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Organizátoři 
 

 Gaborová Aneta – III. C 

 Honzák Michal – IV. A 

 Mata Samuel – IV. A 

 Žůrková Adriana – IV. A 

 Křížová Eliška – IV. D 

 Smilková Eliška – IV. D 

 Slováčková Veronika – IV. D 

 Gabor Josef – V. C 

 Krč Jakub – V. A 

 Vykydal Petr – V. A 

 Koukalová Kristýna – V. A 

 Mikoláš Roman – V. A 

 Navrátil Filip – V. D 

 Omelka Miroslav – VII. A 

 Zvoníček Jiří – VII. A 

 Baďurová Veronika – VII. D  

 Navrátilová Viktorie – VII. D 

 Šťastný Tomáš – VIII. C 

 

 Vitíková Tereza – VIII. D  

 Kožíková Vendula – VIII. D  

 Škardová Dominika – VIII. D  

 Maurerová Vendula – VIII. D  

 Trojanová Adéla – VIII. D  

 



STANOVIŠTĚ 

 1. AUTONEHODA S CYKLISTOU 

  

 2. POPÁLENINY 

  

 3. TONUTÍ – RESUSCITACE 

  

 4. PORANĚNÍ ZPŮSOBENÁ ZVÍŘATY 

 



STANOVIŠTĚ Č. 1 – AUTONEHODA 
 
 

 Mladá maminka vezla odpoledne, tak jako obvykle, 
své děti do kroužků. Zpoza zaparkovaných aut se 
z chodníku proti ní náhle vyřítil asi 12letý chlapec na 
kole. Srážce se nedalo zabránit. Jirka zůstal ležet pár 
metrů od auta, jeho kolo kousek od něj. Byl bledý a 
silně krvácel z nohy.  

 Stali jste se svědky této autonehody, jak byste se 
zachovali? 

 Pokud nevíte, co máte dělat, volejte! 
(155, 112, 158, 150, …) 

 Vždy dbejte na své osobní bezpečí! 

 



Autonehoda 

 Srážka s 
cyklistou 



Zraněný cyklista 



Policie ČR 



Záznam o dopravní nehodě, 
kontrola dokladů 



Zdravotnická 
záchranná služba 



Kam, kdy a jak volat? 



Hasič v akci 
odborný dohled a pomoc 



Povinná 
výbava 
auta 



Umístění 
výstražného 
trojúhelníku 



Vyproštění osob z havarovaného vozidla 

 



Ošetření 
krvácení 



Ošetření dalších 
zraněných 
osob 



Zajištění tepelného komfortu 



Přemístění zraněného na nosítka 



Transport zraněného 



STANOVIŠTĚ Č. 2 – POPÁLENINY 
 



POPÁLENINA 1. STUPNĚ 
 

 
 

1. Byl krásný horký letní den. Adrianka byla s kamarádkami na hřišti. 
Raději by byla na koupališti, ale to jí rodiče samotné nedovolili. Protože 
měla jen tričko na ramínka a sukýnku a nebyla natřená ochranným 
krémem, spálila si ramena. 



POPÁLENINA 2. STUPNĚ 
 
 
 

2. Eliška se dnes vzbudila jako první. Chtěla udělat rodičům radost a 
připravit snídani. Nachystala talíře, namazala chleby a zbývalo už jen 
uvařit čaj a kávu. Konvice byla plná horké vody, a tak těžká. Když Eliška 
nalévala vodu do prvního hrníčku, polila si ruku.  
 



POPÁLENINA 3. STUPNĚ 

 
  
 
 

3. Michal se už dlouho zajímá o elektrotechniku. Dovede opravit skoro 
vše. Oprava starého vánočního osvětlení se mu ale vymstila. Elektrický 
výboj ho zasáhl a popálil. 



Ošetření po zásahu el. proudem 



STANOVIŠTĚ Č. 3 – TONUTÍ 
 

 Dva kamarádi si šli o prázdninách zaplavat 
k nedaleké přehradě. Vzali si s sebou i nafukovací 
lehátko. Skákali z něj do vody, podplavávali ho, …  

 Ve vodě byli už poměrně dlouho a Roman začal 
pociťovat únavu. Chtěl se vrátit ke břehu, ale Kuba 
ho přemluvil, ať se ještě podívá na jeho salto do 
vody. Kuba se vyškrábal na lehátko a skočil. Když se 
znovu vynořil, Romana už neviděl. Asi už plaval ke 
břehu, pomyslel si a plaval i s lehátkem tím směrem. 
Na břehu ho však nenašel. Když se otočil zpět 
k rybníku, zdálo se mu, jako by se na hladině něco 
pohnulo. Byla to Romanova ruka, kterou se na sebe 
snažil upozornit, protože jeho volání o pomoc nebylo 
slyšet. Byl příliš daleko. Kuba se pro Romana vrátil a 
na lehátku ho přivlekl ke břehu. Když Romana našel, 
byl bledý a nedýchal. 



Unavený plavec a jeho 
„utonulý“ kamarád 



Resuscitace 



Resuscitace novorozence – nácvik 



STANOVIŠTĚ Č. 4 
Poranění způsobená zvířaty 

1. POKOUSÁNÍ 

 Petr a Kristýnka mají moc rádi pejsky. Když 
byli s nimi na procházce v parku, napadl 
Kristýnčina pejska jiný cizí toulavý pes. Když 
se je obě děti snažily od sebe odtrhnout, 
pokousal cizí pes Kristýnku na ruce. 
Pomůžete Petrovi Kristýnku ošetřit? Jak by 
měl postupovat? Na co by si měl dát pozor? 

 



Pokousání psem 





Poranění způsobená zvířaty 

2. UŠTKNUTÍ 

 Chovatel exotických hadů Filip měl nehodu. 
Jeden z jeho mazlíčků ho při čištění 
obrovského terária uštknul. Pomůžete mu? 



Uštknutí 





Děkuji za pozornost. 

KONEC 


