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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi zajištění dýchacích cest 

v přednemocniční neodkladné péči. 

Teoretická část je zaměřena na základy anatomie, fyziologie a patofyziologie 

respiračního systému. Dále jsou zde uvedeny indikace k zajištění dýchacích cest 

v přednemocniční neodkladné péči. Hlavní část ukazuje, jaké máme způsoby 

zajištění dýchacích cest, a to jak bez pomůcek, tak s pomůckami. V neposlední 

řadě je zde také uvedeno, co to je umělá plicní ventilace a základy 

oxygenoterapie. Na závěr teoretické části zde uvádíme také kompetence 

zdravotnického záchranáře. 

Praktická část je věnována dotazníkovému šetření mezi zdravotnickými 

záchranáři na jejich znalosti a kompetence. Tímto šetřením jsme zjistili, že 

záchranáři mají dostatečné znalosti, a dalo by se přemýšlet o navýšení 

kompetencí.  

Klíčová slova 

Dýchací cesty; zdravotnický záchranář; přednemocniční neodkladná péče; 

tracheální intubace; laryngeální maska; kompetence  

  



 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the possibilities of securing the airways in 

prehospital emergency care. 

The theoretical part is focused on the basics of anatomy, physiology and 

pathophysiology of the respiratory system. The following are indications for 

securing the airways. The main part consists of the ways  of securing the airways, 

both without  and with  medical equipment. Last but not least, it also describes 

what artificial lung ventilation is and the basics of oxygen therapy. At the end of 

the theoretical part, I also present the competencies of a paramedic. 

The practical part is devoted to a questionnaire survey, which is focused on 

the knowledge of a paramedic and also on  his or her competencies. Through this 

investigation, I found out that rescuers have sufficient knowledge to increase 

competencies. Airways; paramedic; prehospital emergency care; tracheal 

intubation; laryngeal mask; competence  
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Airways; paramedic; prehospital emergency care; tracheal intubation; laryngeal 
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1 ÚVOD 

Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila téma možnosti zajištění dýchacích 

cest v přednemocniční péči.  

Dýchání patří mezi základní životní funkce společně s krevním oběhem a 

vědomím. Zajištění dýchacích cest je tudíž jednou z nejdůležitějších dovedností 

záchranářů a lékařů v urgentní medicíně. Aby tato dovednost byla dobře 

ovládána, je důležitá znalost techniky a pomůcek, které jsou k dispozici. Navíc 

práce v přednemocniční neodkladné péči je pro lékaře a zdravotnické záchranáře 

často velmi náročná, musejí rychle a správně reagovat i v nepřehledných 

situacích a podmínkách, i extrémních. Často je limituje čas a prostor pro práci. 

Teoretická část je zaměřena na anatomii dýchacích cest a plic, fyziologii 

dýchání, patofyziologické dýchání a pomůcky k zajištění dýchacích cest. Dále 

zde zmíním oxygenoterapii a kompetence zdravotnického záchranáře dle platné 

legislativy. Praktická část je věnována výsledkům dotazníkového šetření mezi 

zdravotnickými záchranáři. 

 Toto téma jsem si vybrala proto, že je aktuální a důležitou částí urgentní 

medicíny. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je zjištění teoretických znalostí zdravotnických 

záchranářů v oblasti zajištění dýchacích cest v přednemocniční neodkladné péči, 

a to pomocí dotazníkového šetření. Dalším cílem této práce je zjistit, zda mají 

zdravotničtí záchranáři zájem o zvýšení svých kompetencí či nikoli, pokud jde o 

zajištění dýchacích cest v terénu. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Anatomie dýchacích cest a plic 

Dýchací cesty (dále DC) dělíme na horní a dolní. 

Mezi horní cesty dýchací řadíme dutinu nosní (cavitas nasi), vedlejší nosní 

dutiny (sinus paranasales) a nosohltan (nasopharynx). Mezi dolní cesty dýchací 

patří hrtan, průdušnice a průdušky. Dýchací cesty jsou zakončeny plícemi a 

plicními sklípky [1]. 

Dutina nosní (cavitas nasi) je prostor ohraničený kostěnými výběžky z horní 

čelisti. Její strop tvoří část čelní kosti a horizontální čichové kosti, malou část tvoří 

nosní kůstky. V zadní části dutiny nosní jsou dva otvory tzv. choany, kde dutina 

nosní přechází do nosohltanu [1, 2, 3]. 

Dutina nosní je horizontálně rozdělena přepážkou (septum nasi) na pravou a 

levou část. Tyto části jsou nadále rozděleny nosními skořepami na horní, střední 

a dolní nosní průchod. V ohraničujících kostech se nachází vedlejší dutiny nosní 

(sinus paranasales) – sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidaes. [1, 2, 3]. 

Cavitas nasi ohřívá vdechovaný vzduch a čistí ho za pomoci hlenu, který je na 

povrchu sliznice. V dutině nosní se nachází čichové pole, které je tvořeno 

specializovanými buňkami – čichovými. Dále fungují jako rezonanční prostory, 

tato funkce se uplatňuje při tvorbě hlasu [1, 2, 3]. 

Nosní část hltanu tzv. nosohltan (latinsky nosopharynx), navazuje na nosní 

dutinu a spojuje ji s ústní částí hltanu, vzduch dále proudí do hrtanu. Přechod 

mezi ústní částí hltanu a nosní částí tvoří měkké patro. Nosohltan je propojen se 

středním uchem Eustachovou trubicí, ta umožňuje vyrovnávat změny tlaku 

vzduchu ve středouší. [2, 3]. 
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Hrtan (larynx) je dutý trubicový orgán na začátku dolních dýchacích cest, 

nachází se na přední straně krku. Hrtan je tvořen systémem chrupavek, které jsou 

spojeny vazy a klouby. Vnitřní stranu hrtanu tvoří sliznice. Součástí hrtanu je 

epiglottis (hrtanová příklopka), která dělí dýchací cesty od trávícího ústrojí a 

zabraňuje potravě, aby se dostala do dýchacích cest. Další částí hrtanu jsou 

hlasivky (glottis), které slouží k tvorbě hlasu [1, 2, 4]. 

Průdušnice (trachea) trubice navazující na hrtan a je zakončená bifurkací, kde 

se rozděluje na dva bronchi – pravý a levý. Průdušnice sestupuje do mediastina, 

kde ji utlačuje aorta mírně doprava. Je to 10 – 12 cm dlouhá trubice. Její stěna je 

tvořena hyalinními chrupavkami, které mají tvar podkovy a jsou propojeny 

pomocí vazů [1, 2]. 

Průdušky (brochi) vznikají rozdělením trachey a rozvádí vzduch do plic. 

Pravá průduška je kratší, širší a strmější oproti levé, a tudíž se vdechnutá tělesa 

častěji dostávají právě do pravé průdušky. Ty se postupně zmenšují a nazývají 

se průdušinky a dovádí vzduch do alveol, nebo-li plicních sklípků [1, 2]. 

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

Jsou uloženy v pleurální dutině. Plíce se dělí na laloky, přičemž pravá plíce má 

tři laloky, tudíž je větší než plíce levá, která má laloky dva. Laloky pokrývá 

viscelární pleura [1]. 

3.2 Fyziologie dýchání 

Dýchání je proces neustálé výměny dýchacích plynů (kyslík, oxid uhličitý) 

mezi atmosférou a krví. Tento proces provádí dýchací systém. Jeho základním 

úkolem je organismus zásobovat kyslíkem a odstraňovat oxid uhličitý. 

Okysličená krev se do tkání dostává za pomoci kardiovaskulárního systému. 

Poslední systém, který tento proces řídí, je centrální nervový systém. Dýchání je 
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řízeno z prodloužené míchy. Jakmile se jeden z těchto tří systémů poruší jedinec 

umírá [5]. 

Samotné dýchání má 4 děje, a to ventilaci, kdy dochází k výměně dýchacích 

plynů mezi plícemi a atmosférou za pomoci dýchacích svalů neboli vnější 

dýchání. Dále difúzi, kdy se přenáší dýchací plyny přes alveolo-kapilární 

membránu do krve. Dalším dějem je transport, ten dýchací plyny transportuje za 

pomoci plazmy a erytrocytů do tkání. Posledním procesem je opět difúze, což je 

samotný přestup dýchacích plynů z krve do tkání a buněk, tento děj nazýváme 

vnitřní dýchání [5]. 

Dýchací systém má 2 části. První část nazýváme respirační, kdy dochází přímo 

k výměně dýchacích plynů v plicních alveolách. Ventilaci v této části nazýváme 

alveolární ventilace, v této části difundují dýchací plyny do krve.  Druhou část 

nazýváme distribuční, ta neumožňuje přestup dýchacích plynů do krve. Tvoří ji 

pouze dýchací cesty. Její funkcí je vdechovaný vzduch ohřát, zvlhčit a očistit od 

mechanických nečistot. Vzduch, který není v kontaktu s krví, označujeme jako 

anatomicky mrtvý prostor, jeho objem tvoří cca 30 % vdechovaného vzduchu [5]. 

Dalšími funkcemi dýchacího systému jsou funkce ochranná, tvorba hlasu nebo 

senzorická. Dále dýchací systém dokáže měnit acidobazickou rovnováhu, a to ji 

buď rozvrátit nebo naopak její poruchy kompenzovat [5]. 

Spontánní dechová aktivita je závislá na chemoreceptorech v mozkovém 

kmeni, ty reagují na změny pH mozkomíšního moku. Jestliže pH klesá dýchání 

se prohlubuje a zvyšuje se frekvence. Pokles pH v mozkomíšním moku je vázáno 

na vzestup paCO2. Dalším faktorem, který ovlivňuje spontánní dýchání jsou 

chemoreceptory v aortálních a karotických tělíscích, kdy pokles paO2 či vzestup 

paCO2 stimuluje dýchání. Dále závisí na vagových receptorech a deflačních 

receptorech v plicích, rozpíná-li se plíce inspiriu je inhibován nádech a naopak. 
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Posledním faktorem ovlivňující spontánní dýchání jsou baroreceptory 

v arteriích, síních a komorách srdečních, je-li zvýšený průtok krve je stimulování 

dýchání [22]. 

Dýchání je proces, který tvoří hlavně nádech a výdech. Kdy nádech je děj 

aktivní, používáme dýchací svaly, hlavním dýchacím svalem je bránice, výdech 

děj pasivní. Při klidovém dýchání se u dospělého jedince cyklus opakuje 15-16 x 

za minutu. Dechový objem dospělého muže tvoří 400-500 ml vzduchu [5]. 

Plicní objemy: 

• Dechový objem – objem vzduchu při normálním nádechu, u dospělého cca 

500ml; 

• Inspirační rezervní objem – maximální nádech – cca 3 000ml; 

• Expirační rezervní objem – maximální výdech – cca 1 100ml; 

• Reziduální objem – vzduch, který zůstane v plicích po maximálním 

výdechu – cca 1 200ml; 

• Vitální kapacita plic – součet dechového objemu, inspiračního a 

expiračního rezervního objem, tedy maximální množství vzduchu po 

maximálním nádechu – cca 4 600ml; 

• Minutová ventilace plic – objem vzduchu ventilovaný za jednu minutu [3, 

4]. 

3.3 Patofyziologie dýchacího systému 

Patofyziologie se může týkat jakékoli části DC. Mohou to být vývojové vady, 

trauma, záněty, nádory nebo rozvrat vnitřního prostředí. 

Pro ventilaci je důležitá funkčnost dýchacích svalů, jejich nervová regulace a 

stavba hrudníku. Činnost dýchacího systému je kontrolována pomocí receptorů, 
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které hlídají stav vnitřního prostředí. Ukazatelem stálosti vnitřního prostředí je 

vyšetření krevních plynů (paO2 a paCO2), které je také důležité při poruchách 

dýchání a krevního oběhu [6]. 

Poruchy dýchání či vnitřního prostředí nastávají ve chvíli, kdy je narušena 

jedna z těchto složek: ventilace, difuze nebo poměr ventilace a perfuze. 

Mezi poruchy ventilace řadíme takové poruchy, které zahrnují poruchy 

mechaniky dýchání. Pro správnou ventilaci je důležitá dostatečná průchodnost 

DC, elasticita plic a hrudníku, tlakové poměry v pleurální dutině, činnost 

dýchacích svalů a na závěr funkční nervové řízení ventilace. Příčinou poruchy 

ventilace může být obstrukce DC, edém plic, emfyzém. Jedná-li se o změnu 

stavby hrudní stěny – poruchy páteře, kostovertebrálního skloubení 

(Bechtěrevova nemoc), či jiné změny mohou mít za následek poruchu funkce plic 

a poté i srdce. Další příčinou poruchy ventilace je změna tlaku v intrapleurální 

dutině – pneumothorax. A v neposlední řadě poruchy nervové regulace, ty 

mohou nastat např. po požití návykových látek, otoku mozku, míšním poranění 

či blokádě nervosvalové ploténky některými léky či jedy. Nastane-li změna 

ventilace hovoříme o hypoventilaci – jeli snížená, nebo hyperventilaci jeli 

zvýšená. Ukazatelem je parciální tlak oxidu uhličitého v arteriální krvi. 

Hyperventilací vzniká respirační alkalóza, hypoventilací respirační acidóza [6].  

Patologické dýchání nastává ve chvíli, kdy nastane změna hloubky a 

frekvence. Jedním z typu patologického dýchání je pravidelná hyperventilace, 

v praxi pozorujeme Kussmaulovo dýchání (zrychlené a prohloubené dýchání) u 

metabolické acidózy, neurogenní poruchy pří lézích v oblasti pontu. Dalším 

typem je pravidelná hypoventilace, pozorujeme povrchní dýchání, které značí 

metabolickou alkalózu. Dalším typem je pravidelné přechody mezi hypo- a 

hyperventilací, klinicky na pacientovi vidíme Cheyneovo-Stokesovo dýchání 
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(postupně se zvyšují a následně snižují dechové objemy až do úplné apnoe 

trvající 5-10 sekund) fyziologicky se objevuje u dětí nebo u starých lidí. 

Patologicky při sníženém prokrvení mozku. Jedním z typů je nepravidelné 

chaotické dýchání, u pacienta pozorujeme Biotovo dýchání (charakterizováno 

nepravidelně dlouhými apnoickými pauzami střídané 4 až 5 po sobě jdoucími 

rychlými a hlubokými vdechy), to se objevuje u pacientů se zvýšeným 

intrakraniálním tlakem. Dalším typem patologického dýchání je spánková 

apnoe, kdy dochází k zástavě dýchání při spánku trvající déle než 10 sekund a 

vyskytuje se víckrát než 5x za hodinu. Dalším typem dýchání je gasping, nebo-li 

lapavé dýchání. U gaspingu pozorujeme prodlužující se pauzy mezi 

jednotlivými dechy v důsledku prohlubující se hypoxie, v takovém případě je 

nutná neodkladná resuscitace [5, 22].  

3.4 Indikace k zajištění dýchacích cest 

Je několik příčin vedoucích k zástavě dechu. Může jimi být bezvědomí, kdy 

ochabuje svalstvo a zapadává kořen jazyka. K dalším příčinám patří cizí těleso 

v DC, tonutí, trauma hrudníku či poranění plic. Zástavu dechu také způsobují 

látky nebo léky, které utlumují dechové centrum. Dále se může jednat o poranění 

dechového centra. Další příčinou bezdeší je náhlá zástava oběhu (NZO). Dále se 

může jednat o úraz hlavy, kdy dojde k poškození dechového centra 

Dýchací cesty zajišťujeme v případě, že pacient nemá zachované obranné 

dýchací reflexy. Lze je zajistit zcela bez pomůcek, neinvazivně nebo invazivně. 

Nejčastěji se v přednemocniční péči (PNP) zdravotničtí pracovníci setkávají 

s těmito případy: 

• NZO 

• Bezvědomí 
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• Polytrauma 

• Cizí těleso v DC 

• Anafylaktický šok 

• Život ohrožující astma bronchiale 

• Život ohrožující CHOPN 

• Inhalační trauma 

3.5 Zajištění dýchacích cest bez pomůcek 

Dýchací cesty lze zprůchodnit bez pomůcek, a to manuálními manévry. 

Základním a nejjednodušším manévrem k zprůchodnění dýchacích cest je 

záklon hlavy. Nejčastěji průchodnosti DC brání zapadlý kořen jazyka, záklonem 

hlavy se cesty uvolní. Záklon hlavy se provádí tak, že jednu ruku položíme na 

čelo pacienta a druhou uchopíme pacientovu dolní čelist a tu zvedáme [8, 9]. 

Dalším manuálním manévrem je Esmarchův hmat. Používá se při podezření 

na úraz krční páteře. Jedná se o předsunutí dolní čelisti, a to nám umožní jak 

inspekci dutiny ústní, tak zprůchodnění DC. Tento hmat provedeme tak, že úhel 

dolní čelisti obejmeme prsty a bradu palci, následným tlakem dolů vysunujeme 

dolní čelist a palci otevíráme ústa. Následně z dutiny ústní odstraníme sekrety, 

krev či zvratky, a to za pomocí odsávačky, dále je nutné odstranit umělý chrup 

[8].  

Jedná-li se o cizí těleso používáme k odstranění z DC tzv. vypuzovací 

manévry. Častěji se tyto manévry používají u dětí. Prvním je Gordonův manévr, 

nebo-li údery mezi lopatky, používá se v případě, kdy není účinný kašel, 

provádíme 5x po sobě. Druhým vypuzovacím manévrem je Heimlichův manévr 

jedná se o stlačování nadbřišku, používá se v případě, že nejsou účinné údery 

mezi lopatky. Tento manévr nelze aplikovat u dětí do jednoho roku života a 

u těhotných žen.  Opět provádíme 5x po sobě. V případě, že se stále nepodařilo 
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dostat těleso z DC opakujeme 5 úderů mezi lopatky a 5 stlačení nadbřišku.  

Pokud postižený upadne do bezvědomí, zahajujeme kardiopulmonální 

resuscitaci [8, 9]. 

3.6 Neinvazivní zajištění dýchacích cest 

Dýchací samorozpínací vak (ambu-vak) je pomůcka, bez které se při 

zajišťování DC neobejdeme. Umění tuto pomůcku použít je základní dovedností 

záchranáře i lékaře [8]. 

Ventilovat pomocí ambu-vaku lze přes obličejovou masku, endotracheální 

kanylu či jinou pomůcku k zajištění DC (viz níže). Součástí ambu-vaku může být 

kyslíkový rezervoár, který umožňuje pacientovi aplikovat 100% kyslík [8]. 

Před použitím je nutné na ambu-vak napojit antibakteriální filtr a nasadit 

vhodnou velikost obličejové masky – novorozenec, dítě (do 30 kg), dospělý. 

Masku fixujeme pomocí C – hmatu. Důležité je kontrolovat velikost dechových 

objemů, nesmí být příliš malé nebo příliš velké, také si musíme dát pozor na 

frekvenci dechů optimální u dospělého člověka je 12 – 15 dechů za minutu, u dětí 

se tato hodnota odvíjí od věku dítěte. Po nádechu je důležité nechat čas pro 

pasivní výdech. Správnost ventilace poznáme podle pohybu hrudníku [8]. 

3.7 Invazivní zajištění dýchacích cest 

Invazivní zajištění dýchacích cest dělíme na dvě skupiny – supraglotické a 

infraglotické. Mezi supraglotické pomůcky řadíme ústní vzduchovod, nosní 

vzduchovod, laryngeální masku, kombirourku, laryngeální tubus.  
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Ústní vzduchovod 

Ústní vzduchovod, neboli Guedelův, je pomůcka, jejíž zavedení je 

jednoduché. Zabraňuje zapadnutí kořene jazyka a ulehčuje ventilaci pomocí 

obličejové masky a dýchacím samorozpínacím vakem. Vzduchovod nezabraňuje 

aspiraci, proto bývá využíván před definitivní zajištěním DC. Ústní vzduchovod 

bývá při mělké poruše vědomí špatně tolerován. Velikosti ústního vzduchovodu 

jsou rozděleny barvami daného vzduchovodu, u dospělého pacienta volíme 

nejčastěji oranžový pro ženu či červený pro muže [9]. 

Kontraindikací u ústního vzduchovodu je mělké bezvědomí, kdy má pacient 

výbavné obranné reflexy. Další kontraindikací je obstrukce dutiny ústní [9]. 

Postup zavedení ústního vzduchovodu: 

• Výběr správné velikosti (od řezáků k úhlu dolní čelisti); 

• Zavádíme koncem směrem k patru; 

• U přechodu tvrdého a měkkého patra otáčíme o 180° [8, 9]. 

 

Nosní vzduchovod 

Nosní vzduchovod, neboli Wendelův, je další pomůcka, která pomáhá 

zprůchodnit DC. Oproti ústnímu vzduchovodu je nosní vzduchovod lépe 

tolerován a nedráždí ke zvracení. Stejně jako ústní vzduchovod nezabraňuje 

aspiraci [8, 9].  

Kontraindikací k zavedení nosního vzduchovodu je zlomenina báze lební. 

Pokud nelze DC zajistit jinak je tato kontraindikace relativní [9]. 
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Postup zavedení nosního vzduchovodu: 

• Výběr správné velikosti (od špičky nosu k ušnímu lalůčku); 

• Vzduchovod navlhčíme (např. gel s lokálním anestetikem – Mesocain); 

• Mírně pacientovi zakloníme hlavu; 

• Otáčivým pohybem zavádíme pacientovi do pravé nosní dírky (pokud 

nelze zavést do pravé nosní dírky, zavádíme do druhé – levé) [8, 9]. 

Laryngeální maska 

Laryngeální maska je jednoduchá pomůcka k zajištění DC. Její zavedení je 

rychlé a jednoduché. Často se laryngeální maska při resuscitaci. Maska je 

vybavena nafukovací manžetou, která upevňuje její polohu. Některé typy jsou 

také vybaveny kanálkem pro zavedení nasogastrické sondy a odsávacího katetru. 

Existují typy, které je možné použít jako zavaděč pro endotracheální kanylu. Je 

to vhodná volba při nemožnosti zajistit DC pomocí tracheální intubace, nebo pro 

méně zkušené. Výhodou laryngeální masky je, že lze zavést v libovolné poloze. 

Nevýhodou laryngeální masky je, že nechrání před aspirací [8, 9]. 

Tabulka 1 Velikosti laryngeálni masky 

Velikost Hmotnost pacienta Max. objem nafouknutí manžety 

1 < 5kg < 4ml 

1,5 5-10kg <7ml 

2 10-20kg <10ml 

2,5 20-30kg <14ml 

3 30-50kg <20ml 

4 50-70kg <30ml 

5 >70kg <40kg 
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Postup zavedení laryngeální masky: 

• Vybrat vhodnou velikost (dle tělesné hmotnosti); 

• Zkouška těsnosti manžety; 

• Naneseme gel na přední část masky; 

• Zavádí se s nenafouknutou manžetou, ve střední čáře; 

• Po zavedení nafoukneme manžetu; 

• Zkouška správnosti zavedení– hrudník se zvedá; 

• Fixace masky [8, 9]. 

Kombirourka 

Kombirourka je rourka, co má 2 lumen. Je jí možno zavádět naslepo. 

Kombirourka disponuje dvěma těsnícími manžetami, a to proximální a distální. 

Proximální manžeta utěsňuje rourku v dutině ústní. Distální manžeta upevňuje 

rourku buď v jícnu (častěji), nebo v trachee. První lumen – označené modře je 

zakončena perforacemi mezi oběma manžetami. Druhé lumen – průhledné je 

zakončené v distálním konci rourky. Tudíž je-li rourka zavedena do jícnu 

ventilujeme přes modré lumen, je-li zavedena do trachey ventilujeme přes 

průhledné lumen [8, 10]. 

Laryngeální tubus 

Laryngeální tubus je podobný kombirource, oproti kombirource má pouze 

jednu rourku pro ventilaci. Zde se předpokládá, že tubus bude zaveden do jícnu 

[5]. 
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Orotraechální intubace 

Orotracheální intubace (dále OTI) je způsob nejspolehlivějšího zajištění DC, 

protože chrání před aspirací a ulehčuje celkovou toaletu DC. Je to proces 

zavedení endotracheální kanyly (dále ETK) do trachey. Umožňuje aplikaci umělé 

plicní ventilace. Zároveň je to také nejtěžší způsob zajištění DC. Nastat mohou 

různé komplikace. Jednou z nich je např. zavedení ETK do jícnu, příliš hluboké 

zavedení, což znamená, že ETK je pouze v jednom bronchu a je ventilovaná 

pouze jedna plíce. Ke komplikacím patří dále poranění v oblasti úst a hrtanu, 

proto je potřeba šetrné manipulace, také mohou nastat reflexní reakce, jako je 

laryngospasmus či bronchospasmus [8, 9, 10]. 

OTI provádíme v případě, kdy pacient nemá vybavené obranné reflexy, je 

přítomna obstrukce DC, v případě dechové nedostatečnosti nebo je-li porušena 

mechanika dýchání – trauma hrudníku, pneumothorax. Dalšími indikacemi 

k zajištění DC pomocí intubace jsou šokové stavy a specifické případy, jako je 

například řízená hyperventilace u nitrolební hypertenze či transport pacienta 

s rizikem zhoršení stavu. Kontraindikacemi k orotracheální intubaci je celková 

obstrukce DC, nebo ztrátová poranění obličeje [8, 9, 10]. 

Pro zajištění DC je důležité umět vyhodnotit obtížnost. K diagnostice 

obtížnosti zajištění DC je mnoho klasifikačních systémů, v přednemocniční 

neodkladné péči je nejčastěji používána klasifikace LEMON. Klasifikace LEMON 

je vhodná, protože se zaměřuje na pacienta komplexně a dokáže lépe odhalit 

riziko obtížnosti intubace. Hodnotíme pomocí 5ti kroků. L – look, pacienta 

hodnotíme pohledem, sledujeme, zda nemá poranění v oblasti dutiny ústní, 

velký jazyk, velké řezáky. E – evalute, v tomto kroku hodnotíme podle tzv. 

pravidla prstů 3-3-2, kdy první trojka určuje vzdálenost na 3 prsty mezi předními 

zuby horní a dolní čelisti, druhá trojka nám udává vhodnou délku (na 3 prsty) 
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ramene mandibuly a dvojka udává vzdálenost na 2 prsty mezi bradou a štítnou 

chrupavkou. M – Mallampati score (viz obr 1), klasifikace hodnotící dle pohledu 

na hltan, kdy pacient musí mít plně otevřená ústa a vyplazený jazyk. Tato 

klasifikace má 4 stupně. Stupeň 1- vidíme měkké patro, uvulu a tonzily. Ve 

druhém stupni vidíme už jen měkké patro a uvulu. Ve třetím stupni vidíme 

měkké patro a kořen uvuly. V posledním čtvrtém stupni vidíme už pouze tvrdé 

patro.  Stupeň 3 a 4 svědčí pro obtížnou intubaci. O – obstruction, v tomto kroku 

hodnotíme, zda pacient nemá otok DC, tumor, poranění či hematom. Hledáme 

jakoukoli eventuelní příčinu, která by mohla zabránit průchodnosti DC. N – 

neck, sledujeme pohyblivost hlavy a krku [8, 10]. 

Premedikaci provádíme dle pacientova stavu vědomí. Pacienta v bezvědomí 

s nevýbavnými obrannými reflexi premedikovat není nutné. Má-li pacient 

výbavné obranné reflexy je nutné ho sedovat. U pacienta při vědomí je nutné 

provést úvod do celkové anestezie včetně myorelaxancií. 

Vybavení pro OTI: 

• laryngoskop s odpovídající lžící; 

• endotracheální kanyla (ETK); 

• stříkačka; 

• zavaděč; 

Obrázek 1 Mallampati score 
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• Magillovy kleště; 

• gel (např. Mesocain); 

• dýchací samorozpínací vak; 

• fonendoskop; 

• fixátor; 

• odsávačka [8]. 

Postup pro zavedení ETK: 

• výběr správné ETK a kontrola kompletnosti a funkčnosti pomůcek; 

• premedikace a preoxygenace; 

• pacienta položíme na záda a zakloníme mu hlavu; 

• asistent podává laryngoskop do levé ruky intubujícího; 

• asistent pro přehlednost terénu může provést tzv. BURB manévr (tlak na 

hrtan B – backward – dozadu, U – upward – dozadu, R – rightward – 

doprava, P – pressure – tlak); 

• je-li potřeba aplikujeme Sellickův hmat, který brání aspiraci; 

• asistent podává ETK do pravé ruky intubujícího (se zavaděčem); 

• po zavedení odstraňujeme zavaděč, nafoukneme těsnící manžetu; 

• napojení na vrapovanou rourku, bakteriální filtr a ruční dýchací přístroj; 

• kontrola – poslech, symetrické dýchání, kapnometrie; 

• fixace [8, 9].  

Tabulka 2 Velikosti ETK 

věk průměr (cm) vzdálenost mezi rty a středem trachey (cm) 

novorozenec 3 11 

6 měsíců 3,5 11 

1 rok 4 12 

2 roky 4,5 13 
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3-4 roky 4,5 - 5 14 

5-6 let 5 - 5,5 15 – 16 

7-8 let 5,5 - 6 16 – 17 

9-10 let 6 - 6,5 17 – 18 

11-12 let 6,5-7 18 – 20 

13 - 14 let 7-7,5 20 – 21 

 
ženy 

7 
7,5 
8 

 
21 – 22 

 
muži 

8 
8,5 
9 

 
23 – 24 

 

Pro výběr vhodné velikosti ETK u dětí můžeme použít vzorec: průměr kanyly 

v mm = (věk dítěte/4) + 4. Nebo lze průměr ETK odhadnou podle velikosti malíku 

pacienta. Pro vhodné nastavení hloubky intubace (vzdálenost mezi rty a středem 

trachey) lze u dětského pacienta aplikovat tento vzorec: správná délka v cm = 

(věk dítěte/2) + 12. 

Jako u každé metody, tak i při tracheální intubaci hrozí různé komplikace. 

Mezi tyto komplikace, asi nejčastější, patří intubace do jícnu. Případnou intubaci 

do jícnu diagnostikujeme pohledem - nadzvedávání epigastria, a poslechem 

slyšíme bublání. Řešením tohoto problému, je vytáhnout rourku z jícnu, znovu 

prodechnout pacienta pomocí samorozpínacího vaku a znovu intubovat, nebo 

využít alternativní pomůcku pro zajištěni DC. Další komplikací je zavedení 

rourky příliš hluboko do dýchacích cest a nastává ventilace pouze jedné plíce. 

Všímáme si asymetrického dýchání a při auskultaci slyšíme pouze jednu plíci. 

Řešením je rourku povytáhnout zpět do trachey. Tracheální intubace musí být 

šetrná. Při nešetrné manipulaci s laryngoskopem dochází k poranění rtů, zubů či 
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jazyka. V tomto případě může být pak vedlejší komplikací aspirace zubu nebo i 

krve. 

Crash intubace 

Crash intubace, nebo-li blesková intubace, se provádí u pacientů, u kterých je 

předpoklad, že mají plný žaludek. Crash intubace snižuje riziko aspirace. 

Podmínkou pro provedení crash intubace je zajištění vstupu do cévního řečiště. 

Protože se předpokládá, že pacient má plný žaludek je nutné mít připravenou 

odsávačku. Před samotnou intubací je možné zavést nasogastrickou sondu pro 

evakuaci žaludečního obsahu. Pokud je dost času pacienta preoxygenujeme, 

následně provádíme úvod do anestezie pomocí intravenozních anestetik. 

Asistent provádí Sellickův hmat, který snižuje riziko aspirace. Dále aplikujeme 

myorelaxancia a po jejich nástupu intubujeme [10]. 

Koniopunkce, koniotomie 

Koniopunkce nebo koniotomie je nouzovým řešením zprůchodnění DC. 

Používá se v případech, kdy není možné provést orotracheální intubaci, či zajistit 

DC jinými alternativními pomůckami. Takovým případem bývá obstrukce 

horních cest dýchacích nebo těžké trauma obličeje. Koniopunkce ani koniotomie 

nemají žádné kontraindikace, ale jedná-li se o akutní dušnost, je třeba myslet na 

tyto možnosti až v případě krajní nouze [8, 10, 21]. 

Konipunkce je velmi invazivní způsob zajištění průchodnosti DC. Jedná se o 

punkci ligamenta cricothyroidey za pomoci speciálního setu (např. Quicktrach) 

Tento způsob má několik rizik a možných komplikací, jelikož se jedná o velmi 

invazivní řešení. Komplikací může být např. krvácení, zavedení kanyly mimo 

tracheu [8, 10]. 
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Koniopunkci provedeme tak, že poloha pacienta je na zádech a provedeme 

maximální záklon hlavy. Vyhmatáme si prstencovou chrupavku. Dále si 

fixujeme hrtan, který má tendenci uhýbat. Pohmatem lze ligamentum conicum 

rozpoznat jako vkleslinu mezi dolním okrajem chrupavky štítné a horním 

okrajem prstencové chrupavky. Místo vpichu vydesinfikujeme a za pomocí 

speciálního jednorázového setu provedeme punkci. Stříkačkou, která je součástí 

setu, kontrolujeme správné zavedení (odsáváme vzduch) a následně odstraníme 

zavaděč. Na závěr kanylu fixujeme a pacienta můžeme napojit na UPV [21]. 

Koniotomie je invazivní úkon, kterým lze zajistit DC. Rozdílem mezi 

koniopunkcí a koniotomií je způsob provedení. U koniopukce využíváme 

speciální set, zatímco u koniotomie je otvor do hrtanu vytvořen incizí. Místo řezu 

je stejné jako u koniopunkce. Poloha pacienta je stejná jako koniopunkce. Opět si 

fixujeme hrtan a identifikujeme místo řezu. Řez provádíme vertikálně mezi 

dolním okrajem chrupavky štítné a horním okrajem prstencové chrupavky. Prsty 

levé ruky roztahujeme řez a tlakem omezíme krvácení. Řez je dlouhý cca 1 cm. 

Do vzniklého otvoru zavádíme tracheostomickou kanylu [21].  

3.8 Umělá plicní ventilace 

Umělá plicní ventilace (dále UPV) je způsob částečného nebo úplného 

nahrazení dýchání pomocí přístroje. UPV lze použít jak krátkodobě, tak 

dlouhodobě. Krátkodobá UPV se používá u pacientů při celkové anestezii u 

operačních výkonů. Dlouhodobou UPV využíváme v případech, kdy pacient má 

poruchu dýchání – ventilační nebo oxygenační nebo tato porucha hrozí [11]. 

Cíle UPV dělíme na fyziologické a klinické. Mezi cíle fyziologické patří 

podpora výměny plynu na alveolární úrovni, manipulujeme s arteriálními tlaky 

CO2 a pH. Jedním z cílů je podpora arteriální oxygenace, kdy se jedná o úpravu 

PaO2, SpO2 a zvýšení O2 v arteriální krvi. K cílům patří ovlivnění plicního objemu 
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a snížení dechové práce. Mezi klinické cíle řadíme zvrat hypoxie, respirační 

acidózy a dechové tísně. K dalším cílům můžeme řadit u určitých skupin 

pacientů zvrat únavy dýchacího svalstva, umožnění sedace, snížení systémové či 

myokardiální kyslíkové spotřeby, snížení nitrolebního tlaku a stabilizace hrudní 

stěny. Jednou z indikací k zahájení UPV je pokles GCS pod 8 bodů, nadále 

umožnění sedace, vedení anestezie či nespolupracující pacient [10, 11]. 

Kdy přijde rozhodnutí o zahájení UPV? Provádíme záznam o celkovém stavu 

pacienta a dle jeho klinického stavu, pokud se nejedná o neodkladnou situaci. 

Máme 3 základní kritéria, podle kterých hodnotíme klinický stav pacienta a těmi 

jsou plicní mechanika, oxygenace a ventilace [11]. 

UPV lze podávat více režimy, a to pozitivním tlakem nebo negativním tlakem. 

Ventilace pomocí negativního tlaku funguje na principu podtlaku na břišní a 

hrudní stěnu. Ventilace za pomocí pozitivního tlaku je nejčastěji používána 

s modifikacemi CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) anebo IPPV 

(Intermitent Positive Pressure Ventilation). Dále můžeme UPV rozdělit 

z hlediska dechové aktivity, v tomto případě rozlišujeme řízenou UPV, 

asistovanou UPV a spontánní UPV. U řízené UPV pacient potřebuje úplné 

nahrazení dechové aktivity. Při asistované UPV pacient spontánně dýchá ale jeho 

dechová aktivita není dostatečná pro potřeby organismu. Spontánní UPV se 

používá u pacienta, který má spontánní dechovou aktivitu, ale potřebuje mít 

dočasně zajistěné DC. Hlavní funkcí ventilátoru v přednemocniční neodkladné 

péči je zajistit dostatečné okysličení organismu a zajistit dostatečnou ventilaci 

pacienta. Používáme transportní ventilátory, u kterých nastavujeme minutovou 

ventilaci a dechovou frekvenci pacienta. V PNP nejčastěji používáme režimy 

tlakově řízené ventilace a objemově řízené ventilace. Pro úspěšnou UPV je třeba 

mít správně sedovaného pacienta. Jestliže pacient není dostatečně sedován 

mohou nastat komplikace v podobě dislokace endotracheální kanyly, případně 
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úplná extubace. Jsou-li komplikace v PNP pacienta neextubujeme. Extubace se 

provádí až v nemocničním zařízení, kde je možnost pacienta okamžitě 

reintubovat. [8, 21] 

UPV lze aplikovat i neinvazivním způsobem. Je to způsob mechanické 

ventilační podpory bez nutnosti invazivního zajištění DC. Jejím cílem je odstranit 

u pacienta pocit dušnosti, tím že snížíme jeho dechovou práci. Indikacemi pro 

neinvazivní UPV jsou akutní respirační selhání s exacerbací CHOPN, akutní 

kardiální plicní edém, obtížné odpojování od ventilátoru, paliativní léčba 

terminálních stavů a domácí léčba u pacientů s chronickou respirační 

insuficiencí. Neinvazivní UPV má i své kontraindikace a těmi jsou porucha 

vědomí, těžká hypoxie, těžká acidóza, nespolupracující pacient, klaustrofobie, 

pacient s vysokým rizikem aspirace. [21]  

3.9 Oxygenoterapie 

Kyslík je životně důležitým plynem pro náš organismus, v případě jeho 

absence, i krátkodobé, dochází k ireverzibilním změnám a smrti. Pro klidový 

metabolismus je třeba dodávat tkáním cca 250 ml O2 a odvést 200 ml CO2/min. 

Funkcí vnitřního dýchání je uvolňování energie, tuto funkci je možné plnit i bez 

kyslíku (anaerobně), problémem je nižší energetická účinnost a nadměrná 

produkce odpadních zplodin. Při aerobním metabolizmu je snažší eliminace 

produktů metabolizmu a lepší energetická účinnost [13].  

Atmosférický vzduch je směs plynů, kde je nejvíce zastoupen dusík (78 %), 

kyslík (21 %) a ostatní plyny (1 %).  Kyslík je podstatný pro uvolňování energie, 

není možné ho v lidském těle skladovat, jeho množství v organizmu nedokáže 

pokrýt všechny potřeby. V plicích se nachází 450 ml O2, v krvi 750 – 850 ml a 

v tkáních 250 ml. Celkem se v těle nachází tedy cca 1500 ml O2. Spotřeba kyslíku 

v lidském těle v klidu je přibližně 250 ml O2/min [13]. 
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V klinické praxi se pro hodnocení krevních plynů používají parciální tlaky. Ty 

závisí na koncentraci krevních plynů v daném prostředí. V plicích je přirozeně 

větší koncentrace kyslíku (konkrétně 13,3 kPa), než je tomu v žilním řečišti, kde 

je tlak pouhých 5,3 kPa. Z tohoto důvodu probíhá tok molekul kyslíku z plic přes 

alveolární membránu do krve, kde je dále distribuován k buňkám organismu. V 

případě oxidu uhličitého je tomu naopak. Jeho koncentrace v žilní krvi je 6 kPa a 

v plicích jen 5,2 kPa. To má za následek opačný tok než v případě kyslíku - tedy 

z žilní krve přes alveolární membránu do plic a odsud s výdechem pryč z 

lidského těla [13]. 

Oxygenoterapie, neboli terapie kyslíkem, je vhodná jak pro pacienty s plicním, 

tak s mimoplicním onemocněním. Tato terapie spočívá v podávání kyslíku ve 

vyšší koncentraci. Oxygenoterapie je vhodná jak pro spontánně ventilující 

pacienty, tak pro pacienty na UPV. Kyslíková terapie je indikována pacientům 

s hypoxií nebo hypoxemií. Dalšími indikacemi mohou být otrava CO, příznaky 

šoku, či nízký srdeční výdej s metabolickou acidózou [10]. 

Oxygenoterapii v PNP nejčastěji aplikujeme za pomocí kyslíkových brýlí, 

polomasky či tracheální kanylou u kriticky nemocných pacientů. Kyslíkovými 

brýlemi lze podávat kyslík o průtoku 0,5 – 4 l/min, lze je používat i dlouhodoběji, 

z důvodu tolerance pacienta. Potřebujeme-li vyšší průtok kyslíku volíme pro 

jeho podání kyslíkovou masku, kdy můžeme zvýšit přísun kyslíku na 6 – 10 

l/min, přidáme-li k masce rezervoár je možné podávat až 15 l/min s frakcí kyslíku 

100 %. V PNP je důležité pacienta monitorovat a sledovat mechaniku dýchání. 

Dalšími parametry, které nás zajímají jsou saturace, dechová frekvence, tepová 

frekvence, kapilární návrt a přítomnost cyanózy. [10, 20] 
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3.10 Kompetence zdravotnického záchranáře 

Kompetence zdravotnického záchranáře jsou uvedeny ve vyhlášce 

Ministerstva zdravotnictví 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a 

jiných odborných pracovníků, konkrétně v § 17. Kompetence mohou být 

v jednotlivých zdravotnických pracovištích upraveny interními předpisy a 

standardy.  

Zajišťování dýchacích cest a péči o ně se týkají konkrétně odstavec 1 bez 

oborného dohledu a bez indikace lékaře ‚‚zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou 

terapii‘‘ dále odstavec 2 bez oborného dohledu, s indikací lékaře ‚‚zajišťovat 

dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádět a udržovat inhalační kyslíkovou terapii, 

zajišťovat přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečovat o dýchací cesty 

pacientů i při umělé plicní ventilaci‘‘ na závěr odstavec 3, který odkazuje na § 4 ods. 

1 písm. f) ‚‚provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a z permanentní 

tracheostomické kanyly u pacientů starších 3 let a zajišťovat jejich průchodnost‘‘.  [15] 
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4 METODIKA 

Pro vypracování praktické části bylo zvoleno dotazníkové šetření zaměřené 

na zdravotnické záchranáře pracující pro zdravotnickou záchrannou službu 

v různých krajích.  

Dotazník, byl zcela anonymní, obsahoval 19 otázek, prvních 6 bylo věnováno 

respondentovi. Zajímal nás jeho věku, pohlaví, úroveň vzdělání, délka praxe a 

kraj, ve kterém působí. Zároveň víme, že dost zdravotnických záchranářů slouží 

ve více zdravotnických záchranných službách. Dalších 13 otázek bylo 

zaměřených na odborné znalosti zdravotnických záchranářů v oblasti zajištění 

dýchacích cest v přednemocniční neodkladné péči, z nichž bylo 5 otázek 

otevřených a na 3 otázky byla odpověď ano-ne.  

Dotazníkové šetření probíhalo elektronickou formou. Ke sběru dat byl využit 

webový portál www.survio.com.  Dotazníkové šetření probíhalo od 12.1. do 12.4. 

2021. 

Celkem bylo získáno 92 dotazníků. Z důvodu pandemie SARS-CoV-2, byla 

návratnost velmi nízká. 
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5 VÝSLEDKY 

V této části, se budeme věnovat výsledkům z dotazníků. 

Otázka č. 1:  

V otázce č. 1 jsme zjišťovali věkové rozpětí respondentů. Respondenty jsme 

rozdělili do 5ti věkových skupin. Do věkové skupiny do 25 let se zařadilo celkem 

20 respondentů (21,7 %). Do věkové skupiny od 26 do 35 let se zařadilo 37 

respondentů (40,2 %). Skupinu od 36 do 45 let zvolilo 25 respondentů (27,2 %), 

což byla nepočetnější skupina. Do skupiny od 46 do 55 let se zařadilo 9 

respondentů (9,8 %) a do skupiny více než 55 let 1 respondent (1,1 %). 

  

Graf 1  Váš současný věk 
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Otázka č. 2:  

V otázce č. 2 jsme zjišťovali pohlaví respondentů. Více se zúčastnili muži, ve 

vzorku tázaných jich bylo 65,2 %, zbylých 34,8 % byly ženy. 

  

Graf 2 Vaše pohlaví 
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Otázka č. 3:  

 

Graf 3 Nejvyšší dosažené vzdělání 

Ve 3. otázce jsme se respondentů ptali, jaké je jejich nejvyšší dosažené vzdělání 

ve zdravotnictví. Pro 5 respondentů (5,4 %) je nejvyšším dosaženým vzděláním 

střední zdravotnická škola. Vyšší odborné studium dokončilo 26 respondentů 

(28,3 %). Pro téměř polovinu tázaných je nejvyšší dosažené vzdělání bakalářské 

studium, tuto možnost zvolilo 45 respondentů (48,9 %). Magisterské studium 

dokončilo 14 respondentů (15,2 %). Doktorské studium dokončili 2 respondenti 

(2,2 %). 
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Otázka č. 4:  

V otázce č. 4 nás zajímala délka praxe dotazovaných. Variantu do 5ti let zvolilo 

32 respondentů (34,8 %). Od 6 do 10 let zvolilo 22 respondentů (23,9 %). Od 11 do 

15 let se v praxi pohybuje 17 respondentů (18,5 %). Od 16 do 20 let je v praxi 13 

respondentů (14,1 %) a více než 20 let 8 respondentů (8,7 %). 

  

Graf 4 Délka odborné praxe 
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Otázka č. 5:  

V otázce č. 5 zjišťujeme, zda respondent zastává vedoucí pracovní pozici ve 

svém oboru. 82 respondentů (89,1 %) odpovědělo, že vedoucí pozici nezastává. 

Zbylých 10 respondentů (10,9 %) zastává vedoucí pozici.  

  

Graf 5 Vedoucí pracovní pozice 
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Otázka č. 6:  

 

Graf 6 zdravotnická záchranná služba - působení 

V otázce č. 6 jsme chtěli vědět, u které zdravotnické záchranné služby 

dotazovaní působí. Respondenti mohli volit i více záchranných služeb. Nejvíce 

respondentů působí u Královéhradecké záchranné služby celkem 46 

respondentů (50 %). 11 respondentů (12 %) působí v Jihočeském kraji. V kraji 

Středočeském a Pardubickém působí 9 respondentů (9,8 %). V Plzeňském kraji 

působí 7 respondentů (7,6 %). V Libereckém kraji působí 4 respondenti (4,3 %), 

v Jihomoravském a Ústeckém kraji působí 3 respondenti (3,3 %). Ke zdravotnické 

záchranné služby hlavního města Prahy se hlásí 2 respondenti (2,2 %). V kraji 

Vysočina působí 1 respondent (1,1 %), stejně jako v kraji Karlovarském.  
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Otázka č. 7:  

 

Graf 7 Dostupné pomůcky ve voze RZP 

V otázce č. 7 jsme zjišťovali, které pomůcky pro zajištění dýchacích cest mají 

k dispozici ve voze RZP jednotlivé záchranné služby. Vybavení vozů se 

samozřejmě mírně líší. 81 respondentů (88 %) odpovídalo, že ve voze RZP 

disponují ústními vzduchovody, nosními vzduchovody 22 respondentů (23,9 %). 

Nejvíce 91 respondentů (98, 9 %) volilo, že mají dostupnou laryngeální masku. 7 

respondentů odpovídalo, že mají dostupný laryngeální tubus (7,6 %) a 4 

respondenti zvolili kombirourku (4,3 %). 71 respondentů (77,2 %) odpovídalo, že 

mají k dispozici pomůcky pro tracheální intubaci. Jako poslední pomůcku 

uvedlo 29 respondentů (31,5 %) set pro koniopunkci. 
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Otázka č. 8:  

 

Graf 8 Dostupné pomůcky RLP/RV 

V otázce č. 8 jsme se ptali, jaké pomůcky mají k dispozici ve voze RLP nebo 

RV. 86 respondentů (93,5 %) odpovídalo, že disponují ústními vzduchovody. 22 

respondentů (23,9 %) zvolilo, že mají k dispozici nosní vzduchovod. 

Nejdostupnější pomůckou je laryngeální maska, kterou má k dispozici 91 

respondentů (98,9 %). 9 respondentů (9,8 %) volilo laryngeální tubus. 4 

respondenti (4,3 %) odpověděli, že mají k dispozici kombirourku. 88 

respondentů (95,7 %) napsalo, že mají k dispozici veškeré pomůcky pro 

tracheální intubaci. 78 respondentů (84,8 %) se vyjádřilo, že dostupnou 

pomůckou pro ně je sada pro koniopunkci a 30 respondentů (32,6 %) sada pro 

koniotomii. 
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Otázka č. 9:  

 

Graf 9 Způsob nejefektivnějšího zajištění DC 

V otázce č. 9 jsme se zaměřili na nejefektivnější způsob zajištění dýchacích cest 

v přednemocniční neodkladné péči. Nejvíce dotazovaných, 69 respondentů 

(75 %), se kloní k názoru, že nejefektivnějším způsobem zajištění DC je tracheální 

intubace. 17 respondentů (18,5 %) pro efektivní zajištění DC volí laryngeální 

masku. 3 respondenti považují za nejefektivnější způsob manuální 

zprůchodnění. 2 respondenti uvádí, že záleží na stavu pacienta. 1 respondent 

odpověděl, že nejefektivněji lze zajistit DC kombirourkou. 
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Otázka č. 10:  

 

Graf 10 Zajištění DC dle platné legislativy 

V otázce č. 10 jsme se ptali, jakým způsobem může zdravotnický záchranář 

zajistit DC bez oborného dohledu a bez indikace lékaře dle platné legislativy. 

Správná odpověď zni, že zdravotnický záchranář nemůže použít žádnou 

z uvedených pomůcek dle platné legislativy, což odpovědělo 22 dotázaných 

(23,9 %). 70 (76,1 %) respondentů odpovědělo, že mohou dle legislativy bez 

indikace lékaře zavést laryngeální masku. Možnost zavedení laryngeálního 

tubusu zvolilo 34 respondentů (37 %). 35 respondentů (38 %) zvolilo odpověď, 

že mohou zavést kombirourku. 1 respondent (1,1 %) zvolil, že může provést 

tracheální intubaci. Možnost provedení koniopunkce zvolilo 11 respondentů (12 

%) a koniotomii 6 respondentů (6,5 %) 
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Otázka č. 11:  

 

Graf 11 Laryngeální maska 

V otázce č. 11 jsme chtěli vědět, zda chrání laryngeální maska před aspirací 

žaludečního obsahu do DC. V této otázce odpovědělo 74 respondentů správně, 

že maska nechrání před aspirací. Zbylých 18 respondentů odpovídalo, že ano. 
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Otázka č. 12: K čemu se používá B.U.R.P hmat/manévr?  

V otázce č. 12 jsme zjišťovali znalost pojmu B.U.R.P hmat/manévr. Tato otázka 

byla otevřená. 68 respondentů odpovědělo správně, že tento hmat slouží k lepší 

vizualizaci hlasivek při intubaci, případně i popsali, jak se tento hmat provádí. 7 

respondentů si plete Sellickův hmat a B.U.R.P hmat. 11 respondentů odpověď 

neznalo. Zbylých 8 respondentů tušilo, ale jejich odpověď nebyla úplně jasná.  

Otázka č. 13: K čemu se používá Sellickův hmat? 

V otázce č. 13 jsme se respondentů ptali na pojem Sellickův hmat. Tato otázka 

měla otevřenou odpověď. Správně odpovědělo 67 respondentů, že se hmat 

používá k zabránění aspirace při intubaci. 13 respondentů ztotožňují B.U.R.P 

hmat a Sellickův hmat. 4 respondenti odpověděli, že neví, k čemu se tento hmat 

používá. Zbylých 8 respondentů vědělo, že se tento hmat používá při intubaci, 

ale neznali jeho správně použití, nebo věděli, jak tento hmat provedou, ale 

nevěděli, kdy tento hmat použít.   

Otázka č. 14: Jak se změří velikost vhodného ústního vzduchovodu?  

V otázce č. 14 nás zajímalo, zda respondenti vědí, jak zvolit správnou velikost 

ústního vzduchovodu. Otázka měla otevřenou odpověď. 90 respondentů 

odpovídalo správně, že ústní vzduchovod se měří od řezáků k úhlu dolní čelisti. 

2 respondenti neznali odpověď.  

Otázka č. 15: Jak se změří délka vhodného nosního vzduchovodu? 

V otázce č. 15 jsme se zaměřili na nosní vzduchovod a změření jeho správné 

velikosti. Správně odpovědělo 76 respondentů. Zbylých 16 respondentů odpověď 

neznalo vůbec.  
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Otázka č. 16: 

 

Graf 12Velikost laryngeální masky pro ženu 60 kg 

V otázce č. 16 jsme zjišťovali, zda respondenti znají odpověď, jaká je vhodná 

velikost laryngeální masky pro konkrétní pacientku (žena, 60 kg). Správnou 

odpověď, že vhodnou velikostí pro tuto konkrétní pacientu je maska č. 4, zvolilo 

48 respondentů (52,2 %) Velikost č. 3 by zvolilo 39 respondentů (42,4 %). 3 

respondenti (3,3 %) by zvolili velikost č. 5. Velikost 2,5 by vybrali v tomto případě 

2 respondenti (2,2 %). 
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Otázka č. 17:  

 

Graf 13 Hloubka zavedení ETK 

V otázce č. 17 jsme se ptali do jaké hloubky se zavádí tracheální rourka u 

dospělého muže. Otázka byla otevřená.  31 respondentů odpovědělo, že se ETK 

zavadí do hloubky 22 cm.  Další četnou odpovědí bylo, že se ETK zavádí do 

hloubky 23 cm, takto odpovídalo 22 respondentů.  11 respondentů odpovídalo, 

že se ETK zavádí do hloubky 24 cm a 10 respondentů, že do 20 cm. 6 respondentů 

odpovídalo, že se ETK zavádí do hloubky 21 cm. 3 respondenti odpovídali 25 cm 

a jeden 26 cm.  5 respondentů odpověď neznalo.  
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Otázka č. 18:  

 

Graf 14 Znalost pojmu rapid sequence intubation 

Otázka č. 18 zjišťovala, zda respondenti znají odborný pojem rapid sequence 

intubation. 48 respondentů (52,2 %) zná tento odborný pojem a 44 respondentů 

(47,8 %) ne. 
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Otázka č. 19:  

 

Graf 15 Zvýšení kompetencí 

V poslední otázce jsme se ptali, zda by respondenti uvítali zvýšení kompetenci 

v oblasti zajistění DC v přednemocniční neodkladné péči. 56 respondentů (60,9 

%) o zvýšení kompetencí nemá zájem. Zbylých 36 respondentů (39,1 %) by zájem 

mělo.   
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6 DISKUZE 

Bakalářská práce si na začátku stanovila 2 cíle. Prvním z nich bylo zmapovat 

teoretické znalosti zdravotnických záchranářů v oblasti zajištění dýchacích cest 

v přednemocniční neodkladné péči. Zajistit průchodné dýchací cesty je jednou 

ze základních a troufneme si říci, že i nejdůležitější dovedností zdravotnického 

záchranáře, tato činnost je zajisté jejich každodenní náplní práce. Správné 

zajištění dýchacích cest je život zachraňující úkon.  Základem ke kvalitnímu 

zajištění dýchacích cest je třeba mít teoretické znalosti, které jsme ověřili pomocí 

dotazníkového šetření. První otázky byly zaměřeny na respondenta, na jeho věk, 

pohlaví, vzdělání, délku praxe a místo jeho působení. Souborem respondentů 

byli zdravotničtí záchranáři z různých krajů a různých věkových kategorií, dle 

výsledků odpovídalo nejvíce respondentů ve věku 26 až 35 let. Dotazníky jsme 

rozeslali do všech krajů, ale vzhledem k vytíženosti a únavě zdravotnických 

záchranářů v souvislosti s pandemií SARS-CoV2 byla návratnost minimální.  

Zdravotnická záchranná služba je zřizována krajem. Proto je možné, že se 

mohou jednotlivé záchranné služby svojí vybaveností a možnostmi mírně lišit. 

V otázce týkající se zajišťování DC respondenti odpovídali, jaké mají dostupné 

pomůcky ve svých vozech rychlé zdravotnické pomoci (dále RZP). Ve většině 

stanic zdravotnické záchranné služby se pomůcky k zajištění DC shodují. Mají 

k dispozici ústní vzduchovody, laryngeální masky a pomůcky k tracheální 

intubaci. Ve vozidlech rychlé zdravotnické pomoci (dále RLP) či rendez-vous 

(dále RV) je toto vybavení většinou rozšířené o sadu ke koniopunkci či 

koniotomii. Vybavenost vozů a jaké pomůcky a postupy se kde upřednostňují, 

bylo třeba vidět v odpovědích na otázku ohledně velikosti ústního či nosního 

vzduchovodu. Vzhledem k tomu, jak respondenti odpovídali, je vidět, že více se 

záchranáři setkávají s použitím ústního vzduchovodu než nosního 

vzduchovodu. Proto někteří odpovídali, že neví, jak správně zvolit velikost 

nosního vzduchovodu, protože jimi ve svých vozech nedisponují, nebo je 
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používají minimálně či volí jinou pomůcku. V otázce ohledně vhodné velikosti 

laryngeální masky pro ženu s tělesnou hmotností 60 kg, tedy konkrétní 

pacientku, odpovídala více jak polovina respondentů správně, že by použili 

velikost č. 4. Správnost odpovědí na tuto otázku můžeme tedy přisoudit právě 

tomu, že se s touto pomůckou záchranáři setkávají celkem často ve své praxi ji 

používají. V další otázce jsme se ptali, zdali respondenti vědí, jestli laryngeální 

maska chrání pacienty před aspirací. Téměř většina dotazovaných si uvědomuje 

nevýhodu této pomůcky, že bohužel nechrání před aspirací. Výhodami 

laryngeální masky jsou snadná použitelnost v terénu, neutrální poloha pacienta 

při zavádění, je jí možno zavést téměř za každé situace. Zároveň je i možné 

z některých typů odsávat žaludeční obsah. Ukázalo se, že laryngeální maska je 

v terénu dost často používaná pomůcka 

Nejefektivněji zajistíme dýchací cesty pomocí tracheální intubace, což i 

odpovídala 75 % respondentů v jedné z otázek. Jako další efektivní zajištění DC 

zmiňovali právě laryngeální masku, která ale nechrání před aspirací. Tracheální 

intubace je zároveň riziková a je třeba, aby ji prováděl zkušený zdravotník za 

vhodných podmínek. Pokud je tracheální kanyla v rukou nezkušeného 

zdravotníka hrozí několikatero komplikací. Může se stát, že kanyla bude 

zavedena do jícnu, ale také může dojít k poškození hlasivek či poranění dutiny 

ústní. A proto při zavádění tracheální kanyly je třeba šetrné manipulace. 

Tracheální intubace v podmínkách přednemocniční péče s sebou nese také různá 

specifika a rizika oproti nemocničnímu prostředí a plánovaných výkonů. 

Začněme tím, že se u pacienta špatně zjišťují anamnestické údaje, je omezený čas 

na přípravu pomůcek i pacienta v terénu. Následují rizika, které na zdravotnické 

záchranáře v přednemocniční neodkladné péči čekají, pacient může mít 

poraněnou krční páteř, plný žaludek.  Aby intubace probíhala hladce, je k tomu 

třeba znát základní hmaty jako je B.U.R.P hmat. Tento hmat pomáhá 

k zpřehlednění hlasivek při laryngoskopii. I na to jsme se respondentů zeptali. 
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Zároveň je potřeba počítat s tím, že pacient, u kterého provádíme tracheální 

intubaci může zvracet, což u pacienta v těžkém stavu nebo bezvědomí, může vést 

k aspiraci zvratků. V tuto chvíli je třeba znát k čemu použít Sellickův hmat, který 

brání právě aspiraci. Tyto pojmy, B.U.R.P. hmat a Sellickův hmat, si respondenti 

pletli nebo je považovali za stejné. Z jejich odpovědí bylo patrné, že tyto hmaty 

znají, ale nebylo jasné, zda vědí, k čemu přesně slouží a v jakou chvíli je použít. 

Toto přisuzujeme tomu, že v praxi tyto hmaty používají automaticky, ale 

zapomněli, že se takto nazývají. Další otázkou k intubaci bylo, zda respondenti 

znají odborný pojem Rapid Sequence Intubation. Více než polovina respondentů 

tento pojem znala. Jedná se techniku řízení dýchacích cest pomocí léků, které jsou 

dostupné ve vozech ZZS. Je vhodné tuto techniku využít v případě, kdy hrajeme 

o čas, či máme nespolupracujícího pacienta. [15] 

Druhým cílem bylo zjistit, zda záchranáři znají své kompetence a či by stáli 

o jejich navýšení. I kompetence záchranářů v jednotlivých krajích se mohou lehce 

lišit dle interních předpisů a standardů. Respondenti uváděli, že mohou bez 

odborného dohledu a indikace lékaře používat laryngeální masku, laryngeální 

tubus či kombirourku. Dle vyhlášky 55/2011 Sb. §17 není možné bez indikace 

lékaře zajistit dýchací cesty. Pouze 22 respondentů uvedlo, správnou odpověď, 

že nemohou použít žádnou z uvedených pomůcek bez indikace lékaře. Ohledně 

zvýšení těchto kompetencí směřovala k respondentům další otázka, kdy většina 

dotazovaných nebyla pro zvýšení těchto kompetencí. Domníváme se, že hlavním 

důvodem, proč záchranáři nechtějí zvýšit své kompetence je, že se zvýšenými 

kompetencemi přichází také větší zodpovědnost. Náš názor je, že by bylo 

výhodné tyto kompetence zvýšit tak, aby mohl samostatně zdravotnický 

záchranář kvalitně zajistit dýchací cesty, a to i bez indikace lékaře. Může nastat 

situace, kdy volající ve stresu špatně popíše dispečerovi aktuální stav 

nemocného. I když dispečeři jsou zkušení a vědí na co se zeptat, volající může 

zazmatkovat. Dispečer na základně získaných informací vyšle posádku bez 
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lékaře. Také se může stát, že se stav pacienta po telefonátu zhorší a volající 

nezavolá znovu na dispečink, i když často zůstává v kontaktu do příjezdu ZZS. 

Lékař dojíždí na místo události až později. Některé z navýšených kompetencí by 

třeba mohly být s podmínkou, např. odpracované roky nebo počty provedených 

úkonů pod dohledem a pak již samostatně. V případě dětského pacienta, který je 

specifický, bych tento úkon ponechala na lékaři. Z výsledků dotazníkového 

šetření vyplívá, že zdravotničtí záchranáři mají dostatečné znalosti ke zvýšení 

kompetencí. Zástava dechu je život ohrožující stav. Následkem tohoto stavu je 

bezvědomí, do pár minut nastává nevratné poškození mozku a následně smrt. 

Z toho vyplívá naléhavost této situace, která se odráží ve vyšetření ABDCE, kdy 

zajištění dýchacích cest se skrývá hned pod písmenem A – airway. V případě, že 

je pacient v nemocnici a nastane situace, kdy je potřeba plánovaně či naléhavě 

zajistit DC je téměř vždy okamžitě k dispozici zkušený lékař. V přednemocniční 

péči však máme omezené možnosti a situace je téměř vždy urgentní, a proto by 

měl mít zdravotnický záchranář možnost v některých situacích okamžitě zajistit 

DC. Ne vždy je k dispozici lékař na místě, ale pouze na telefonu. Hlavním 

důvodem, proč lékaři chybí, jsou nepřítomni, je jejich nedostatek na 

zdravotnických záchranných službách, proto si myslíme, že by zkušený 

zdravotnický záchranář měl mít možnost v některých situacích zajistit dýchací 

cesty bez indikace lékaře (tyto situace by mohly být upraveny vyhláškou). Co se 

týče endotracheální intubace, v rukou nezkušeného zdravotníka je to spíše na 

škodu než přínosem. Jak píše prof. MUDr. Pokorný: „Nemáme-li zajištěny 

dýchací cesty, nemáme nic!“ (Pokorný, 2004) [14] a s tímto výrokem nelze jinak 

než souhlasit.   

Porovnáme-li např. kompetence zdravotnických záchranářů ve Slovenské 

republice. Tam záchranář může zajišťovat dýchací cesty samostatně, bez indikace 

lékaře dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu 
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praxe v niektorých zdravotnickych povolaniach § 3 konkrétně odstavec 1 písm. 

e).  

Zdravotnická záchranná služba ve Spolkové republice Německo (Bavorsko) je 

základní složkou integrovaného záchranného systému. Oproti České republice, 

je ve Spolkové republice Německá zdravotnická záchranná služba brána jako 

podnikatelský subjekt, kde provozovatelem je např. Německý červený kříž, 

Maltézská pomoc či Johanité. Jejich systém zdravotnických záchranářů je 

diametrálně rozdílný oproti našemu systému a neexistuje srovnatelné vzdělání. 

Zde se dělí „zdravotničtí záchranáři“ na 4 stupně vzdělání. Prvním je 

záchranářský pomocník, vzděláním a pozicí srovnatelný s řidičem dopravy 

raněných, nemocných a rodiček. Druhým stupněm je zdravotnický sanitář, který 

vykonává pozici řidiče záchranné služby, či vozidla lékaře, ale to výjimečně. 

Třetím stupněm je záchranářský asistent, který je svým vzděláním a 

kompetencemi srovnatelný s naším zdravotnickým záchranářem, je určen 

k samostatné činnosti jak v posádce, tak ve spolupráci s lékařem. Posledním 

stupněm a tím nejvyšším je nouzový záchranář. Jeho kompetence jsou vyšší a 

může většinu úkonů provádět bez indikace lékaře, mezi jeho kompetence patří 

právě zajištění DC včetně tracheální intubace. Může také vést anestezii. Je 

oprávněn aplikovat některé léky. [18] 

Podíváme-li se do zdravotnictví v USA, konkrétně tedy do přednemocniční 

péče, opět je tento systém rozdílný oproti ČR. V USA je zaveden tzv. 

paramedický systém, kdy mají záchranáře rozděleny do 3 skupin podle vzdělání. 

Prvním je EMT-B (emergency medical technician – basic), nejnižší stupeň 

vzdělání profesionálních zdravotnických záchranářů. Jeho absolvent poskytuje 

základní ošetření pacienta a je zodpovědný za jeho bezpečný transport do 

nemocničního zařízení. Pracuje pod odborným dohledem. Středním stupněm 

vzdělání je EMT-I (emergency medicial technician – intermediate), tento stupeň 
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vzdělání je českým ekvivalentem pro řidiče RZP.  Nejvyšším stupněm vzdělání 

je EMT-P (emergency medicial technician – paramedic). Zdravotnický záchranář, 

který dosáhne stupně EMT-P je oprávněn k zajištění DC pomocí tracheální 

intubace, a dokonce v případě potřeby provést koniopunkci za pomoci setu 

k tomu určenému. Tento systém lze přirovnat k systému v Spolkové republice 

Německo. [19] 

Porovnáme-li tyto 3 státy s ČR, mají zdravotničtí záchranáři vetší kompetence 

v zahraničí než u nás, nejsou vždy odkázání na indikaci lékaře a mohou 

rozhodovat sami. Je samozřejmostí, že každá země má svůj vzdělávací systém, a 

proto se liší kompetence v jednotlivých státech. Zdravotničtí záchranáři v ČR 

mají mnoho kompetencí, ale až po konzultaci s lékařem a jeho následné indikaci. 
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7 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala tématem zajištění dýchacích cest 

v přednemocniční neodkladné péči. Tato práce měla 2 dílčí cíle. Prvním cílem 

bylo zmapování znalostí zdravotnických záchranářů v této oblasti.  Z odpovědí 

respondentů, tedy z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že zdravotničtí 

záchranáři mají dostatečné znalosti v oblasti zajištění dýchacích cest.  

Druhým cílem bylo zjistit, zda by měli zdravotničtí záchranáři zájem o 

navýšení kompetencí v oblasti zajištění dýchacích cest. Z průzkumu vyplynulo, 

že většina respondentů nemá zájem o navýšení kompetencí, tedy i o větší 

zodpovědnost.  

 V diskuzi jsme porovnali kompetence záchranářů v České republice, 

Slovenské republice, Spolkové republice Německo a USA. Z tohoto srovnání 

vyplývá, že v těchto státech mají větší kompetence a nejsou tolik odkázáni na 

lékaře.  

Závěrem této práce bychom chtěli říct, že v České republice máme záchranáře 

s velmi dobrými teoretickými základy, které ale nemohou úplně převést do své 

praxe z důvodu omezených kompetencí. Ačkoli většina respondentů z řad 

záchranářů nebylo pro navýšení kompetencí, domníváme se, že by za určitých 

podmínek mohly být tyto kompetence rozšířeny. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

DC – dýchací cesty 

paO2 – parciální tlak kyslíku 

paCO2 – parciální tlak oxidu uhličitého 

CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc 

OTI – orotracheální intubace 

ETK – endotracheální kanyla 

BURP – back, up, right, pressure 

UPV – umělá plicní ventilace 

NZO – náhlá zástava oběhu 

RZP – rychlá zdravotnická pomoc 

RLP – rychlá lékařská pomoc 

RV – rande-vous (setkávací systém) 

ZZS – zdravotnická záchranná služba 
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