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Přístup k člověku v bezvědomí  

 

a) Cíl 
Žák prakticky předvede postup při nalezení člověka v bezvědomí, uvolní dýchací cesty záklonem hlavy a 

zkontroluje normální dýchání. Na základě zjištěných skutečností rozhodne o volání záchranné služby a 

provede simulovaný hovor s operátorkou ZZS. 

b) Pomůcky pro výklad 

 plakát „Tři kroky“ nebo schéma namalovat v průběhu výkladu 

 tabule + psací potřeby 

 rukavice 

 figurant 

c) Osnova 
1) Rozhlédni se! 

2) stav vědomí  

a. oslovení 

b. zatleskání 

c. zatřesení 

3) kontrola dechu 

a. záklon hlavy 

b. kontrola dýchání 

4) volání záchranné služby 

 

d) Výklad pro žáky  
V rámci druhého kroku (Reaguj!) reagujete na akutní život ohrožující stavy. Zabýváte se tedy tím, 

v jakém stavu vědomí dotyčná osoba je, jestli dýchá a také jestli někde masivně nekrvácí. Než ovšem 

začnete cokoliv zjišťovat, musíte se k danému člověku přiblížit. Jelikož zpravidla ze začátku nevíte, 

v jakém stavu se nachází, využíváme obecný postup přístupu k bezvědomému člověku. Tento postup je 

nutné mít zautomatizovaný a nepřemýšlet nad ním. 

Jak začít? 

 Rozhlédni se! 

Nezapomeňte na první krok a nejdříve se rozhlédněte. Zjistíte, jestli vám nebo ostatním nehrozí 

nějaké nebezpečí a třeba i co se vlastně stalo. 

 Je při vědomí? 

Je důležité si uvědomit, že není jen „vědomí“ a „bezvědomí“, ale že jsou to dva protilehlé konce 

stavu vědomí. Pro hodnocení stavu vědomí používáme různé stupnice; jedna z jednoduchých, snadno 

zapamatovatelných je čtyřstupňový „BOReC“. 
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 Lze si to představit asi tak, že vlevo máme člověka plně při vědomí, komunikujícího, vnímajícího 

a reagujícího. Na druhém konci, zcela vpravo je člověk, který nereaguje vůbec na nic a nevnímá nás. 

Mezi těmito dvěma stavu několik stavů přechodných, kdy člověk např. reaguje pouze na bolestivý 

podnět nebo jen „mumlá“. Obecně podle stavu vědomí dělíme osoby na bdělé, oslovitelné, reagující, a 

„jako cep“ („BOReC“). Bdělý člověk je jasně odlišitelný od bezvědomého - dívá se na vás, pohybuje se 

celý, nebo alespoň očima. Oslovitelný člověk zareaguje na pouhý zvukový podnět - odpoví, nebo se 

pohne. Reakce na bolestivý podnět je dokladem zachovaného dýchání - alespoň některé funkce mozku 

jsou v pořádku. Tuhý jak Cep je člověk, který nereaguje ani na silný podnět. Zásadní informací je dobrá 

reakce na oslovení (odpověď, pohyb) - nemusíte ihned kontrolovat dech. Proto začněte s: 

o Oslovení 

Už ve chvíli, když se rozhlížíte po okolí, můžete začít člověka oslovovat. Pokud postižený odpovídá 

na oslovení, máte problém s oživováním vyřešený - resuscitovat se nebude. Aby člověk mluvil, potřebuje 

totiž mít v pořádku všechny základní životní funkce – vědomí, dýchání i fungující krevní oběh. Pokud však 

nereaguje na oslovení, zkuste zvýšit intenzitu hlasu (osoba by mohla pouze tvrdě spát a zvýšeným 

hlasem ji pravděpodobně probudíte). Pokud osoba nereaguje na oslovení, zkus silnější podněty. 

o Zatleskání 

Zatleskejte dané osobě před obličejem (jedná se o poměrně nepříjemný podnět). Pokud člověk 

nezareaguje, má pravděpodobně vážný zdravotní problém. Proto je dobré se přiblížit. Přibližujte se ale 

pomalu, s rozvahou a stále kontrolujte okolí. Nezapomeňte na dostatečný odstup pro případ, že by se 

osoba „ohnala“ rukou či nějakou zbraní, kterou jste přehlédli.  

o Zatřesení a bolestivé podněty 

Než na osobu začnete sahat, nasaďte si rukavice, abyste minimalizovali riziko přenosu 

onemocnění. Je totiž možné, že osoba někde krvácí, ale vy jste si toho nevšimli. Třeba proto, že na ráně 

leží nebo to není na tmavém oblečení vidět. Rukavice si můžete nasadit klidně už během oslovování a 

rozhlížení. 

 Následně můžete zkusit osobou zatřást (pořádně, oběma rameny!).  

Je rovněž možné zkusit i silnější bolestivé podněty, např. štípnutí do ušního lalůčku, tlak na 

čelistní kloub pod ušním lalůčkem, tlak pohybujících kloubů našich prstů po hrudní kosti . 

 Dýchá normálně? 

Člověk, který na nic nereaguje, možná už nedýchá. Kontrola dechu životně důležitá a proto ji 

provádíme velmi důsledně. 

o Zakloňte mu hlavu! 

Jednu ruku položte na čelo osoby, druhou rukou chytněte bradu. Pohybem ruky na čele směrem 

dozadu a dolů, a ruky držící bradu směrem nahoru hlavu zakloňte. Dostatečný záklon často vyřeší 

spoustu problémů. Proč? 



3 
 

Pokud je člověk v bezvědomí a leží na zádech, vlivem gravitace se kořen jeho jazyka opírá o zadní 

stěnu hltanu a ucpává tak dýchací cesty (lidově řečeno „zapadne mu jazyk“). K zneprůchodnění stačí 

nepatrný posun jazyka o několik milimetrů. Zakloněním hlavy dojde k napnutí svalů na krku, odtažení 

kořene jazyka od zadní strany hltanu a k otevření dýchacích cest.1 Hlavu je nutné v zakloněné poloze 

držet, protože jinak se dýchací cesty znovu zneprůchodní.  

o Kontrola dýchání 

Poté pohledem a pohmatem asi 10 sekund zjišťujete, zda postižený normálně dýchá. Pokud ano, tak 

vidíte pravidelné zvedání hrudníku a cítíte na své ruce proud vydechovaného vzduchu. Za normální 

dýchání považujeme, jestliže osoba za 10 sekund vydechne alespoň 2x. Velmi vhodné je porovnat své 

normální dýchání s dýcháním zraněného. 

Pokud se ozývají chrčivé zvuky nebo dýchání probíhá ve velmi dlouhých intervalech, je to známka 

nekvalitního dýchání. Zvláštním případem jsou tzv. lapavé dechy. Tyto dechy vypadají jako když „kapr 

lapá po vzduchu“. Jedná se však pouze o reflexní stahy svalstva, nikoliv o plnohodnotné dýchání. Ve 

všech těchto případech je nutné zahájit resuscitaci. 

 Volání záchranné služby 

Ať zjistíte, že člověk dýchá normálně nebo „divně“, v každém případě volejte zdravotnickou 

záchrannou službu – 155. Pokud jste to tedy už neudělali dříve.  

 

e) Poznámky k výuce 
Výuka přístupu k člověku v bezvědomí musí být podpořena ukázkami. Jednou z možností je 

žákům celý postup předvést nejdříve bez komentáře a následně vše rozebrat. Na konci výkladu by měla 

přijít znovu opakovací ukázka od pedagoga. 

Není důležité, aby žáci znaly jednotlivé stavy vědomí a jak se nazývají, ale aby si uvědomili, že je 

to plynulé spektrum. 

Rozhodně umožněte žákům, aby si vzájemně zkusili provést záklon hlavy. Může to vypadat 

triviálně, ale většina lidí není zvyklá s někým fyzicky manipulovat. Žáci zároveň zjistí, že hlava v záklonu 

sama nedrží. Vhodné je propojit rovnou s nácvikem kontroly dechu. Žáci vždy musí skutečně kontrolovat 

dýchání po dobu 10 sekund.  

f) Možné dotazy žáků 
A puls se teda už nezjišťuje? Proč jenom dýchání? 

Ne, puls se již neměří a důvodů je hned několik. Je to poměrně obtížné a často se stává, že laický 

zachránce spíše nahmatá puls svůj než puls zraněného. Navíc, stlačování hrudníku je velmi bolestivý 

podnět. Pravděpodobnost, že člověku tepe srdce, ale nereaguje na takto bolestivý podnět je velmi malá. 

Nadto, tepající srdce stlačováním hrudníku neohrozíme.  

 

                                                           
1
 Vytahování jazyka prsty je zcela zbytečné, nebezpečné a navíc velmi obtížné - jazyk klouže.  



4 
 

g) Shrnutí 

 Pozor na bezpečnost! 

 Oslovte a zkuste reakci na různé podněty! 

 Zkontrolujte dýchání a v každém případě volejte 155! 


