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Úvod 

Výuka dětí v programu Hasík je zaměřena především na oblast požární ochrany. Žákům 

jsou kladeny otázky k tématu požární ochrany, a to vždy podle věku žáků. Metody a formy 

práce jsou dále voleny podle úrovně znalostí konkrétní třídy s ohledem na klima třídy samotné. 

Metody a formy práce jsou voleny vždy tak, aby bylo zajištěno naplnění celého programu.  

Tyto nepřesnosti nejspíše vycházejí z malé informovanosti žáků v této oblasti. 

Vzdělávací program sice navazuje na předcházející proškolení žáků – „Základem osvojování 

dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek, které jsou součástí výuky 

v každém ročníku. Pro efektivitu vzdělávání a výchovy jsou doporučovány metody prožitkové 

pedagogiky (praktický nácvik, skupinový trénink, simulační hry). Rozsah vědomostí i nácviku 

dovedností je pak třeba volit vždy přiměřeně vzhledem k věku a schopnostem žáků.“1 Ale žáci 

znalosti z této oblasti neprokazují. Žáci ale tyto základní informace evidentně nemají ujasněné 

a v dané oblasti tápou.   

Jak bylo již zmíněno, většina žáků nemá správné znalosti z oblasti zdravovědy. Zarážející 

je to především u žáků šestých tříd ve věku 12 let, jejich znalosti se velmi často omezují na 

linku tísňového volání a útržkovitě pak na informace k běžným poraněním, jako jsou odřeniny. 

Pokud se jedná o termická poranění, ve většině případů odpovídají nesprávně. Při poskytnutí 

první pomoci, které uvádějí, by často došlo ke zhoršení zdravotního stavu poškozeného, někdy 

dokonce i k ohrožení zdraví žáka, který by první pomoc v té chvíli poskytoval, a popisuje ji. 

Žákům jsou tedy předváděny modelové situace, jak může dojít k popáleninám, jsou uváděny 

různé zdroje možného tepelného záření a je nastíněn průběh daného děje. Prakticky se řeší, jak 

zabránit dalšímu popálení a jak následně postupovat. Žáci na místě ve většině případů 

odpovídají, že strhnou hořící oblečení. Chtějí tak odstranit zdroj tepla, který poškozuje kůži.  

Žáci si vůbec neuvědomují, že popáleniny jsou poranění kůže, sliznic a při rozsáhlejším 

poškození i vnitřních orgánů účinkem vysoké teploty. (Hirt, 2015 str. 123) 

Neuvědomují si, že teplo, které působí delší dobu a velkou intenzitou vážně poškozuje 

kůži, ale i další části lidského těla pod kůži. Nevědí, že stržením oblečení mohou fatálním 

způsobem ohrozit život poškozené osoby. Je nutné z pozice přednášejícího mít téma hlouběji 

nastudované a žákům 6. tříd podávat správné informace.   

 

1 https://www.zsjuventa.cz/skola/skolni-vzdelavaci-program 
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1 Jak dochází ke vzniku fámy 

Jak je zmíněno v úvodu, žáci 6. třídy základních školy, nemají upřesněné znalosti v oblasti 

první pomoci a zdravovědy. Vzhledem k tomu, že jsou obecně seznamováni s tou skutečností, 

že v případě požáru, nebo i opaření musí odstranit zdroj tepla, nebo osobu od zdroje tepla 

odpovídají na položenou otázku: „Co budou dělat, když hoří oblečení?“ Většina odpovídá, že 

odstraní oblečení. Tato odpověď nejspíše vychází z neznalosti základů první pomoci, a je navíc 

podpořena samotným kurzem Hasík. V první části programu se žákům vysvětluje tzv. ohňový 

trojúhelník, tedy základní definice vzniku ohně. Žáci se dozvědí, že pro vznik ohně jsou 

potřebné tři základní faktory - teplo, kyslík a hořlavá látka. Pokud jeden z bodů trojúhelníku 

chybí, nemůže dojít k zapálení, tedy ani hoření. Žáci mají k tomuto tématu na tabuli obrazový 

materiál. Tudíž je možné, že je to právě to, co je ujišťuje v postupu uvažování při poskytnutí 

první pomoci při hoření oblečení. Někteří žáci se následovně obhajují vysvětlením, že to vědí 

od rodičů nebo to viděli ve filmu a barvitě takový děj popisují. 

Odstranění oblečení, je správnou odpovědí, pokud se jedná o volné oblečení, které z těla 

oběti lze snadno sejmout tak, aby nedošlo k dalším popáleninám. To ale ve většině případů 

nelze. V současné době se k výrobě oblečení využívají moderní materiály s velkým množstvím 

syntetický vláken. Syntetická vlákna jsou na bázi molekulárních řetězců obsahujících uhlík, 

vodík, kyslík a dusík.  Tato vlákna se natavují. Vzniklý nátav akumuluje teplo. A oblečení nelze 

tak snadno a rychle sejmout. 

2 Popáleniny 

Kůže je největším orgánem těla a představuje 16 % hmotnosti. Zajištuje komunikaci 

s okolním prostředím, chrání tělo před škodlivými vlivy prostředí, podílí se na termoregulaci, 

metabolismu a sekrece. (Königová, a další, 2010 str. 23) Kůže se skládá ze dvou základních 

vrstev – epidermis (pokožka) a dermis (škára). 

Z definice popálenin, tedy termického poranění vyplývá, že jde mimo jiné o poranění kůže 

působením vysoké teploty na živý organismus. Působení tepla na živý organismu způsobuje 

různé stupně popálenin. U vzniku popálenin je rozhodující stupeň teploty působící na tkáň, 

doba vystavení tkáně teplotě, která již může způsobit poranění. Nejnižší teplota, která může 

způsobit poranění je 44°C. (Hirt, 2015 str. 213)  Mezi další faktury, které ovlivňuji rozsah 

termického poranění je věk, druh tepelné energie a místo poškození. Tyto kategorie jsou 

důležité pro nastavení přednemocniční laické léčby, tak i pro následný postup léčby odborný.  

Odborná literatura dělí popáleni do tří stupňů (Königová, a další, 2010) nebo do čtyř 

stupňů (Hirt, 2015). Čtyři stupně uvádí i MUDr. Jiří Hladík, nejen ve své knize Soudní lékařství 

a jeho moderní trendy, ale i ve svých znaleckých posudcích. /autor práce mnoho let zadává 

vypracování posudků MUDr. Hladíkovi/ Čtvrtý stupeň je tzv. zuhelnatění, které obvyklé vznik 

post mortem.  

2.1 Stupně popálenin 

Obecně lze popáleni rozdělit na popálení povrchové a hluboké. Každý stupeň 

popáleniny se projevuje na venek jinými znaky.   

Popáleniny 
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✓ I. stupně – poškození epidermis, zarudnutí, otok, místní bolestivost, 

✓ II a. stupně – poškození epidermis i dermis, zarudnutí, otok, tvorba puchýřů, bolest, 

✓ II b. stupně – poškození hlubokých vrstev dermis a zcela zničen epidermis, kůže 

červená, 

✓ stupně– zničení – nekróza kůže v celé tloušťce, nekróza dalších tkání, kůže hnědá, 

suchá, nebolestivé, 

✓ stupeň – zuhelnatění kůže, nekróza svalových tkání i kostí (Königová, a další, 2010) 

(Šeblová, a další, 2018) (Hirt, 2015) 

Lze shrnout, že mohou vzniknout lehké popáleniny, kdy dochází k zasažení méně jak  

10 % povrchu u dospělého jedince a 5 % u dětí a osob starší 60 let, nebo 2 % celé vrstvy kůže. 

Střední a vážné popálení je 10 až 20 % u dospělých, více jak 5 % u dětí a seniorů, nebo  

2 – 5 % celého povrchu těla. Větší postižení v rámci termického poranění je těžké popáleninové 

trauma. (Hirt, 2015 str. 213) 

Rozsah popálenin se udává v procentech termického poškození celého těla. K určení 

rozsahu popálenin můžeme využít pravidlo devíti - (hlava a krk představují 9 %, horní 

končetina 9 %, dolní končetina 18 %, přední plocha trupu 18 %, zadní plocha 18 %, genitál  

1 %). Orientačně k určení plochy využít povrch dlaně, který odpovídá 1 % povrchu těla. 

(Königová, a další, 2010 str. 68) U dětí se počítá s dlaní dítěte. 

Lze využít i Lunda - Browderovu tabulku. (Bychta, 2019) Tabulka č. 1 

 

Popálená plocha většinou nemá jednotnou hloubku, a to především u rozsáhlých 

popálenin. Místo nejintenzivněji zasažené tepelným tokem je hlubší a směrem do krajů 

povrchnější. Vlivem popáleninového traumatu vzniká tzv. popáleninový šok. Jde o kombinaci 

hypovolemického a distribučního šoku. „Popáleninový šok je komplexní proces oběhové a 

mikrocirkulační poruchy s následnou hyperfuzí tkání, kterou nelze ani snadno, ani zcela upravit 

náhradou tekutin“. (Königová, a další, 2010 str. 161) 
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3 První pomoc 

Popáleniny způsobují celou škálu poranění od lehkých, přes střední, vážná až  

po smrtelná.  

„Správné poskytnutí první pomoci a neodkladná přednemocniční péče, zajištěný 

transport do patřičného zdravotnického zařízení jsou významným faktory, které ovlivňuji 

prognózu popáleninových úrazů“. (Königová, a další, 2010 str. 66) 

Důležitý faktor související s léčbou, který popáleninové trauma ovlivňuje, je první 

pomoc laická a následná zdravotnická pomoc, nebo-li odborná. Správně a včasně poskytnutá 

první pomoc, snižuje rozvoj a fatálnost termického poranění.  

3.1 Laická první pomoc 

Při jakémkoliv termickém poranění je nutné dbát dvou základních zásad, a to neohrozit 

sebe, tedy zachránce a poskytnout pomoc postiženému. Nejprve odstraníme tepelný zdroj. 

Odtáhneme zraněného z dosahu tepelného zdroje nebo daný tepelný zdroj uhasíme.  Zajistíme 

klid postiženého a zabráníme mu v pohybu.  Při hoření poškozený často reaguje panicky a snaží 

se utéct. Základem je osobu zastavit a její oděv uhasit. Oděv, může být zdrojem dalšího 

popálení, proto jej hasíme dostupným hasebním prostředkem (např. přenosné hasicí přístroje, 

voda nebo zamezení přístupu vzduchu zakrytím). (Odstranění oděvu, jako zdroje tepla, je nutné 

u opařenin. U opařenin oděv udržuje kritickou teplotu a doba působení, je jeden ze znaků, který 

zhoršuje termické poranění.) Hořící oděv při hoření odstraňujeme pouze v případě, že je volný, 

a nehrozí další poranění postiženého ani zachránce. Nikdy hořící oděv neodstraňujeme přes 

hlavu, protože může dojít k zasažení dalších důležitých orgánů raněného – očí, a dokonce  

i dýchacích cest přes nos a ústa. 

Nesmíme zapomenou na možnost vzniku inhalačního traumatu. Jde o vdechnutí teplého 

vzduchu, pár nebo plamene. Tento druh zranění je častou příčinou smrti. K uvedenému zranění 

dochází nejčastěji v uzavřených prostorech. (Šeblová, a další, 2018) Zde vždy sledujeme 

základní životní funkce a v případě srdeční zástavy zahajujeme PKR. 

Následně provedeme chlazení místa popálení a jeho okolí. Zajistíme vitální funkce, 

v případě nutnosti zahájíme kardiopulmonální resuscitaci. U běžných popálenin provádíme 

ochlazení, přikládáme sterilní krytí. Popáleniny, pokud se nejedná o drobné – běžné popáleniny, 

vždy konzultovat s lékařem. V ostatních případech zabezpečit transport do lékařského zařízení. 

U závažných termických poranění přivolat zdravotnickou záchrannou službu.  (Šeblová, a další, 

2018), (Bydžovský, 2011) 

Oděv, který přilnul k pokožce a je na něm zcela evidentní, že se spekl a způsobil příškvar, 

od těla neodstraňujeme, Vzhledem k fyzikálně chemickým vlastnostem oděvu je nutné takový 

kus oděvu na ráně zanechat. Při hoření oděvu, který obsahuje syntetická vlákna dochází k jeho 

tání, tedy k přeměně z pevného skupenství na kapalné. Teplota tání je, podle druhu syntetického 

vlákna, 170 – 290 °C.  Vlákna se spékají, akumulují teplo a tím způsobují hlubší poranění. 

Hašení těchto materiálů, proti přírodním je déle trvající. Teplota hoření těchto syntetických 

materiálů mnohdy překračuje teplot 700 °C. 
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S ohledem na stav poškozeného a druh popálenin je v této fázi nutné odstranit i různé 

předměty z těla - hodinky, přívěsky ..., při následném otoku, by mohlo dojít k zaškrcení a 

vzniku dalších komplikací. (Königová, a další, 2010) 

3.2 Odborná první pomoc 

Léčba popálenin je velmi komplikovaná a zdlouhavá, vyžaduje speciální řešení, 

moderní zařízení a zkušený personál. 

Odborná první pomoc je poskytována záchranáři, zdravotníky a lékaři ze zdravotnické 

záchranné služby, ale i lékaři praktickými či služebními, kteří se na místo dostavují na základě 

vyrozumění, nebo je jim postižený dopraven v po poskytnutí laické pomoci. 

Je nutné postiženého chránit před dalším působením tepelného záření a provést chlazení 

poškozeného místa. Chlazení se provádí tak, aby poskytlo poškozenému úlevu, ale je nutné 

předejít podchlazení – hypotermie a to především u dětí, ale i bradykardie, fibrilaci komor a 

urychlení popáleninového šoku. Chlazení se nedoporučuje u popálenin, které překračují 5 %  

u batolat, 10 % u dětí a 20 % povrchu těla u dospělých. (Königová, a další, 2010 str. 71)  

Vždy sledujeme základní životní funkce v souvislosti se stupněm popálenin. Pokud 

došlo k selhání životních funkcí zahajujeme neodkladnou resuscitaci. (Brychta, 2017) Následně 

provádíme sledování ventilace a oxygenace. U závažných popálenin tedy 15 % povrchu těla 

dospělého jedince a 5 % dítěte je nutné zajistit žilní vstupu pro další medikaci. (Bakalář, 2018) 

(Bychta, 2019) 

Analgezie je prioritní, neboť popáleniny jsou silně bolestivé. Možností je intranazální 

podání fentanyl v dávce 1–2 µg/kg, ketaminu v dávce 0,5 - 1 mg/kg i.v. nebo 3 mg/kg/i.m. 

event. v kombinaci s propofolem nebo benzodiazepiny. U dětí používáme midazolam v dávce 

1 - 2mg na 10 kg hmotnost (Šeblová, a další, 2018) (Bychta, 2019) (Bakalář, 2018) 

Při popáleninách dochází ke ztrátám tekutin, která je řešena infuzní terapii. U dospělých 

podáváme krystaloid, nebo Hartmanuv roztok, Ringerův laktát. „U dospělých pacientů zahájit 

balancovaným roztokem krystaloidu (event. Hartmannův či Ringer-lactat roztok) dle pravidla: 

Rychlost podání = % popálené plochy x 10 ml/h, maximálně 500 ml/h. U pacientů s rozsáhlým 

úrazem či při signifikantní prodlevě v zahájení či transportu postupujeme dle modifikované 

Brookovy formule: Množství i.v. podaného krystaloidu v ml v prvních 24 hodinách po úrazu = 

3 x % popálené plochy x tělesná hmotnost v kg, u dětí ve věku 0–3 roky s postižením 10–15 % 

povrchu těla jsou vhodné tyto roztoky: balancovaný roztok krystaloidu, Hartmannův roztok, 

Ringer-laktát nebo (u nejmladších) fyziologický roztok. rychlost podání = 10 ml/kg a hodinu. 

(Bychta, 2019) Stejný postup je uváděn i MUDr. Bakalářem, MUDr. Königová, MUDr. 

Šeblová. 

„V praxi je v našich podmínkách nejběžněji používaná tzv. modifikovaná Brookova 

formule, která kalkuluje u dospělého podání 3–4 ml krystaloidního roztoku na kilogram tělesné 

hmotnosti a procento popáleného tělesného povrchu. Z celkového vypočítaného množství se 

polovina podá v prvních 8 hodinách od úrazu, druhá polovina pak v průběhu zbývajících 16 

hodin. Vzhledem k tomu, že ve standardních podmínkách naší zdravotnické soustavy se všechny 

transporty uskutečňují ve velice krátké době (zpravidla do 1–2 hodin, maximálně do 6 hodin od 
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úrazu), mají tyto formule pro lékaře rychlé zdravotnické pomoci hodnotu pouze orientační. 

Důležité je zejména včas infuzní léčbu zahájit“. (Štětina, 2014 str. 421)  

Zakrytí popálenin se provádí sterilním obvazovým materiálem nebo sterilními gelovými 

rouškami, která mají chladící účinek. Uvedená zakrytí se provádí po stabilizaci pacienta. 

Další zásada, která je nutná k efektivní následné lékařské péči, je transport. Zde je vždy 

na prvním místě zhodnocení stavu poškozeného a jeho postižení tepelným traumatem. Jak již 

bylo zmíněno, je nutné správně vyhodnotit popáleninové trauma. U traumat závažnějšího 

charakteru přepravujeme poškozené na některé ze tří specializovaných pracovišť našeho státu. 

(Šeblová, a další, 2018) (Königová, a další, 2010) 
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4 Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že odborná lékařská pomoc je zaměřena na: 

• zabránění dalšího působení tepla na poškozeného 

• zajistit základní životní funkce, zahájit resuscitaci 

• ventilace a oxygenace 

• chlazení, sterilní krytí 

• intravenózní vstupy 

• infuzní terapie 

• transport 

Jak již bylo zmíněno v žádné literatuře se nehovoří o odstranění zapečeného oblečení  

do tkání. V případě, že by došlo k stržení roztaveného oblečení, která zasahuje do tkání hrozí 

další komplikace a může dojít k dalšímu zranění, které může ohrozit popáleného na životě. Při 

závažných termických tepelných poranění je poškozena kůže v celé své vrstvě. Dále dochází  

k poškození nervového a žilního sytému, poškození svaloviny, šlach a u těch nezávažnějších 

poranění i kostí.  

Další možnou komplikací je vykrvácení případě, že škvarek oblečení zasáhl žílu nebo 

tepnu. Odtržením oděvu může dojít k přerušení žíly nebo tepny. Což je nebezpečné především 

v oblasti krku, předloktí a dolních končetin. 

Příškvarky neodstraňujeme, stejně tak neodstraňuje připečené oblečení do tkání. Ve všech 

dostupných materiálech a matriálech použitých v této práci se o odstranění příškvarů a 

zuhelnatělé oblečení s tkáněmi není žádná zmínka, mimo následné odborné lékařské péče. 

V případě stržení připáleného oblečení nemusí dojít jen k odtržení kůže v místě 

největšího popálení, ale kůže vzhledem ke sdílení tepla, je poškozena v různých stupních 

v daném okolí. (Königová, a další, 2010) Jelikož je kůže tepelným tokem poškozena ztrácí 

pružnost. Odtržení oděvu může způsobit odtržení větší plochy kůže. Může jít i kůži poškozenou 

je lehce, která by byla do budoucna zhojena. Odtržení celého spektra kůže dojde i ke zvýšené 

krvácivosti, vzhledem k prokrvenosti podkoží. Takové poskytnutí laické pomoci zvyšuje  

i možnost vstupu infekce do otevřených ran po stržení. Odtržení svalové hmoty do budoucna 

může ovlivnit hybnost končetin. Nedílnou součástí kůže, ale svalů je nervový systém. 

Poškození dalších nervových zakončení může mít vliv na hybnost svalového aparátu, citlivost 

na vnější vjemy, což ovlivňuje celkovou kvalitu života.  
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