 
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obratle. Slouží ke skloubení páteře s kostí týlní (os occipitale). Párové dolní 

kloubní výběžky leží přímo pod horními a jsou téměř ploché, kruhovitého 

tvaru, a slouží ke spojení s druhým krčním obratlem čepovcem. K atlanto-

axiálnímu skloubení slouží také plochá jamka (fovea dentis) na dorsální straně 

předního oblouku, na kterou sedá válcovitý výběžek (dens axis) čepovce, kolem 

něhož se atlas otáčí. Na zadním oblouku, za horními kloubními výběžky je na 

obou stranách mělký žlábek (sulcus arteriae vertebralis), kterým vede 

stejnojmenná tepna (arteria vertebralis) zásobující krví mozek. Arteria 

vertebralis nám také prochází skrz typické otvory (foramen processus 

transversi), které jsou v příčných výběžcích vystupujících externě z postranních 

mas. Na obou obloucích veprostřed vyčnívají z vně malé hrbolky. Na předním 

oblouku vyčnívá tuberculum anterius a na zadním tuberculum posterius. Jedná 

se o zbytky trnového výběžku, který během vývoje zakrněl (Grim et al., 2001; 

Čihák 2011). 

2.1.5  C2-Čepovec (axis) 

Čepovec je druhý krční obratel masivního vzrůstu a od ostatních obratlů se 

liší hlavně válcovitým výrůstkem: čepem (dens axis), který stoupá kraniálně 

z těla obratle. Pomocí čepu dochází k rotaci atlasu kolem své osy.  Čepovec 

spolu s atlasem nesou většinovou váhu celé hlavy a tím je dána i jeho 

robustnost. Na čepu jsou hladké kloubní plošky: fascies articularis anterior, 

která naléhá na kloubní jamku (fovea dentis) atlasu a fascies articularis 

posterior, která se opírá o vaz (lig. transversum atlantis). Atlanto-axiální 

skloubení zajištují také horní kloubní výběžky (processus articulares 

superiores), které mají plochy střechovitě zalomené a dosedají na ně dolní 

kloubní výběžky atlasu. Stejně jako atlas obsahuje čepovec typické otvory 

v příčných výběžcích, kudy je vedena arteria vertebralis. Z druhého obratle 

nám vystupuje trnový výběžek, který je na konci rozdvojený, a jsou na něj 

uchyceny vazy. Mezi C3 a čepovcem je meziobratlová ploténka na kterou 
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doléhá čepovec svým tělem, dále je propojen s C3 dolními kloubními výběžky 

typickými pro krční obratle (Grim et al., 2001; Čihák 2001). 

 

Obrázek 2: komplex atlas-axis 

(https://accessanesthesiology.mhmedical.com/data/books/1158/diw_ch15_f002.png) 

 

2.1.6 Krční obratle C3-C7 

Část krčních obratlů začínající pod axisem a končicí sedmým obratlem 

nazýváme tzv. subaxiální. Od C3 do C7 se obratle zvětšují a mají typický tvar 

s trojhranným páteřním otvorem (foramen vertebrale). Na rozdíl od prvních 

dvou obratlů jsou proloženy meziobratlovou ploténkou. Na svých příčných 

výběžcích (foramen transversarium) mají přední a zadní hrbolky (tuberculu 

anterius, tuberculum posterius). U C4 a C6 je tuberculu anterius prodloužený, u 

C6 je nejdelší a nazývá se tuberculum caroticum. Tento název se odvíjí od 

karotidy (a. carotis cmmunis), která jde proti tomuto výběžku stlačit a tím 

změřit tep, nebo zastavit silné tepenné krvácení v oblasti hlavy. Sedmý krční 

obratel (vertebra prominens) se vyznačuje dlouhým trnovitým výběžkem, který 

se na konci nerozdvojuje. Je zakončen hrbolkem paličkového tvaru, na který se 

upínají svaly a na páteři je dobře viditelný v místě přechodu šíje a zad (Grim et 

al., 2001; Čihák 2001). 

https://accessanesthesiology.mhmedical.com/data/books/1158/diw_ch15_f002.png
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2.1.7 Spojení páteře 

Na páteři nacházíme všechny druhy spojení kostí, a to: 

• syndesmózy – spojení vazy 

• synchondrózy – spojení pomocí meziobratlových plotének 

• synostózy – spojení mezi kostí křížovou a kostrčí 

• kloubní spojení – meziobratlové klouby (Grim et al., 2001) 

2.1.7.1 Vazivové spojení 

Páteřní vazy dělíme podle délky na krátké a dlouhé vazy. Dlouhé vazy nám 

obepínají páteř po její celé délce a patří mezi ně: dlouhý silný přední vaz 

(ligamnetum longitudinale posterious), který vede od týlní kosti, po vnitřní 

straně obratlových těl, až ke kosti křížové.  Jeho funkce spočívá ve zpevnění 

prakticky celé páteře. K jeho napnutí dochází při záklonu, kdy také zabraňuje 

k vychýlení meziobratlových destiček ventrálním směrem. Zadní podélný vaz 

(lig. longitudinale posterior) vede od týlní kosti, vně páteřního kanálu po zadní 

stěně obratlových těl a končí u křížové kosti. Jako dlouhý přední vaz zpevňuje 

páteř. K jeho napnutí dochází při předklonu, kdy brání vysunutí 

meziobratlových destiček směrem dorzálním, do páteřního kanálu.  

Mezi krátké vazy patří mezitrnové vazy (ligamenta interspinalia) a žluté 

vazy (ligamenta flava). Žluté vazy nám slouží jako spojení mezi oblouky 

sousedících obratlů, k jejich napnutí dochází při ventrální flexi. Obepínají nám 

pateří kanál a tím ho uzavírají. Krátké vazy mezi trny se vyskytují skoro v celé 

délce páteře. Zesíleny jsou především v krčním a hrudním segmentu. Jejich 

funkce spočívá v omezení patologického rozevření trnů obratlů, tedy limitování 

maximálního předklonu páteře (Dylevský, 2000). 
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2.1.7.2 Hydrodynamické komponenty 

Meziobratlové destičky (disci intervertebralis) a cévní systém páteře, zajištují 

její hydrodynamické fungování. 

Meziobratlové destičky vyplňují prostor mezí sousedními obratlovými těly. 

Jelikož Atlas nemá tělo, nenachází se mezi ním a Axisem meziobratlová 

destička. Ty začínají meziobratlový prostor vyplňovat mezi druhým a třetím 

segmentem a vedou až po první křížový obratel. Destiček tedy máme 23, o 

jednu méně než pohybových segmentů páteře. Jsou tvořeny elastickou tkání 

potaženou kolagenním vazivem a spolu s esovitým tvarem páteře tvoří její 

hlavní odpružující  systém. Hlavní funkce destiček tedy spočívá v absorbování 

statického a dynamického zatížení páteře. Při statickém zatížení se destičky 

oplošťují rovnoměrně. Při dynamickém zatížení se obratle naklánějí a 

meziobratlové destičky jsou oploštěny nerovnoměrně.  

Pro fyziologické fungování meziobratlových destiček je důležitá jejich 

dostatečná výživa.  Cévní systém zajištuje toto prokrvení. Páteřní žilní pleteně 

nám vybíhají v oblasti od báze lební až ke kosti křížové. Tyto žíly nejsou 

vybaveny chlopněmi a tlak krve je tu tedy velmi nízký (Dylevský, 2000). 

2.1.7.3 Kinetické komponenty páteře 

Meziobratlové klouby (artt. intervertebrales), kraniovertebrální spojení a 

svaly nám zajištují správné fungování kinetiky páteře. Meziobratlové klouby 

jsou situovány mezi kloubními výběžky krčních, hrudních a bederních obratlů. 

Tvar i sklon kloubních ploch se u jednotlivých obratlů liší. V krčním a bederním 

segmentu jsou pouzdra kloubů velmi volná. Umožnují nám hlavně pohyb 

sousedních obratlů, pro nosnost už tak významné ale nejsou.  
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Dalším důležitým kinetickým komponentem je kraniovertebrální spojení a 

nejvýznamnějším komponentem jsou svaly. Zejména břišní, krční a zádové 

svaly se podílejí na pohybech páteře (Dylevský, 2000). 

2.1.8 Anatomie míchy v oblastní krční páteře  

Mícha (medulla spinalis) patří mezi základní struktury ovládající motoriku 

člověka, zároveň je ale podřízena vyšším strukturám nervového systému. 

Motorika je řízena na základě míšních reflexů, jejichž podstatou je reflexní 

oblouk, který se skládá z receptoru, aferentní dráhy, centrální nervové 

soustavy, eferentní dráhy a efektoru. Podle receptorů, které při vybavování 

míšních reflexů dráždíme, rozdělujeme míšní reflexy na proprioceptivní a 

exteroceptivní (Dylevský, 2009). 

Mícha je po celé své délce uložena v páteřním kanálu, má válcovitě zploštěný 

tvar a u dospělého jedince měří až 50cm, v průměru pak měří 1cm. Její začátek 

navazuje na prodlouženou míchu (medulla oblongata) v oblasti Atlasu a táhne 

se páteřním kanálem až k druhému bedernímu obratli, dále pokračují nervové 

provazce. Po celé své délce je jako mozek obalena třemi míšními obaly: tvrdou 

plenou míšní (Dura mater spinalis), pavučnicí (Arachnoidea spinalis) a měkkou 

plenou míšní (Pia mater spinalis). Prostor mezi pavučnicí a měkkou plenou 

míšní je vyplněn mozkomíšním mokem (liquor cerebrospinalis), bezbarvou 

čirou tekutinou, která vyživuje a chrání míchu proti infekci. „Mícha je v průřezu 

oválná, vpředu je zářez, vzadu je žlábek a laterální (z boku) jsou dva žlábky – zadní 

žlábek postranní a přední žlábek postranní, ze kterých vycházejí přední a zadní míšní 

kořeny. Vlákna předního a zadního kořenu míšního se spojují v jeden nerv míšní, 

přičemž přední kořen obsahuje převážně vlákna motorická (eferentní) a zadní kořen 

obsahuje převážně vlákna senzitivní (aferentní)“ (Dylevský, 2009, s. 452).  Mícha se 

celkem rozděluje na 31 oddílů, v každém z těchto segmentů odstupuje 

meziobratlovým prostorem jeden párový nerv na každé straně.  V krční páteři 
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máme 8 těchto segmentů, ze kterých tedy vystupuje 16 krčních nervů 

(Dylevský, 2009). 

2.2 Poranění krční páteře 

Krční páteř dělíme na horní krční páteř a dolní krční páteř. Horní část začíná 

kostí týlní, pokračuje atlasem a končí axisem. Dolní úsek krční páteře sahá od 

C3 až po C7. Toto rozdělení má význam především v odlišné anatomické stavbě 

obratlů obou úseků a tedy i zcela odlišnému typu poranění. Při poranění 

všeobecně dochází ke zlomeninám obratlů, nebo k luxačním poraněním kdy je 

poškozeno vzájemné propojení obratlů, avšak existují zde specifika vycházející 

právě z výše zmíněných odlišností (Kočiš a Wendsche, 2012). 

2.2.1 Poranění horní krční páteře 

Traumatické poranění horního úseku je méně časté než poranění dolní části 

krční páteře. Představuje zhruba 33% z celkového počtu všech poranění krční 

páteře. Jejich vzniku nejčastěji předchází dopravní nehody ve vysoké rychlosti, 

pády z výšky na hlavu nebo skoky do vody. Pacienti si nejčastěji stěžují na 

bolest v oblasti temene, též mají sníženou hybnost hlavy. Patrné jsou i 

abnormální nálezy na hlavových nervech (IX. - XII.) a otok měkkých tkání. U 

pacientů s tupým poraněním hlavy musí být vždy brán ohled na tento typ 

poranění i přes to, že se jedná o velmi raritní traumata (Kočiš a Wendsche, 2012). 

2.2.1.1 Zlomenina kondylů týlní kosti 

Zlomeniny párových kondylů týlní kosti (condyli occipitales) dělíme na tři 

typy podle Andersona a Montesana (1988). 

a) Prvním typem je kompresní zlomenina kondylu týlní kosti. U zlomeniny 

v oblasti báze lební jsou obvykle přítomny neurologické příznaky. Muže 
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zde dojí k postižení hlavových nervů (VII-XII), poranění mozku a 

zapříčinit jeho kontuzi nebo komoci.  

 

a) Druhý typ je charakterizovaný lomnou linií, šířící se v oblasti zadní jámy 

lební. Podle trasy šíření lomné linie, muže zlomenina zapříčinit i 

poškození hlavových nervů, nejběžněji n. XII. Avšak neurologické 

příznaky jsou u toho to typu zlomenin neobvyklé. Druhý typ můžeme 

dále dělit na zlomeninu s poraněním nebo bez poranění vazů. 

 

b) Třetí typ zlomeniny kondylu vzniká při působením síly ve směru osy 

těla, přítomnost neurologických příznaků záleží na poškození 

atlantookcipitálního spojení (AO). (Kočiš a Wendsche, 2012) 

2.2.1.2 Atlantookcipitální dislokace (AOD) 

Atlantookcipitální dislokace je vysoce nestabilní poranění kraniovertebrální 

junkce. Jedná se o poškození vazů, které spojují kost týlní s páteří. Mezi toto 

vazivové spojení patří membrána tectoria, přední a zadní atlantookcipitální 

membrána, oboustranně alarmní vazy, apikální vazy a artikulační spojení mezi 

okcipitálními kondyly a atlasem.  Příznaky jsou různorodé od pouhé bolesti 

šíje, nehybnosti končetin až po okamžitou smrt. U každého polytraumatu krční 

páteře je třeba hýbat pacientem s maximální opatrností, dokud není toto 

poranění vyloučeno. Obzvláště je kontraindikována trakce, která může vést až 

k pacientově smrti. Toto zranění se řadí mezi ty méně časté, avšak s vysokou 

mortalitou (Kočiš a Wendsche, 2012). 
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2.2.1.3 Zlomeniny atlasu  

Zlomeniny atlasu, stejně jako AOD, patří k těm málo se vyskytujícím 

poškozením krční páteře.  Valná většina zlomenin atlasu jsou kombinované 

zlomeniny, především v kombinaci s axis. Nejběžnější klasifikace zlomenin 

atlasu je podle Gehweilera (1976). První typ je zlomenina předního oblouku 

atlasu. Druhý typ je zlomenina zadního oblouku. Třetí typ je kombinace 

zlomeniny obou oblouků, ten dále dělíme na stabilní a nestabilní. Čtvrtý typ je 

zlomenina postranních mas atlasu. Posledním pátým typem je odlomení 

příčného výběžku.   

 Atlantoaxiálního poranění dělíme na tři typy podle směru zranění − 

ventrální, dorzální a rotační. Toto poranění způsobuje bolesti šíje a u 

ventrálního a dorzálního typu poranění i neurologické příznaky. U rotačního 

zranění dochází ke torticollis, neboli stočení svalů krku do strany nebo zvrácení 

krku nazad či dopředu (Kočiš a Wendsche, 2012). 

2.2.1.4 Atlantoaxiální dislokace (AAD)  

Atlantoaxiální dislokace vzniká následkem působení flekčně-rotační síly na 

tyto obratle. Během působení těchto sil se napíná lig. transversum atlantis a 

může dojít i k jeho přetržení. Toto zranění bývá raritní, ale pro pacienta bývá 

velmi často fatální. Pravidlem u tohoto poranění se stává přítomnost míšní 

symptomatologie.  Pokud je u AAD kromě vazů poraněn i dens axis, mluvíme 

potom o této zlomenině jako o transdentálně luxační.  Atlantoaxiální dislokaci 

dělíme na přední translační, zadní translační a čtyři typy rotační formy podle 

Fieldinga a Hawkinse (Kočiš a Wendsche, 2012). 
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2.2.1.5 Zlomeniny axisu 

U poranění axis se setkáváme se dvěma základními typy zlomenin a to 

zlomeninami těla a zlomeninami dens axis. 

 Zlomeniny těla axisu se vyskytují velmi zřídka. Dělíme je podle rovin, ve 

kterých se zlomeniny nacházejí. Prvním typem je lomná linie ve frontální 

rovině, zapříčiněná axiální kompresí. U druhého typu se lomná linie nachází 

v transverzální rovině čepovce, dochází k ní při působení komprese ve směru 

osy těla s kombinací hyperextenze. Vzniká tak tzv. tear drop zlomenina. Pokud 

lomná linie probíhá v sagitální rovině, zlomeninu řadíme do třetího typu. 

Vzniká při působení axiální komprese na tělo axisu, nejčastěji při pádech 

z vysoké výšky (Kočiš a Wendsche, 2012). 

Zlomenina zubu axisu je poměrně velmi častá, zvláště u dopravních nehod, 

pádů z výšky či skoků do mělké vody. Rozlišujeme je podle klasifikace 

Andersona – d´Alonza na tři typy. Při prvním typu zlomeniny dochází 

k odlomení hrotu axisu a k poškození svalů a vazů spojujících atlas a axis.  

Pokud dojde k odlomení zubu v jeho střední části, hovoříme o druhém typu 

zlomeniny. U třetího typu je lomná linie na bázi axisu a zasahuje až do jeho těla 

(Kočiš a Wendsche, 2012). 

2.2.1.6 Kombinované poranění atlasu a čepovce  

U zhruba poloviny případů, kdy je poškozen atlas, vzniká zároveň i 

zlomenina zubu axisu. Kombinované poranění C1 a C2 je spojené s vyšší 

mortalitou na rozdíl od izolovaného poranění jednoho z obratlů. Podle Aebiho 

a Nazariana dělíme toto kombinované poranění na kostní, kostně-vazivové a 

vazivové. Kostní poranění dělíme ještě podle kombinací na poranění zadního 

oblouku atlasu se zlomeninou istmu axisu, zlomeninu zadního oblouku atlasu a 
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zlomeninu báze nebo těla axis, zlomeninu zadního oblouku atlasu a zlomeninu 

krčku zubu (Kočiš a Wendsche, 2012). 

2.2.2 Poranění dolní krční páteře 

Za poranění dolní krční páteře považujeme lézi v oblasti od C3 do segmentu 

C7/Th1. Zlomeniny dolní krční páteře jsou o něco častější než zlomeniny na 

horním úseku. Nejčastěji je poraněn pátý obratel, často s kombinací šestého 

obratle. U tohoto poranění se až na výjimky stává pravidlem výskyt míšní 

symptomatologie. Jako u poranění horní krční páteře, tak i zde jsou 

nejčastějšími příčinami pády z výšek, dopravní nehody, a hlavně úrazy při 

adrenalinových sportech. Nejběžnější pacient s tímto poraněním je 

v produktivním věku mužského pohlaví. 

Poranění dolní krční páteře dělíme podle klasifikace AO (klasifikace dle 

Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen tj. pracovní spolek pro otázky 

osteosyntézy). Kvalifikace rozděluje poranění na typ A, B a C (Kočiš a 

Wendsche, 2012). 

2.2.2.1 Poranění typu A 

A1 

Poranění typu A1 vzniká nárazovou sílou. Dělíme jej na poranění krycí 

ploténky obratlového těla, klínovitá komprese těla a zhroucení obratlového těla 

důsledkem osteoporózy. Tělo obratle může byt tak komprimováno až na 

polovinu své původní výšky. Pokud při těchto poraněních dojde i k poškození 

zadních vazů jedná se poté o poškození typu B. 

A2 
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Štěpné zlomeniny jsou v kvalifikaci označeny jako typ A2. U klasifikace 

poranění typu A2 jde o poškození obratlového těla bez dopadu na zadní 

struktury vazů a svalů, která se dělí na štěpné zlomeniny ve frontální rovině 

bez dislokace, v sagitální rovině s dislokací anebo jejich kombinaci. 

A3 

Jako poranění typu A3 jsou označeny zlomeniny tříštivé, ty dělíme na 

nekompletní a kompletní. Nejběžněji dochází k vyklenutí zadní hrany do 

páteřního kanálu a tím k utlačení míchy a následnému neurologickému 

postižení. K takovéto tříštivé zlomenině dochází při nárazu hlavy na tvrdý 

podklad. Hlava je v pozici lehkého záklonu nebo předklonu. Typickou nehodou 

pro toto zraněním je skok po hlavě do neznáme vody. I zde pokud dojde 

k poranění vazů a svalů, řadíme toto zranění do skupiny B (Kočiš a Wendsche, 

2012). 

2.2.2.2 Poranění typu B 

U poranění typů B dochází z poškození zadních struktur. K poškození, 

kostních, vazivových a svalových struktur dochází při distrakci a hyperflexi 

krční páteře. 

B1 

Pro typ B1 je typické poranění zadních kostních struktur dolní krční páteře. 

Jedná se o zlomeniny oblouku těla, zlomeniny kloubů, nebo pediklů obratle. 

B2 

Typem B2 jsou označeny poranění zadních vazivových struktur. Jedná se o 

subluxaci obratle, oboustrannou luxaci a zaklínění obou kloubů, luxace nebo 
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zlomenina obou kloubů s frontální dislokací obratle. K oboustranné luxaci 

může dojít, jen pokud je přetržen lig. interspinalis. Vznikají při ní poranění 

kloubních pouzder, podélného vazu a ploténky. 

Typy B1 a B2 se mohou kombinovat s poraněním typu A. 

B3 

Do této skupiny spadají poranění ploténky při hyperextenzi.  U ploténky 

dochází k její ruptuře a zároveň může dojít k jejímu odtržení od kosti. Při 

přetržení ploténky někdy dochází i k dislokaci těla obratle a zlomenině istmu. 

Jedná se především o poranění páteří s degerativním postižením u starších 

pacientů. Nejčastěji se tento typ postižení vyskytuje u meziobratlové ploténky 

v segmentu C6/7 a muže být doprovázen tzv. syndromem a. spinalis anterior 

(Kočiš a Wendsche, 2012). 

2.2.2.3 Poranění typu C 

Poranění dolní krční páteře typu C tvoří nestejnorodou skupinu. Jedná se o 

kombinaci poranění s typem A, kombinace poranění s typem B a speciální 

poranění. Do kategorie C nejsou zařazeny stabilní zlomeniny zadních struktur, 

jako je zlomenina processus spinousus, typické únavové zlomeniny v přechodu 

mezi krční a bederní páteří nebo traumatický výhřez meziobratlové ploténky. 

C1 

 Luxační zlomeniny s kombinací s typem A 

C2 
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Jedná se o poranění s kombinací s typem B, jako je jednostranná zlomenina 

kloubu, jednostranná subluxace, jednostranná luxace. 

C3 

Mezi speciální poranění krční páteře patří jednostranná rotační zlomenina 

massa lateralis nebo roztržení obratle přes vícero segmentů (Kočiš a Wendsche, 

2012) 

2.2.3 Míšní léze v oblasti krční páteře 

Míšní léze je jedno z nezávažnějších postižení, co může pacienta potkat, je 

zde určitý předpoklad trvalých následků, jelikož regenerační schopnosti míchy 

jsou velmi omezené. Zranění nemusí být zprvu rozpoznáno zvláště u pacienta 

v bezvědomí. Zhruba polovina úrazů míchy má přidružená zranění nebo jsou 

rovnou označena jako polytraumata. Faktory, které dopad poškození míchy 

snižují, jsou např. rychlá diagnostika, šetrný rychlý transport a následovná 

odpovídající léčba v závislosti na příčině léze. V ČR jsou pro tyto účely 

akreditovaná pracoviště specializované péče tj. 15 traumatologických 

spondylochirurgických center. Dekomprese míchy by na nich měla proběhnout 

do 6 hodin po úrazu (Bydžovský, 2008). 

U 40 % procent poranění krční páteře vzniká zároveň i poranění míchy. 

Naopak u 60 % traumatických poranění míchy se vyskytuje i poranění páteře.  

Kromě traumatických poranění muže být leze míchy způsobena 

netraumatickým poraněním: tumory, roztroušenou sklerózou, infekčním 

onemocněním, vývojovými vadami a různými typy krvácení. Není výjimkou, 

že poranění míchy vznikne sekundárně při nešetrné manipulaci s pacientem 

(Bydžovský, 2008). 
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Mezi základní způsoby vzniku tohoto poranění patří:  

 Tvrdý, neodpružený dopad na natažené končetiny, při kterém dochází 

ke kompresi páteře. 

 Prudký rychlý ohyb páteře, který svaly nestačí vyrovnat protitahem.  

 Prudký pohyb horní částí těla podobající se pohybu šlehnutí bičem 

(whiplash), kdy jde hlava prudce vpřed a následně se vrátí zpět, tj. 

rychlá flexe a vzápětí extenze hlavy. Nejčastěji při dopravních 

nehodách.  

 Poranění, při kterém vznikne tzv. katovská zlomenina (zlomenina 

vznikající např. při oběšení), kdy ulomený dens axis útlakem poškodí 

prodlouženou míchu. 

Nepřítomnost neurologického nálezu v žádném případě nevyvrací lézi 

míchy. Vždy je nutné předpokládat, že k poranění míchy došlo a podle toho 

tak s pacientem zacházet, až do té doby, dokud není v nemocnici 

diagnostikován opak. 

Příznaky se vždy odlišují, klinický obraz je závislý na výškové 

segmentální lokalizaci poranění. Můžeme říci, že čím výše je zranění na 

páteři, tím závažnější může být. U pacienta můžeme pozorovat strnulou 

nepřirozenou polohu v leže, bolesti a otok zad v místě poranění, ochabnutí 

svěračů a inkontinenci. Poruchy hybnosti (paréza, plegie) a citlivosti se 

vyskytují v místech autonomních funkcí těla využívajících míchu pod a v 

úrovni míšní léze. S pomocí využití znalostí míšních kořenů a inervací 

vycházejících z nich, můžeme postupným testem kožní citlivosti zjistit výši a 

závažnost míšní léze. Kožní citlivost zjišťujeme drážděním jednotlivých tzv. 

dermatomů. Také testujeme vybavování reflexů, aktivní hybnost, a stupně 
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svalové síly od stupně 0- pro žádnou kontrakci, až po stupeň 5- pro pohyb 

plnou silou (Bydžovský, 2008). 

Poruchy hybnosti rozdělujeme na úplné ochrnutí (paréza) a částečné 

ochrnutí (plegie). Dále se dělí podle místa výskytu a označují se 

předponami: kvadru - týkající se všech končetin, hemi - týkající se pravé 

nebo levé poloviny těla a para - týkající se poloviny těla. U para - poranění je 

skoro vždy postižená dolní polovina těla. U trasverzní léze míšní v oblasti 

nad Th6 se rozvijí neurogenní šok ztrátou sympatické inervace. Jsou pro něj 

typické znaky: hypotenze, bradykardie a hypotermie. 

Příznaky horní krční léze neboli segmentu C1 až C4 jsou následovné: 

spastická kvadruparéza až zástava dechu, může vzniknout míšní kontuze, 

míšní komoce nebo komprese a následný edém, který utlačí míchu. 

Příznaky dolní krční léze (C5-Th1) jsou: kvadruparéza nebo plegie na 

rukou chabá a na nohou spastická. Přítomen může být i Hornerův syndrom: 

ptóza víčka, mióza a enoftalmus.   

Při úplném přerušení míchy, tj. transverzální míšní léze a ztrátě spojení 

s mozkem se mícha stává autonomním orgánem a řídí se samostatně. 

Takovýto stav se nazývá míšní šok, jehož délka je obvykle 6-7 týdnů. Do 

klinického obrazu míšního šoku zapadá kompletní obrna pod místem 

poškození, tj. ztráta svalového tonusu, trvalá ztráta citlivosti, zástava pocení, 

vymizení reflexů a nekontrolované vylučování (Bydžovský, 2008). 
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2.3 Imobilizace krční páteře 

Správná imobilizace krční páteře a následný transport je v přednemocniční 

péči jeden z důležitých faktorů pro další vývoj zdravotního stavu pacienta.

 Krk by měl být imobilizován v ose páteře kombinací prostředků k tomu 

určených, a to před jakoukoliv manipulací s pacientem. Zabrání se tím 

sekundárnímu poškození páteře. Zachránci musí znát různé metody 

imobilizace a jejich možnosti pro řízení dýchacích cest. Zlatým standardem pro 

imobilizaci krku je kombinace použití krčního límce, postranních pěnových 

bloků nebo tzv. speedblock a pásů držících čelo a bradu. Tato kombinace se 

používá především při přednemocničních transferech a při správném nasazení 

může omezit pohyb krční páteře na 5% normálního rozsahu. Bohužel tento typ 

imobilizace má vysoké riziko tlakového poranění páteře a výrazně omezuje 

provedení laryngoskopie. Dále bylo prokázáno, že nasazení krčního límce 

zvyšuje nitrolební tlak (Krishnamoorthy et al., 2019) 

 

Obrázek 3: Páteřní deska v kombinaci s krčním límcem a tzv. speedblockem 

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxOP_wZJdm1duyDWAiSwBYIu8fK-

_vel6rhTZYab1yukiJ2U6opA) 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxOP_wZJdm1duyDWAiSwBYIu8fK-_vel6rhTZYab1yukiJ2U6opA
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxOP_wZJdm1duyDWAiSwBYIu8fK-_vel6rhTZYab1yukiJ2U6opA
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Transport spočívá v co nejšetrnější manipulaci v nejméně 5 zachraňujících 

osobách. Pacient musí být transportován výhradně na rovné podložce jako je 

scoop ram, vyprošťovací deska, vakuová matrace aj. pomůcky pro stabilizaci 

celého těla a krční páteře. Pokud potřebujeme pacienta přetočit na bok, 

například z důvodu podsunutí páteřní desky nebo kontroly páteře, konáme tzv. 

log roll, technika, při které se otáčí tělo v jedné rovině a nedochází k rotačnímu 

pohybu páteře. Tím se minimalizuje riziko vzniku sekundárního poranění 

páteře a míchy (Bydžovský, 2008). 

Jeden ze zachránců vždy fixuje hlavu, a to i přes to, že je krční páteř fixována 

krčním límcem. Tři další zachránci stojí vedle sebe podél těla v úrovni 

hrudníku, stehen a bérců. Zachránce, který stojí v úrovni hrudníku, drží jednou 

rukou sobě vzdálenější paži v úrovni ramene a druhou rukou jistí dolní část 

pánve. Prostřední zachránce svojí rukou kříží ruku prvního zachránce a 

uchopuje s ní horní část pánve. Druhou rukou jistí stehna pacienta. Třetí 

zachránce drží nohy pod koleny a druhou rukou jistí zbytek dolních končetin. 

Pohyb s pacientem musí probíhat synchronizovaně v jeden okamžik na povel 

zachránce držícího hlavu. Další zachránce vykonává potřebné úkony: podsouvá 

páteřní desku, případně kontroluje páteř pacienta (Bydžovský, 2008). 

Krční límce se vyrábějí v několika velikostech různého typu včetně verze 

nastavitelné do 4 velikostí. Důležité je vybrat správnou velikost límce případně 

upravit vhodnou výšku nastavitelného límce podle krku pacienta. Důležité je 

použití dalších pomůcek pro imobilizaci krku do stran, nejběžnější se používají 

pěnové bloky obepínající hlavu ze stran. Možností je též imobilizace pomocí 

rukou zachránce (Bydžovsky, 2008; Neodkladná zdravotnická pomoc, 2018). 



31 

 

 

Obrázek 4: fixační stavitelný krční límec 

(https://cdn.myshoptet.com/usr/www.azmedicashop.cz/user/shop/big/262-1_fixacni-stavitelny-krcni-limec-ambu-

perfit-ace-2.png?5bb3517a) 

 

2.4 Anatomie horních dýchacích cest  

Dýchací cesty dělíme na horní a dolní. Horní cesty jsou tvořeny dutinou 

nosní (cavitas nasi) a nosohltanem (nasopharynx), kde se kříží trávicí s dýchací 

soustavou. Mezník mezi horními a dolními dýchacími cestami tvoří hlasivková 

štěrbina, která je nejužším místem dýchacích cest.  

 Dutina nosní se nachází za zevním nosem a je rozdělena nosní přepážkou 

(septum). Tu tvoří kostěné výběžky horní čelisti, čichová a čelní kost a zasahují 

do ní nosní kůstky. Nosní dutina ústí do zevního nosu, který je tvořen 

chrupavkami připevněnými ke kostěnému vchodu. V zadní části pokračuje 

dvěma vstupy (choanami) do nosohltanu. Sliznice na stěnách dutiny nosní je 

hodně prokrvena a vybavena velkým množstvím hlenových žláz, sloužících k 

oteplování a zvlhčování vzduchu. Podslizniční vazivo je tvořeno mízní tkání, 

která slouží jako prvotní ochrana dýchacích cest. V horní části se žlázy stavbou 

liší, je zde tzv. čichové pole, tvořeno nervovými buňkami a čichovými buňkami.  

https://cdn.myshoptet.com/usr/www.azmedicashop.cz/user/shop/big/262-1_fixacni-stavitelny-krcni-limec-ambu-perfit-ace-2.png?5bb3517a
https://cdn.myshoptet.com/usr/www.azmedicashop.cz/user/shop/big/262-1_fixacni-stavitelny-krcni-limec-ambu-perfit-ace-2.png?5bb3517a
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Nosní dutina navazuje na část hrtanu (nosopharynx), nasátý vzduch přivádí 

do ústního úseku hltanu, ze kterého pokračuje dál do hrtanu. Pokud dýcháme 

pusou, vzduch proudí rovnou do hrtanu bez jakékoliv předešlé úpravy. Ústní 

část hltanu a nosohltan odděluje měkké patro a čípek. 

Dolní část hltanu přechází v hrtan (larynx), který vede až k průdušnici. 

Hrtan je trubicovitého tvaru, tvořen párovými a nepárovými chrupavkami. 

Dělíme jej na horní, střední a dolní část. Uložen je na přední straně krku. Na 

jeho boky jsou uchyceny laloky štítné žlázy a za ním vede hltan spolu s krčními 

tepnami.  Horní část hrtanu je tvořena předsíní, jejíž vstup je otvírán a zavírán 

hrtanovou příklopkou (epiglottis). Dále navazuje na střední část hrtanu, ve 

které je umístěna hlasivková štěrbina sevřená hlasovými řasami (plicae 

vocales). Dolní část hrtanu začíná od hlasových řas až k začátku prstencové 

chrupavky. Zde se prostor rozšiřuje a navazuje na průdušnici (Dylevsky, 2009). 

 

Obrázek 5: horní dýchací cesty  

(https://slideplayer.cz/slide/2732851/10/images/6/Horn%C3%AD+cesty+d%C3%BDchac%C3%AD+Nosn%C3

%AD+dutina+Hltanov%C3%A1+dutina+Hrtanov%C3%A1+z%C3%A1klopka.jpg)  

https://slideplayer.cz/slide/2732851/10/images/6/Horn%C3%AD+cesty+d%C3%BDchac%C3%AD+Nosn%C3%AD+dutina+Hltanov%C3%A1+dutina+Hrtanov%C3%A1+z%C3%A1klopka.jpg
https://slideplayer.cz/slide/2732851/10/images/6/Horn%C3%AD+cesty+d%C3%BDchac%C3%AD+Nosn%C3%AD+dutina+Hltanov%C3%A1+dutina+Hrtanov%C3%A1+z%C3%A1klopka.jpg
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2.5 Zajištění průchodnosti dýchacích cest  

Zajištění průchodných dýchacích cest je nezbytnou podmínkou pro 

dýchání, tedy jednu ze základních životních funkcí. Bez přívodu vzduchu 

dochází již po desítkách sekund k hypoxii a při přetrvání stavu k poškození 

mozku, myokardu nebo postižení dalších důležitých orgánů (Štefan, 2009). 

Pokud dojde k zástavě dechu ať už z jakékoli příčiny, vždy se jedná o 

urgentní stav. V přednemocniční péči existuje mnoho možností a různých 

pomůcek, kterými lze dýchací cesty zprůchodnit. Důležité je aby, zdravotníci 

věděli, jakým způsobem a v jaké situaci kterou pomůcku použít. V následující 

kapitole jsou popsány možnosti zajištění dýchacích cest bez pomůcek a dále 

postupy při zajištění dýchacích cest s vybranými pomůckami. 

Indikací pro zajištění dýchacích cest je vždy porucha jejich průchodnosti. 

Ta může mít mnoho příčin jako je: bezvědomí, aspirace, otok dýchacích cest při 

alergické reakci, poškození dechového centra v důsledku porušení míchy při 

úrazu horní krční páteře, nebo jinými mechanismy (Remeš, 2013). 

2.5.1 Bez pomůcek 

Při zjištění neprůchodných dýchacích cest je vždy nejprve potřeba provést 

revizi dutiny ústní a případně ji vyčistit nejlépe mechanickým odsátím, 

případně odstranit zubní protézy. Nejjednodušším zákrokem pro zprůchodnění 

dýchacích cest je zaklonění hlavy, které lze provést více způsoby. Pokud je 

příčinou neprůchodnosti dýchacích cest pokles jazyka proti zadní stěně hltanu, 

dojde při správném provedení záklonu k jejich otevření. Ten lze nejjednodušeji 

provést tlakem jedné ruky na čelo a zvednutím brady rukou druhou. 

Zdravotníci používají také Trojitý (Esmarchův) hmat, v rámci kterého dochází 

také k otevření úst, umožňující jejich kontrolu. Hmat se provádí tlakem jedné 

ruky na čelo a vysunutím čelisti druhou rukou. Další z variant je předsunutí 
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čelisti, kdy zachránce čtyřmi prsty z obou stran hlavy uchopí úhel dolní čelisti a 

táhne ho směrem nahoru a dopředu, palci přitom otevírá ústa. Jestliže je 

příčinou neprůchodnosti dýchacích cest cizí těleso a postižený je při vědomí, lze 

pro jeho odstranění použít Heimlichův manévr. Ten se provádí prudkým 

stlačením nadbřišku nahoru a dozadu. Při stlačení dojde k vzestupu 

nitrohrudního tlaku a vypuzení cizího tělesa (Remeš, 2013). 

2.5.2 Pomůcky pro zajištění dýchacích cest  

Jestliže je situace natolik vážná a dýchací cesty nelze udržet průchodné 

pouhými manévry zaklonění hlavy, jsou indikované pomůcky k tomu určené. 

V přednemocniční péči jsou používány vzduchovody a supraglotické pomůcky.  

Ústní (Guedelův) vzduchovod 

Slouží k zprůchodnění dýchacích cest, jestliže je příčinou jejich obstrukce 

uvolněný kořen jazyka. Lze ho zavést pouze postiženému v hlubokém 

bezvědomí v opačném případě vyvolává zvracení. Jeho velikost volíme podle 

vzdálenosti řezáků a dolní čelisti pacienta (Remeš, 2013). 

 

Obrázek 6: ústní vzduchovody 

(https://cdn.myshoptet.com/usr/www.azmedicashop.cz/user/shop/big/318-2_ustni-vzduchovody-

guedel.jpg?587fde44) 

  

https://cdn.myshoptet.com/usr/www.azmedicashop.cz/user/shop/big/318-2_ustni-vzduchovody-guedel.jpg?587fde44
https://cdn.myshoptet.com/usr/www.azmedicashop.cz/user/shop/big/318-2_ustni-vzduchovody-guedel.jpg?587fde44
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Nosní (Wendelův) vzduchovod 

Výhodou nosního vzduchovodu je nižší dráždivost ke zvracení, proto je 

možné ho použít i u pacienta při vědomí. Zavádí se krouživým pohybem do 

nosní dírky. Zavedení je třeba provádět opatrně, jinak může dojít k epistaxi. 

Délka nosního vzduchovodu by měla odpovídat vzdálenosti mezi dolním 

úhlem čelisti a špičkou nosu pacienta (Remeš, 2013). 

 

Obrázek 7: nosní vzduchovod 

(https://cdn.myshoptet.com/usr/www.rescue-store.cz/user/shop/detail/17541_npa-bez-latexu.jpg?5c3f5689) 

Kombitubus 

Jde o biluminární pomůcku jejíž výhodou je zavádění na slepo, lze ji proto 

využít v kritických situacích. Umožňuje ventilaci jak při zavedení do jícnu (je 

častější, až 90% případů), tak při zavedení do trachey. Podle toho jestli je 

kombitubus zaveden do jícnu nebo trachey pak probíhá ventilace bílým 

(trachea) nebo modrým (jícen) koncem. Kombitubus však nelze použít u 

mladších šestnácti let a menších než 150cm. Díky dvěma obturačním manžetám 

zabraňuje aspiraci, hrozí však větší riziko poranění měkkých tkání. 

Kontraindikací pro jeho zavedení je nedostatečná hloubka bezvědomí, pokud 

má pacient poranění jícnu nebo požil žíraviny (Šeblová, 2013). 

  

https://cdn.myshoptet.com/usr/www.rescue-store.cz/user/shop/detail/17541_npa-bez-latexu.jpg?5c3f5689
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Laryngeální maska 

Vyrábí se v pěti velikostech. Volí se podle věku, pohlaví a hmotnosti 

pacienta. Lze ji zavést v jakékoli pozici, a pokud zároveň probíhá KPR, není 

nutné ji během zavádění přerušovat. Existuje více typů LMA, např. LMA 

Supreme, která má drenážní kanál pro zavedení nasogastrické sondy pro odsátí 

žaludečního obsahu, LMA Fash –Trach, přes kterou je možné intubovat. Špička 

LMA se zavádí do oblasti horního jícnového svěrače, po nafouknutí manžeta 

obepíná vchod do hrtanu. Jednou z nejnovějších pomůcek je supraglotická 

maska i-gel, která nemá klasickou nafukovací manžetu, ale tělo masky je 

tvořeno termoplastickým elastickým materiálem (Vytejčková, 2013). 

Endotracheální intubace 

Endotracheální intubace je standardem pro zajištění dýchacích cest. Díky 

zavedení endotracheální rourky do trachey zajišťuje průchodnost dýchacích 

cest a pomocí obturační manžety účinně brání aspiraci do plic. Zároveň je 

možné skrz ní odsávat z bronchiálního stromu. Velikost rourky se určuje dle 

věku a pohlaví, pro dospělého muže je obvykle vhodná velikost rourky 8,0mm 

nebo 9,0mm vnitřního průměru, pro ženy 7,0mm nebo 8mm. Velikost vnějšího 

průsvitu rourky u dětí se orientačně určuje podle velikosti malíčku ruky 

(Šeblová, 2013). Indikace k provedení orotracheální intubace jsou: ochrana 

volných dýchacích cest před aspirací, GCS nižší než 8 a nutnost zahájení UPV 

(Bydžovský, 2008). 

Před samotnou intubací je třeba provést kontrolu funkčnosti materiálu, 

vyhodnotit riziko obtížnosti intubace (Mallampati skóre), provést kontrolu 

dutiny ústní a preoxigenaci. Samotné zavádění tracheální rourky probíhá pod 

přímou zrakovou kontrolou lékaře, za pomoci použití laryngoskopu, za hlasové 

vazy. Jestliže máme podezření na poranění páteře, imobilizujeme ji a intubaci 
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provedeme s nandaným krčním límcem. Pokud však límec brání rychlé a 

bezpečné OTI, sundáme ho a hlavu pacienta fixujeme ve střední poloze s 

mírným záklonem. Riziko neúspěšné OTI má vyšší prioritu než poranění 

páteře. Po zavedení OTI se nafoukne obturační manžeta a pomocí 

fonendoskopu zkontroluje správné zavedení tracheální kanyly. Pokud je slyšet 

dýchání nad oběma plícemi kanyla je zafixována. Následně je zapotřebí z ní 

odsát a pak již lze pacienta ventilovat (Šeblová, 2013). 

Koniopunkce 

Jestliže selže možnost zajištění dýchacích cest dostupnými pomůckami, je 

třeba provést koniopunkci. Jedná se o život zachraňující invazivní výkon. 

Kanyla se zavádí mezi prstencovou a štítnou chrupavku. Na kanyle je umístěna 

stříkačka s fyziologickým roztokem. To po aspiraci vzduchu potvrdí správné 

zavedení kanyly. Pro koniopunkci je vhodné použít speciální set Quicktrach 

(Šeblová, 2013). 

2.6 Kompetence členů hasičského záchranného sboru  

Hasiči nemají příslušné kompetence k ošetřovaní osob jako např: 

zdravotnický záchranář či zdravotní sestra, jelikož se nejedná o zdravotnické 

pracovníky. Ošetřování pacienta se uskutečňuje na základě poskytování první 

pomoci.  
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3 CÍL PRÁCE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY  

3.1 Cíle práce 

Cíl 1: Zmapovat postupy a znalosti profesionálních a dobrovolných hasičů 

Středočeského kraje v péči o pacienta s podezřením na poranění páteře a 

neprůchodnost dýchacích cest. A to, jak při asistenci zdravotnické záchranné 

službě, tak samostatně bez profesionálního dohledu. 

Cíl 2: Porovnat vědomosti profesionálních a dobrovolných jednotek 

Středočeského kraje o péči o pacienta s podezřením na poranění páteře a 

neprůchodnost dýchacích cest. 

3.2 Hypotézy 

Hypotéza 1: Předpokládám, že jednotky hasičů zasahujících u dopravních 

nehod budou mít dostatečné vědomosti o zajišťování dýchacích cest a 

imobilizaci krční páteře. 

Hypotéza 2: Předpokládám, že vědomosti profesionálních hasičů budou 

oproti vědomostem dobrovolných hasičů na vyšší úrovni. 

3.3 Výzkumné otázky 

1. Setkal jste se v praxi s osobou, u níž se předpokládalo, že došlo k poranění 

krční páteře? (jak často/kolikrát) 

2. U jakého typu výjezdu byste očekával, že se setkáte s osobou, která bude 

mít podezření na poranění krční páteře? 

3. Víte, jaké jsou nejčastější příznaky osob, u kterých došlo k tomuto typu 

poranění? 
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4. Víte, jak byste se zachoval při nutnosti zajištění dýchacích cest u 

poraněných před příjezdem zdravotnické záchranné služby? 

5. Jak byste manipuloval s pacientem, který má podezření na poranění krční 

páteře? Znáte základní pravidla pro tuto manipulaci? 

6. Domníváte se, že jste dostatečně proškoleni v této problematice? 
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4 METODIKA 

4.1 Použité metody 

Výzkum byl proveden formou polostrukturovaného rozhovoru se 3 

profesionálními hasiči z Hasičského záchranného sboru a se 3 hasiči z jednotek 

sboru dobrovolných hasičů středočeského kraje. Rozhovory byly provedeny 

v měsíci březen r. 2019 formou osobního setkání nebo telefonické komunikace 

s respondenty. Rozhovor obsahoval 6 otázek k tématu manipulace a zajištění 

pacienta s podezřením na poranění páteře a neprůchodnost dýchacích cest. Pro 

zamezení případné perzifláže sboru nebo přímo respondenta, byla přislíbena 

anonymizace výsledků výzkumu pro účely této práce. Přepisy rozhovorů byly 

redukovány pro věcnost k dané otázce a jsou vloženy do kapitoly 5 Výsledky. 

Odpovědi byly vloženy do tabulek pro jednoduché porovnání a přehlednost 

výsledků. Do tabulky jsem zanesl jen základní znaky, které by měly být dle 

odborné literatury součástí odpovědí respondentů. 

Výzkumný soubor se skládal z 6 hasičů ze středočeského kraje, resp. tří 

profesionálních členů hasičského sboru a tří hasičů z JSDH s předurčeností 

k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách typu C1. Je důležité 

zmínit, že všichni respondenti z profesionálního hasičského sboru jsou zároveň 

členy JSDH, kde vykonávají velitelské funkce. Mezi respondenty jsou pouze 

dospělí muži v rozmezí 28-64 let. Všichni respondenti jsou středoškolsky 

vzdělaní, dva respondenti z řad profesionálního sboru dosáhli tohoto stupně 

                                                 

1
 JPO typ C- jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích nebo   

 jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II (výjimečně kategorie JPO III) předurčená pro 

záchranné práce zpravidla na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic I. třídy  

rychlostních místních komunikací a silnic I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu určená 

územně příslušným HZS kraje 

 - je vybavena CAS ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy M 
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vzdělání v oboru požární ochrany. Respondenty jsem oslovoval osobně, jelikož 

jsem sám členem JSDH již 8let a mám tedy mezi hasiči spousty přátel. 
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5 VÝSLEDKY  

V následující podkapitole budou uvedeny výsledky výzkumu, zaměřeného 

na znalosti a postupy profesionálních a dobrovolných hasičů v péči o pacienta 

s podezřením na poranění páteře a neprůchodnost dýchacích cest. 

5.1 Rozhovory s respondenty 

Respondent č. 1 

První dotazovaný je muž ročník 1975 pracující jako strojník u Hasičského 

záchranného sboru hl. m. Prahy s 28 letou praxí, je také hlavním logistikem 

USAR teamu a stál u zrodu trauma-týmu. Zároveň je již deset let velitelem 

stanice JSDH s předurčeností k záchranným pracím při silničních dopravních 

nehodách typu C. 

Otázka č. 1: Setkal jste se v praxi s osobou, u níž se předpokládalo, že došlo k 

poranění krční páteře? (jak často, kolikrát) 

Ano už několikrát, jestli se toto poranění v nemocnici později prokázalo, netuším. 

Krční límec nasazujeme celkem běžně. Může to být až 5x měsíčně, celkově za všechny 

směny. 

Otázka č. 2: U jakého typu výjezdu byste očekával, že se setkáte s osobou, 

která bude mít podezření na poranění krční páteře?  

Nejčastěji to bývá u dopravních nehod, tam se musí nasazovat límec téměř vždy. 

Potom bych to čekal rozhodně u pádů z výšky, zavalených dělnících, sražených chodcích 

a podobně. 
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Otázka č. 3: Víte, jaké jsou nejčastější příznaky osob, u kterých došlo 

k tomuto typu poranění?  

Asi záleží hlavně na rozsahu poranění. Daná osoba nebude cítit některou z končetin, 

nebo bude cítit jen brnění. Bude mít bolesti zad a při vážnějším poranění bude v 

bezvědomí. Může mít i ochablý svaly a mít lehký nebo žádný stisk v rukou. Ta osoba 

bude mít i zpomalený myšlenkový pochody.  

Otázka č. 4: Víte, jak byste se zachoval při nutnosti zajištění dýchacích cest u 

poraněných v bezvědomí před příjezdem zdravotnické záchranné služby?  

Já bych jen zaklonil hlavu a sledoval, jestli dýchá. Na směnu máme kolegu, který se 

zajímá o první pomoc. I když se školíme na první pomoc všichni, tak na směnu je vždy 

jeden hasič zdravotník. Ten už je proškolený víc, a vlastně ten nás všechny instruuje 

ohledně péče o zraněnou osobu. Má také na starost školení ostatních hasičů. Stává se 

opravdu málokdy, že by na místě nebyla zdravotní služba a první pomoc bychom museli 

poskytovat čistě jen my hasiči. 

Otázka č. 5: Jak byste manipuloval s pacientem, který má podezření na 

poranění krční páteře? Znáte základní pravidla pro tuto manipulaci? 

Nejdřív bych mu nasadil límec, a potom se ho snažil šetrně položit nebo navalit na 

vyprošťovací desku. Hlavně ho nijak neohýbat a držet jeho tělo v rovině. Pravidla?! No 

šetrné pomalé pohyby, tělo v rovině, nasazený krční límec, při transportu pak nohy 

napřed a hlava musí být o něco výš než nohy. No a desku šoupeme pod pacienta, 

nešoupeme pacienta na desku.  

Otázka č. 6: Domníváte se, že jste dostatečně proškoleni v této problematice?  
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Ty základy máme všichni a je dobré si je připomínat. Pořád je ale co zlepšovat, 

myslím, že by bylo dobré častěji cvičit přímo se záchrannou službou. Líbilo by se mi, 

kdyby jezdili pravidelně k nám na stanici, nebo jsme měli stanici společnou. 

Respondent č. 2 

Jedná se o muže ročník 1977 se středoškolským vzděláním s maturitou 

v oboru požární ochrana. U HZS je již skoro 19 let, zároveň je členem JSDH JPO 

V. U HZS sloužil jako řadový hasič, hasič-technik a nyní je velitelem družstva. 

Otázka č. 1: Setkal jste se v praxi s osobou, u níž se předpokládalo, že došlo k 

poranění krční páteře? (jak často, kolikrát) 

Ano setkáváme se s tím často, no zhruba 3 krát za měsíc?! Úplně to nepočítám. 

Otázka č. 2: U jakého typu výjezdu byste očekával, že se setkáte s osobou, 

která bude mít podezření na poranění krční páteře?  

Dopravní nehody, tvrdý dopady z výšky a určitě nehody při sportovních aktivitách. 

Úrazy na stavbách apod. 

Otázka č. 3: Víte, jaké jsou nejčastější příznaky osob, u kterých došlo 

k tomuto typu poranění?   

Poškození hybnosti končetin, bezvědomí, pomočení se a bolest zad. Ten člověk může 

být při vědomí i v bezvědomí.  

Otázka č. 4: Víte, jak byste se zachoval při nutnosti zajištění dýchacích cest u 

poraněných v bezvědomí před příjezdem zdravotnické záchranné služby?  

Zaklonit šetrně hlavu, no a sledovat pokud se nerozdýchá, poté započít resuscitaci.  
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Otázka č. 5: Jak byste manipuloval s pacientem, který má podezření na 

poranění krční páteře? Znáte základní pravidla pro tuto manipulaci? 

Manipulovat s ním tak, aby byl v rovině, jakákoliv rotace těla pro něj může mít 

trvalý následky. Přenášet ho na desce s krčním límcem. Hlavu musíme jistit rukama 

nebo bloky i přes to, že má nasazen límec.  Pohybovat s ním pomalu, žádné rychlé 

pohyby. 

Otázka č. 6: Domníváte se, že jste dostatečně proškoleni v této problematice?  

 Opakování je matka moudrosti a proškolení není v tomto směru nikdy dost. 

Respondent č. 3 

Řadový dobrovolný hasič u JPO II narozen v roce 1991. Zaměstnáním 

zvukový technik, nedokončené vysokoškolské vzdělání v oboru zdravotnický 

záchranář (má dostudované čtyři semestry). 

Otázka č. 1: Setkal jste se v praxi s osobou, u níž se předpokládalo, že došlo k 

poranění krční páteře? (jak často, kolikrát) 

Poprvé asi na praxi když jsem studoval na vysoký škole. Momentálně se s tímhle 

typem zranění setkávám jako dobrovolný hasič pří výjezdech. Většinou je už na místě 

zdravotnická záchranná služba a my hasiči jen asistujeme. Stalo se nám to maximálně 

dvakrát, že jsme byli u autonehody první. Je to různě, někdy k nehodě vyjedeme klidně 

třikrát do měsíce, někdy dva měsíce žádná není. Mám dojem, že za minulý rok jsme jeli 

k 23 dopravním nehodám. 

Otázka č. 2: U jakého typu výjezdu byste očekával, že se setkáte s osobou, 

která bude mít podezření na poranění krční páteře?  
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Jak už jsem říkal, rozhodně autonehody tam bych dal límec každému, kdo byl 

účastníkem, i když má jen minimální bolesti krční páteře a hýbá se bez problému. Určitě 

při skocích do vody, kdy skokan narazí hlavou o dno a při dalších nebezpečných 

sportech. 

 

 Otázka č. 3: Víte, jaké jsou nejčastější příznaky osob, u kterých došlo 

k tomuto typu poranění?   

Může tam být neurologický šok, bradykardie, teplé končetiny no a to třetí záleží, 

jestli se ta mícha v tom místě poranění přerušila úplně, nebo jen částečně, nebo je jen 

utlačená. Pacient může být v bezvědomí, pociťovat bolest zad, špatná nebo žádná 

motorika končetin. A jako u oběšenců může dojít k povolení svěrače a pomočení. 

 

 Otázka č. 4: Víte, jak byste se zachoval při nutnosti zajištění dýchacích cest u 

poraněných v bezvědomí před příjezdem zdravotnické záchranné služby?   

Ve vybavení máme saturační čidlo na monitoraci, pokud by pacient dýchal, nechal 

bych ho jen monitorovat. Pokud by nedýchal, tak provedu záklon hlavy, předsunu bradu 

a otevřu ústa, zkontroluji dutinu ústní, případně zahájím resuscitaci, pokud se osoba 

nerozdýchá sama. 

Otázka č. 5: Jak byste manipuloval s pacientem, který má podezření na 

poranění krční páteře? Znáte základní pravidla pro tuto manipulaci? 

Nerotovat s pacientem, udržet ho v ose těla. Manipulovat s ním pomocí desky. Hlavu 

by měl mít o něco výš než nohy. Hlavu stabilizovat co nejvíce prostředky jako je krční 

límec, molitanový bloky, pásky přes čelo a bradu.  U vyprošťování se většinou využívá 

deska, ale pokud je pacient na zemi tak je nejšetrnější ho podebrat scoop-ramem.  
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Otázka č. 6: Domníváte se, že jste dostatečně proškoleni v této problematice?  

Jednoznačně nejsme, mělo by se cvičit se záchrankou. Bylo by fajn, pokud by 

zdravotnická záchranná služba dostala na starost školení JSDH určených pro nehody. 

Vždycky je cítit pěkná nervozita, když nám přijde informace, že záchranka ještě není na 

místě události.  

Respondent č.4 

Velitel družstva u JPO III, ročník 1955. U jednotky již 45let z toho 35 let 

velitelem stanice. Civilním zaměstnáním obkladač. U založení výjezdové 

jednotky od samotného počátku.  

Otázka č. 1: Setkal jste se v praxi s osobou, u níž se předpokládalo, že došlo k 

poranění krční páteře? (jak často, kolikrát) 

 

Ano u dopravních nehod jako hasič. Jednou ožralej kamarád spadnul ze schodů, byl 

omdlelej a chrčel. Nemohl se nadechnout. Opatrně jsme ho položili na záda, vytáhli 

jazyk a zaklonili hlavu. Rozdýchal se a za chvilku i probral. Kolikrát jsem se tímhle 

zraněním setkal nevím.  

Otázka č. 2: U jakého typu výjezdu byste očekával, že se setkáte s osobou, 

která bude mít podezření na poranění krční páteře?  

 

 Jasně, že autonehoda, motorka, kolo, ale i stromy, lyže atd, asi jakékoliv pády. Taky u 

rvačky by se to mohlo stát, nebo když vám něco těžkého spadne na hlavu. 

Otázka č. 3: Víte, jaké jsou nejčastější příznaky osob, u kterých došlo 

k tomuto typu poranění?   
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 Nevím, bezvědomí? Nepřirozená poloha? Ale když komunikuje… nemůže hýbat 

nohama? 

Otázka č. 4: Víte, jak byste se zachoval při nutnosti zajištění dýchacích cest u 

poraněných v bezvědomí před příjezdem zdravotnické záchranné služby?   

Dal bych je do stabilizované polohy a vyčistil dutinu ústní. 

Otázka č. 5: Jak byste manipuloval s pacientem, který má podezření na 

poranění krční páteře? Znáte základní pravidla pro tuto manipulaci? 

No nehýbat s ním, počkal bych na doktora, co nám řekne, že máme dělat. No pokud 

bych musel, tak hodně opatrně a pomalu. 

Otázka č. 6: Domníváte se, že jste dostatečně proškoleni v této problematice?  

Asi ano. 

Respondent č. 5 

Pátým dotázaným respondentem byl muž ročník 1970, u HZS specializovaný 

na práci ve výškách. Zároveň je instruktorem hasičů pro práci ve výškách. Ve 

volném čase se věnuje dobrovolným hasičům, kde vykonává funkci velitele 

družstva. 

Otázka č. 1: Setkal jste se v praxi s osobou, u níž se předpokládalo, že došlo k 

poranění krční páteře? (jak často, kolikrát) 

Často zasahujeme u dopravních nehod, kde se tento předpoklad musí brát v potaz 

vždy. Je to jedna z prvních věcí, co musíme provést, než začneme jakkoliv hýbat 

s poraněnými osobami. Několikrát jsem byl u ošklivých pádů, kde se většinou jednalo o 
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polytrauma. Límec nasazujeme, ale častěji jen asistujeme při jeho nasazení zdravotnický 

záchranný službě, tak 4x do měsíce, je to různý, každý měsíc je jiný. 

 

Otázka č. 2: U jakého typu výjezdu byste očekával, že se setkáte s osobou, 

která bude mít podezření na poranění krční páteře?  

Nejvíce bych to očekával u dopravních nehod anebo při horolezectví, případně jiných 

sportech a pádech z výšky. 

Otázka č. 3: Víte, jaké jsou nejčastější příznaky osob, u kterých došlo 

k tomuto typu poranění?  

Omezené nebo žádné pohyby končetin. Poruchy vědomí až bezvědomí. Znecitlivění 

končetin. Otok na páteři nebo jiné deformace na zádech. Zablokovaný krk. 

Otázka č. 4: Víte, jak byste se zachoval při nutnosti zajištění dýchacích cest u 

poraněných v bezvědomí před příjezdem zdravotnické záchranné služby?   

 Položit na záda pokud možno na tvrdou podložku, vyčistit dutinu ústní tj. 

vytáhnout jazyk, zvratky, cokoliv, zaklonit hlavu a předsunout bradu, aby se dýchací 

cesty otevřely. 

Otázka č. 5: Jak byste manipuloval s pacientem, který má podezření na 

poranění krční páteře? Znáte základní pravidla pro tuto manipulaci? 

Snažil bych se primárně s ním příliš nemanipulovat, ale to záleží na situaci. Někdy 

může být manipulace nezbytná a pak to chce co nejopatrněji a snažit se co nejvíce 

využít veškeré pomůcky. Pacient by měl být v rovné poloze na tvrdé podložce, hlava by 

měla být kromě límce jištěna rukama.  
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Otázka č. 6: Domníváte se, že jste dostatečně proškoleni v této problematice?  

Padesát na padesát. 

Respondent č. 6 

Dobrovolný hasič u JPO III, ročník 1985 zaměstnáním tiskař. Do výjezdové 

jednotky zařazen již téměř 7 let. Také se působí v SDH kde aktivně trénuje 

mladé hasiče v požárním sportu. 

Otázka č. 1: Setkal jste se v praxi s osobou, u níž se předpokládalo, že došlo k 

poranění krční páteře? (jak často, kolikrát) 

Ano párkrát už jo, naposledy to byl dělník, kterého zavalila zemina. Dostal krční 

límec, zabalili ho do vakuovky a odletěl vrtulníkem. Tak to vůbec netuším, jak často. 

 

Otázka č. 2: U jakého typu výjezdu byste očekával, že se setkáte s osobou, 

která bude mít podezření na poranění krční páteře?  

U pádu z výšky, autonehody, u sportování. 

Otázka č. 3: Víte, jaké jsou nejčastější příznaky osob, u kterých došlo 

k tomuto typu poranění?   

Smrt, obrna, bezvědomí. 

Otázka č. 4: Víte, jak byste se zachoval při nutnosti zajištění dýchacích cest u 

poraněných v bezvědomí před příjezdem zdravotnické záchranné služby?   

Zaklonit hlavu otevřít pusu a sledovat, jestli osoba dýchá. 
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Otázka č. 5: Jak byste manipuloval s pacientem, který má podezření na 

poranění krční páteře? Znáte základní pravidla pro tuto manipulaci? 

Krční límec nasazujeme ve dvojici, kdy jeden zajistí hlavu proti pohybu, druhý 

nasazuje, nejlépe za použití desky pro zpevnění těla. 

Otázka č. 6: Domníváte se, že jste dostatečně proškoleni v této problematice?  

Zdravověda není moje silná stránka, ale myslím si, že ty základy, které potřebuji 

mám. 

5.2 Interpretace výsledků 

V tabulkách je křížkem vyjádřeno, zda se dotazovaný alespoň zmínil o 

důležitém aspektu, který by měl být součástí jeho odpovědi. 

1. Setkal jste se v praxi s osobou, u níž se předpokládalo, že došlo k poranění 

krční páteře? (jak často, kolikrát) 

Cílem této otázky bylo zjistit, jak často se hasiči setkávají s tímto typem 

poranění.  

Tabulka 1:Odpovědi na otázku č. 1 (P-profesionální hasič, D-dobrovolný hasič) 

 
 

2x za 

měsíc 

3x za 

měsíc 

4x za 

měsíc 

5x za 

měsíc 
nevím 

P Respondent č.1    X  

P Respondent č.2  X    

D Respondent č.3 X     

D Respondent č.4     X 

P Respondent č.5   X   

D Respondent č.6     X 
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2. U jakého typu výjezdu byste očekával, že se setkáte s osobou, která bude 

mít podezření na poranění krční páteře? 

 Cílem otázky bylo zjistit, jestli mají hasiči představu o tom, kde se 

nejčastěji setkají s tímto typem poranění. 

Tabulka 2:Odpovědi na otázku č. 2 (P-profesionální hasič, D-dobrovolný hasič) 

 
 

Dopravní 

nehody 

Pády z 

výšky 

Skoky 

do vody 

Sport 

P Respondent č.1 X X X X 

P Respondent č.2 X X  X 

D Respondent č.3 X  X X 

D Respondent č.4 X X   

P Respondent č.5 X  X X 

D Respondent č.6 X X  X 

 

3. Víte, jaké jsou nejčastější příznaky osob, u kterých došlo k poranění krční 

páteře?   

Cílem této otázky bylo zjistit, zda umí respondenti rozpoznat příznaky osoby 

postižené lézí krční páteře. 

Tabulka 3:Odpovědi na otázku č. 3 (P-profesionální hasič, D-dobrovolný hasič) 

 
 

Poruchy 

motoriky 

Poruchy 

citlivosti 

Bolest 

páteře 

Porucha 

vědomí 

P Respondent č.1 X X X X 

P Respondent č.2 X  X X 

D Respondent č.3 X X X X 

D Respondent č.4 X   X 

P Respondent č.5 X X  X 

D Respondent č.6 X   X 
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4. Víte, jak byste se zachoval při nutnosti zajištění dýchacích cest u 

poraněných před příjezdem zdravotnické záchranné služby?   

Cílem této otázky bylo zjistit, zda hasiči vědí, jak zajistit dýchací cesty u 

postižené osoby.  

Tabulka 4:Odpovědi na otázku č. 4 (P-profesionální hasič, D-dobrovolný hasič 

 

 

Záklon hlavy a 

předsunutí 

dolní čelisti 

Vyčištění 

dutiny 

ústní 

Monitorace 

pacienta 

Zotavovací 

poloha 

P Respo

ndent 

č.1 

X  X  

P Respo

ndent 

č.2 

X  X  

D Respo

ndent 

č.3 

X X X  

D Respo

ndent 

č.4 

 X  X 

P Respo

ndent 

č.5 

X  X  

D Respo

ndent 

č.6 

X  X  
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5. Jak byste manipuloval s pacientem, který má podezření na poranění krční 

páteře? Znáte základní pravidla pro tuto manipulaci? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda hasiči vědí, jak správně postupovat a jaké 

prostředky využít při manipulaci s pacientem, který má podezření na poranění 

krční páteře. 

 

Tabulka 5:Odpovědi na otázku č. 5 (P-profesionální hasič, D-dobrovolný hasič 

  

Nasazení 

krčního 

límce 

Tvrdá 

podložka/vaku-

ová matrace 

Tělo v 

rovině 

Manuální 

inline 

stabilizace 

P 
Respon

dent č.1 
X X X  

P 
Respon

dent č.2 
X X X X 

D 
Respon

dent č.3 
X X X  

D 
Respon

dent č.4 
    

P 
Respon

dent č.5 
X X   

D 
Respon

dent č.6 
X X   
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6. Domníváte se, že jste dostatečně proškoleni v této problematice? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda si sami hasiči myslí, že jsou dostatečně 

proškoleni a procvičeni v péči o pacienta s podezřením na poranění krční 

páteře. 

 

Tabulka 6: Odpovědi na otázku č. 6 (P-profesionální hasič, D-dobrovolný hasič) 

  Ano Spíše Ano Ne Spíše Ne 

P 
Respon

dent č.1 
 X   

P 
Respon

dent č.2 
 X   

D 
Respon

dent č.3 
  X  

D 
Respon

dent č.4 
 X   

P 
Respon

dent č.5 
   X 

D 
Respon

dent č.6 
 X   
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6 DISKUZE 

Pro hasiče zasahující u dopravních nehod je zajištění dýchacích cest a 

imobilizace krční páteře základním kamenem pro správné provedení první 

pomoci. Cílem výzkumu bylo zmapovat postupy a znalosti profesionálních a 

dobrovolných hasičů Středočeského kraje v péči o pacienta s podezřením 

na poranění páteře a neprůchodnost jeho dýchacích cest v případě asistence 

zdravotnické záchranné službě, ale i samostatně bez profesionálního dohledu. 

První otázka měla za cíl zjistit, jak často hasiči vyjíždějí k osobám s 

podezřením na poranění krční páteře. A srovnat, zda se počty liší u 

dobrovolných a profesionálních hasičů. Konečná diagnostika poranění probíhá 

až v nemocnici na příslušném oddělení, většinou se jí hasiči zpětně nedoví. 

Proto se v otázce neptám přímo na poranění krční páteře, ale jen na podezření 

na toto poranění. Výsledky nebyly nijak překvapivé, potvrdilo se, že 

s poraněním páteře se hasiči setkávají poměrně často, nejběžněji u dopravních 

nehod. Ani rozdíl v počtu výjezdů profesionálních a dobrovolných jednotek 

nebyl nijak velký. Největší rozdíl byl mezi dobrovolným hasičem, 

respondentem č. 3 a profesionálním hasičem, respondentem č. 1., kdy 

profesionální hasič uvedl o tři výjezdy více.  Za zmínku zde stojí odpověď 

dobrovolného hasiče, respondenta č. 4, který v odpovědi uvedl, že při zástavě 

dechu svého kamaráda mu poskytl první pomoc v podobě vyndání jazyka a 

záklonu hlavy. U postupu zprůchodnění dýchacích cest se jazyk nevyndává, pří 

zapadnutí kořene jazyka se dýchací cesty uvolní obyčejným záklonem hlavy. 

Druhá otázka měla za cíl zjistit, jestli mají hasiči přehled, u jakých typů 

nehod se mají vyšší pravděpodobnost setkat s poraněním krční páteře. Díky 

této znalosti se mohou hasiči předpřipravit již po cestě k zásahu. Všichni 

z respondentů správně uvedli, že toto zranění nejčastěji vzniká u dopravních 
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nehod. Na základě dalších odpovědí bylo usouzeno, že hasiči mají obecný 

přehled o nejčastějších důvodech vzniku poranění krční páteře. 

Třetí otázka měla za cíl zjistit, zda jsou hasiči schopni u osoby rozpoznat 

poranění krční páteře. Zmínku o poruše motoriky a vědomí shodně uvedli 

všichni respondenti. Poruchu citlivosti a bolest zad uvedla jen polovina 

respondentů. Zde profesionální hasiči zcela jasně převýšili dobrovolné hasiče 

v počtu správných indikací k tomuto poranění. Za zmínku stojí dobrovolný 

hasič, respondent č. 3, který má za sebou neúspěšné studium v oboru 

zdravotnický záchranář a k otázce se vyjádřil odborněji. Naopak největším 

nedostatkem trpěl dobrovolný hasič, respondent č. 4., který si nebyl vůbec jistý 

příznaky tohoto poranění. 

Čtvrtá otázka měla za cíl zjistit, jak by se hasiči zachovali při zajištění 

dýchacích cest u člověka v bezvědomí. Zde až na jednu výjimku, respondenta č. 

4, zmínili všichni záklon hlavy.  Překvapující bylo, že vyčištění dutiny ústní 

zmínili jen dva hasiči a to z dobrovolných jednotek. Dalším nečekaným 

zjištěním bylo, že stabilizovanou polohu zmínil jen jeden dobrovolný hasič, 

respondent č. 4. Většina respondentů by dýchající osobu v bezvědomí nechala 

položenou na zádech namísto toho, aby ji uvedli do stabilizované polohy. 

Pátá otázka měla zjistit, zda hasiči znají základní postupy a pomůcky při 

manipulaci s pacientem s podezřením na poranění krční páteře. Nasazení 

krčního límce a položení pacienta na tvrdou desku zmínili všichni hasiči, až na 

dobrovolného hasiče, respondenta č. 4, který v odpovědi uvedl pouze šetrné 

zacházení s pacientem.  Zarážející bylo, že zmínku o fixaci krční páteře pomocí 

rukou uvedli jen dva profesionální hasiči, respondent č. 2 a 5. 

Šestá otázka měla odhalit názor hasičů na to, zda si myslí, že jsou dostatečně 

proškoleni a procvičeni v péči o pacienta s podezřením na poranění krční 
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páteře. Zde ani jeden neuvedl jasné ano, většina odpovědí byla zařazena do 

spíše ano s připomínkami. Připomínky se často vztahovaly k vítané větší 

spolupráci se zdravotnickými záchranáři. Celkově je většina hasičů s 

proškolením spokojena. Odpověď respondenta č. 5, „padesát na padesát“ jsem 

vyhodnotil jako nedostatečné proškolení.  
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7 ZÁVĚR 

Smyslem této bakalářské práce bylo zmapovat základní postupy 

profesionálních a dobrovolných hasičů u poskytování první pomoci osobě 

s podezřením na poranění krční páteře, a to včetně zprůchodnění dýchacích 

cest. Dalším cílem bylo tyto základní postupy porovnat a zjistit, zda jsou 

rozdíly mezi dobrovolnými hasiči a profesionálními hasiči. 

 Dané téma jsem si vybral, jelikož jsem již 8 let dobrovolným hasičem 

jednotky předurčené k dopravním zásahům a o dané téma se zajímám. Jako 

student oboru zdravotní záchranář jsem se již mnohokrát setkal se 

zpochybňováním hasičů pro jejich neodbornost v poskytování první pomoci při 

zásazích u dopravních nehod. Tímto výzkumem jsem si chtěl ověřit, zdali se 

jedná o pravdivé tvrzení či nikoliv. 

1.) Z bakalářské práce vyplynulo, že hasiči jsou vybaveni základy první 

pomoci, avšak při spoustě výkonů si nejsou úplně jisti svým jednáním.  

 2.) Profesionální hasiči jsou na lepší vědomostní úrovni, než hasiči 

z jednotek dobrovolných sborů. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

USAR- Urban Search And Rescue 

JSDH- Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

JPO-jednotka požární ochrany 

HZS-Hasičský záchranný sbor 

JPO-jednotka požární ochrany 

TFA- Toughest Firefighter Alive 

AOD - atlantookcipitální dislokace 

ADD - atlantoaxiální dislokace 

C - vertebrae cervicales - krční obratle 

ZZS - zdravotnická záchranná služba 

PNP - přednemocniční neodkladná péče 
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