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Úvod do zachraňování 

a) Cíl 
Žák popíše systém tří kroků jako celek s důrazem na dostupnost první pomoci a rozhodnutí o volání další 

pomoci. 

b) Pomůcky 

 plakát 3 kroky (nebo schéma namalovat v průběhu výkladu) 

 tabule + psací potřeby 

 případně červený fix, náplast, rukavice – na simulační scénku 

 

c) Osnova 
1) První krok: Rozhlédni se! 

2) Druhý krok: Reaguj! 

3) Třetí krok: Rozmýšlej! 

 

d) Výklad pro žáky  
Největším problémem při poskytování první pomoci je vůbec začít, druhým pak začít správně.  

Lidé mají často strach se do situace zapojit, nebo neví, co udělat jako první. Na jedné straně se 

smíchávají různé obavy typu „Co když to ještě zhorším?“, „Nepamatuji si přesně, jak to bylo v tom 

návodu!“ s názory „Ať radši začne někdo jiný.“, nebo rovnou „Já prostě nevím, co dělat.“.  Výsledkem 

bývá to, že lidé neudělají buď vůbec nic, anebo naopak do záchrany „skočí po hlavě“, bez rozmyslu, což 

často mívá následky ještě horší1.  

Proto existuje systém „tří kroků“ – univerzální postup, který lze použít v každé situaci první 

pomoci. Je to zjednodušený návod, který vám radí čím začít a jak postupovat při záchraně. Co je 

nejdůležitější, co nesmíte zapomenout a co naopak může počkat (i když to třeba v televizi vídáte 

nejčastěji). Variace tohoto postupu jsou používány i profesionálními záchrannými složkami po celém 

světě.  

 Jak už z názvu vyplývá, skládá se ze tří základních kroků: 

 První krok: Rozhlédni se! 

 Druhý krok: Reaguj! 

 Třetí krok: Rozmýšlej! 

 Každý z kroků má svůj název (Rozhlédni se!, Reaguj!, Rozmýšlej!).  

 Kroky jsou jasně ohraničené (mají začátek a konec).  

 Žádný z kroků se nesmí přeskakovat (jde se postupně).  

A o čem jednotlivé kroky jsou? 

 

                                                           
1
 Často zásahy u tonutí a dopravních nehod. Ukázka několika vybraných v příloze 1. 
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První krok: Rozhlédni se 

První krok je často krok vzad. Člověk by se měl zastavit, nadechnout se a pokud možno v klidu 

zase vydechnout. Tento krok slouží k získání obecného přehledu o situaci. Základem je rozhlédnout se a 

položit si následující otázky:  

„Nehrozí nějaké nebezpečí?“ 

 „Nestane se mi to taky?“ 

„Co se vlastně stalo?“ 

„Kolik je zraněných?“ 

 Pokud nehrozí nebezpečí, lze přejít do druhého kroku: 

Druhý krok: Reaguj! 

Ve druhém kroku se řeší akutní život ohrožující stavy. Je to tedy „otázka života a smrti“. Sleduje 

se stav vědomí, dýchání a také to, jestli osoba někde masivně nekrvácí. Otázky, které je dobré si položit: 

„V jakém stavu je jeho vědomí?“ 

„Dýchá normálně?“ 

„Nekrvácí masivně?“ 

„Neumírá právě teď?“ 

 

 Jestliže osoba odpovídá a nekrvácí, přistupujeme ke třetímu kroku: 

Třetí krok: Rozmýšlej! 

V tuto chvíli získáváme další užitečné informace. Pokud jsme ještě nevolali záchranku, a je to 

potřeba, voláme ji nyní. Komunikujeme se zraněným, kontrolujeme ho a sledujeme ho.  

 

e) Příklady 

 Situace I: „Na ulici leží člověk v bezvědomí“ 

1) Rozhlédni se! 

- Jaké hrozí nebezpečí? 

o Co a jak se mu to stalo? Neběhá tu někdo se zbraní? Neleží uprostřed silnice? Mohu se 

k němu přiblížit? 

 Situaci jsem neviděl, nevím, co se stalo. Pán leží na chodníku, nikdo jiný tu není, 

nevidím ani nic jiného, co by mě mohlo ohrožovat (padající led ze střechy, unikající plyn 

z potrubí, spadlé dráty vysokého napětí). 

2) Reaguj! 

- život ohrožující stavy 

o Je při vědomí? Dýchá? Nekrvácí? Je třeba volat záchranku? 

 Nereaguje na pozdrav, ani bolestivý podnět. Dýchá normálně, je trochu odřený, ale 

nijak hodně nekrvácí. Záchranku radši zavolám, co bych tady s ním dělal? 
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3) Rozmýšlej! 

o Dostane se ke mně záchranka bez problémů? Nemění se jeho stav? 

 Jsme na ulici, s příjezdem záchranky není problém. Kontroluji a sleduji stav pána. Stále 

dýchá, ale neprobírá se.  

 

 Situace II: „Kamarád se říznul do prstu a mírně krvácí.“ 

1) Rozhlédni se! 

- Jaké hrozí nebezpečí? 

o O co se říznul? Kde je to, o co se říznul? Nemohu se říznout také?  

 Řízl se o nůž, který položil na stůl. POZOR! Krev může být nebezpečná! Radši na ránu 

nebudu sahat. 

2) Reaguj! 

- život ohrožující stavy 

o Je při vědomí? Dýchá? Nekrvácí? Je třeba volat záchranku? 

 Kamarád je při vědomí, komunikuje se mnou, dýchá. Krvácí jen mírně. Na drobné 

krvácení z prstu se neumírá, takže záchranku není třeba volat. 

 

3) Rozmýšlej! 

o Neříznul se ještě jinam? Použít náplast s polštářkem nebo bez polštářku? :-) 

 Jinam se neříznul, stačí zalepit jednu ránu. Náplast mám jen polštářkovou.  

 

f) Poznámky k výuce 
Pro většinu žáků je to něco zcela nového, co ještě nikdy neslyšeli. Celé téma by proto mělo být 

stručné a jasné (cca 5 minut), aby žáci získali spíše základní přehled o všech krocích. Během výuky by 

měli mít žáci možnost si tento postup více zažít a opakovat (např. pomocí simulací).  

Výklad je možné oživit hranou situací „někdo se řízne o papír do prstu“. Červeným fixem 

(či hustou krví2) se naznačí rána a následně pedagog předvede komentovaný přístup pomocí tří kroků 

(podobně jako v situaci č. II). Pro umocnění výkladu doporučujeme, aby pedagog při výkladu dělal 

skutečné kroky v souladu s výkladem. 

Je důležité zdůraznit, že záchranku lze volat ve všech třech krocích. Někdy se člověk nedostane 

ani do druhého kroku - např. když hoří dům. Obecně velmi doporučujeme výklad ilustrovat názornými 

příklady, které si žáci jsou schopni snadno představit (zlomená ruka, požár, opilec…).  

 

g) Možné dotazy žáků 

Kdy volat 155?  

Kdykoli – lze ve všech krocích. 

                                                           
2
 Viz kapitola 4 – maskování. 
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Kdo to vymyslel? 

Název „Tři kroky“ pochází od ZDrSEMu3 – MUDr. Roberta Pleskota. Celý systém vychází z postupu, který 

používá Wilderness Medical Associates International4. Podobné systémy jsou ale používány po celém 

světě. Používané názvy se poněkud liší, obvyklé je zhodnocení situace, prvotní vyšetření, druhotné 

vyšetření. V české terminologii se můžete setkat ještě s pojmenováním: postup ZÁPOLÍM: 1. ZAstav a 

přemýšlej, 2. POmoz přežít, 3. LIMituj následky5.  

 

h) Shrnutí 

 Nejdříve se zastav a rozhlédni! Nehrozí mi nebezpečí? 

 Neumírá někdo právě teď? Reaguj! 

 Chtěj další informace! 

 

 

                                                           
3 ZDrSEM je systém zdravotních seminářů první pomoci, projekt Prázdninové školy Lipnice - Outward Bound Česká republika. 

Více na: http://www.zdrsem.cz/ 
4
 Asociace, která školí profesionály pro oblast první pomoci v přírodě. Kurzy dodávají studentům praktické dovednosti 

potřebné k rychlé reakci v naléhavých zdravotních situacích. Více na: http://www.wildmed.com/ 
5 Občanské sdružení JAK?, projekt NAPLNO. Více na: http://naplno.osjak.cz/ 
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