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Abstrakt
Název: Úrove znalostí první pomoci u pilot paraglidu v ČR a porovnání vzd lávání
v této oblasti s vybranými zahraničními státy
Cíl: Cílem práce bylo zjistit teoretické znalosti první pomoci u pilot paraglidu v ČR
a porovnat vzd lávání v této oblasti s vybranými zahraničními státy. Dalším cílem bylo
zjistit počet nehod a druh zran ní p i bezmotorovém paraglidingu v letech 2012 – 2016,
kde by se znalost první pomoci uplatnila.
Metodika: Data týkající se nehodovosti v paraglidingu jsme získali od Jana Hájka,
hlavního inspektora provozu PG. P evedli jsme je z písemné do elektronické formy
a zpracovali v programech Microsoft Excel a Microsoft Word. Pro porovnání, zda jsou
piloti vzd láváni v první pomoci v rámci paraglidingových kurz , jsme zvolili
elektronické dotazování. Odpov

na t i otázky jsme dostali od 13 zemí a získaná data

zpracovali v programech Microsoft Excel a Microsoft Word. Ke sb ru dat týkajících se
znalostí první pomoci bylo vyuţito anketní šet ení. Výzkumu se zúčastnilo 103
respondent , z toho 85 muţ a 18 ţen. Získaná data byla importována do programu
STATA, pomocí kterého jsme vypočítali základní statistické údaje.
Výsledky a diskuze: Zjistili jsme, ţe se v letech 2012 – 2016 se na území České
republiky stalo 64 leteckých nehod, z toho 3 smrtelné. To, ţe se i p es zvyšující se počet
aktivn

létajících paraglidist

počet nehod v posledních letech výrazn

nem ní,

povaţujeme za relativn pozitivní. Po vyhodnocení dat týkajících se vzd lávání pilot
jsme zjistili, ţe nejv tšímu vzd lání se dostává instruktor m paraglidingu. Ti pracují
s velkým mnoţstvím lidí, takţe je jejich znalost první pomoci namíst . V tšina nehod
v paraglidingu se ale nestane v kurzech pod dohledem vyškoleného instruktora. Na
vzd lávání pilot

v první pomoci by se proto nem lo pohlíţet s menší d leţitostí.

v anketním šet ení byla celková úsp šnost všech respondent

7Ř%, to ukazuje,

ţe respondenti nepochybn jisté znalosti první pomoci mají, ale n kterým témat m jako
ţivot ohroţující stavy či podez ení na poran ní páte e by m la být v nována v tší
pozornost.
Klíčová slova: paragliding, bezpečnost, ţivot ohroţující stavy, vzd lávání

Abstract
Title of the Bachelor Thesis: Level of first aid knowledge of paragliding pilots in the
Czech Republic and comparison of education in this area with selected foreign countries
The Aim of the Thesis: The goal of the study was to research theoretical knowledge of
Czech paragliding pilots in fist aid and comparing their education in this field to chosen
foreign countries. Another goal was to find out the amount of accidents and types of
injuries in motorless paragliding in the years 2012 - 2016 where first aid would have
been helpful.
Method: We acquired our data from Jan Hájek, the main inspector of PG. We
transfered them from written form into digital form and processed with Microsoft Excel
and Word. For comparation, we gathered info on whether the pilots are educated in first
aid of paragliding courses, an electronic questionare was made and distributed into 13
different countries. The answers to 3 questions were processed by the software already
mentioned. The answers were given by 103 respondents, 85 men and 18 women. The
acquired data were imported into STATA software, which produced basic statistical
inforomation.
Results and Discussion: We found out, that in between years 2012 and 2016, there
were 64 paragliding accidents, from those 3 were fatal. Even though the amount of
active paragliders is rising, the amount of accidents did not change significantly. From
the results we found out, that the instructors have the widest knowledge on the subject
of first aid, since they work with large amount of people. However, most of the
accidents do not happen when the instructor is around. For that reason, education of
pilots should not be overlooked. The succes rate of the questionare was 78%, which
shows, that pilots do have knowledge of first aid, however more attention should be
given to studying about certain life threatening conditions or spinal injuries.
Keywords: paragliding, security, life threatening state, education
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1 Úvod
Portugalští mo eplavci si vypráv li o Čí anech skákajících za pomoci jakýchsi deštník
z vysokých v ţí jiţ ve 14. století. U nás je první záznam o sletu kopce na padákovém
kluzáku aţ z roku 1řŘ7. Prvními piloty Ěv tehdejší ČSSRě byli často horolezci, kte í se
s paraglidingem setkávali na zahraničních výpravách (1). Výbava se od té doby výrazn
zm nila a vývoj jde stále kup edu, coţ s sebou p ináší i zvýšenou bezpečnost. P esto je
paragliding azen mezi rizikové sporty, tudíţ na fakt, ţe riziko zran ní je zde značné, leč
úm rné našemu jednání, nesmíme zapomínat (2). Riziko vzniku nehody m ţeme
eliminovat tím, ţe dbáme na aktivní i pasivní bezpečnost. Aktivní bezpečností se
rozumí, a to hlavn zpočátku, létání pod dohledem zkušen jších pilot , kvalitní p íprava
letu, trénink, aktivní pilotáţ, znalost meteorologie, respektování p edpis a psychická
pohoda a radost z létání. Pasivní bezpečnost spočívá ve správn zvoleném vybavení.
D sledkem rostoucího zájmu o adrenalinové a netradiční sporty se paragliding
v posledních letech dostává do velké obliby. Roste také počet škol, které nabízejí
nespočet kurz

a produkují stovky čerstvých pilot

ročn . Zdánlivá jednoduchost

a dostupnost paraglidingu a rychlé osvojení základnách dovedností m ţe vést
k podce ování rizik tohoto sportu, coţ m ţe končit nehodou (2). Závaţnost nehod
plyne z charakteru tohoto sportu. Padákový kluzák nemá pevnou konstrukci, p i letu
v turbulenci se m ţe deformovat, čímţ výrazn zm ní své aerodynamické vlastnosti.
Piloti se dostávají do velkých výšek a zanedbatelná není ani rychlost, kterou létají.
Z podstaty paraglidingového sportu je pilot veden do p írody, proto se postiţený
v p ípad nehody v tšinou nenachází na p ístupné komunikaci či v m stské zástavb ,
ale n kde v krajin , v lepším p ípad

v blízkosti startu či p istání. Rozmíst ní

výjezdových základen zdravotnické záchranné sluţby by m lo být takové, aby místo
události bylo dosaţitelné z nejbliţší výjezdové základny do dvaceti minut po nahlášení
na tís ovou linku (3). v reálných situacích m ţe být dojezdový čas z r zných p íčin
delší. Laická první pomoc má proto nezastupitelný význam. Rozpoznání závaţných,
ţivot ohroţujících stav

a znalost jednoduchých úkon

m ţe v mnoha p ípadech

zachránit ţivot.
V posledních letech se často pohybuji mezi piloty paraglidu. Neuniklo mi vypráv ní
o nehodách, nutnosti poskytovat první pomoc a občas i bezradnosti, jak postupovat.
Začala jsem se pilot cílen vyptávat na jejich zkušenosti s poskytováním první pomoci,
12

a zda jsou v rámci paraglidingových kurz v první pomoci školeni. Odpov di pilot
mne vedly k tomu, abych se tématu začala v novat i na akademické úrovni. Cílem práce
je zjistit nehodovost v paraglidingu v letech 2012 – 2016 a k jakému druhu zran ní p i
nich došlo. Dále porovnat vzd lávání českých a zahraničních pilot v první pomoci
a nakonec pomocí anketního šet ení otestovat teoretické znalosti první pomoci
u českých pilot paraglidu.
Podobné téma ešila i Kadlecová (2), zam ila se ale více na prevenci nehod a snaţila se
odhalit, proč k nim dochází. Tato diplomová práce je zam ena více na d sledky nehod,
schopnost poskytnou první pomoc a jakým zp sobem jsou piloti na tyto situace
p ipravováni v paraglidingových kurzech.
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2 Teoretická část
2.1 Paragliding
Paragliding je létání s padákovými kluzáky. Je moţné jej provozovat na svazích,
kopcích, v horách ale i v rovinách pomocí vlečného za ízení (4).
Pilot je z podstaty paraglidingového sportu veden do p írody, nucen seznamovat se
s procesy v atmosfé e a jako doprovodný jev je k paraglidingu p idruţeno cestování
a poznávání r zných krajin, zemí a zvlášt hor (4).
Nejjednodušším zp sobem létání s padákovým kluzákem je slet z kopce dol . Toto
létání je provozováno nap . za bezv t í či v zim , kdy není termika. Nevýhodou je, ţe
let trvá pom rn krátkou dobu Ěteoretické klesání v klidném vzduchu je kolem 100 m za
minutu, takţe z p evýšení 500 m letí kluzák cca 5 minutě. P i dostatečném, ani ne
slabém, ani ne silném v tru, m ţeme provozovat létání podél náv trné strany kopce –
svahování. Vzduch stoupající podél náv trné strany kopce umoţ uje svahování
i n kolik hodin. Nevýhodou je, ţe kluzák létá v omezeném prostoru kolem kopce
a pilota to časem m ţe p estat bavit. Létání v termice – vyuţívání termických
stoupavých proud

k získání výšky krouţením, pat í k nejzajímav jší a nejvíce

sportovní paraglidingové disciplín . Pilot ze získané výšky klouţe rovným letem do
dálky k dalším termickým proud m. Takto m ţe ulet t n kolik desítek aţ stovek
kilometr . Létání v termice nepochybn vyţaduje určité znalosti a zkušenosti obzvlášt
meteorologie, navigace a leteckých p edpis (4).

2.2 Padákový kluzák (PK)
Padákový kluzák je letadlo t ţší vzduchu, kde tvar nosné plochy není určován pevnou
konstrukcí a m ţe mít maximáln dva členy posádky. M ţeme ho d lit na 3 základní
části: vrchlík, š ry a popruhy (1).
K výrob vrchlíku se vyuţívá technická tkanina se speciálním zát rem, která tém
nepropouští vzduch, coţ je klíčová vlastnost pro dosaţení dobrých letových vlastností.
Vrchlík padákového kluzáku je tvo en spodním a vrchním potahem, které jsou spojeny
ţebry a dávají vrchlíku tvar leteckého profilu. Jednotlivá ţebra od sebe odd lují
komory. v ţebrech jsou otvory, které slouţí k propušt ní vzduchu mezi jednotlivými
komorami. To zajiš uje jeho rovnom rné napln ní. Vlastní pln ní vrchlíku vzduchem je
zajišt no otvory na jeho p ední části tzv. náb ţné hran . Na zadní části vrchlíku, tzv.
14

odtokové hran , jsou potahy sešity k sob . k vrchlíku jsou p ipevn ny š ry, které
určují jeho konečný tvar. Š ry m ţeme rozd lit na t i základní části. Hlavní, tzv. nosné
š ry, v tvení, kterému se íká galerie a ídící š ry. z kaţdé poloviny vrchlíku jsou
š ry svedeny do jednoho popruhu, tzv. volného konce. Na volném konci je oko, které
slouţí ke spojení postroje pilota a vrchlíku pomocí karabiny (5) viz obrázek č. 1.

Obrázek 1: Padákový kluzák (6)

Vývoj PK jde stále kup edu, coţ s sebou p ináší zvýšenou bezpečnost a letový výkon.
Jelikoţ PK nemá tuhou konstrukci, p i letu v turbulenci se muţe deformovat, neboli
„zaklapnout“, čímţ výrazn

zm ní své aerodynamické vlastnosti. Zpravidla p i

zaklapnutí PK neletí rovn , ale dostává se do r zných rotačních reţim , které vyţadují
správnou reakci pilota. Chování vrchlíku v takových situacích záleţí na jeho konstrukci
a kategorii, v které je otestován (4).
2.2.1

Kategorie padákových kluzák

Kategorie padákového kluzáku nám p ímo určuje bezpečnost kluzáku. To neznamená,
ţe jsou padáky bezpečné a nebezpečné, pouze r zn reagují v nestandartních situacích
(4).
Rozd lení padákových kluzák dle technické normy PL – 2 (7):
STANDARDNÍ PK – dob e ovladatelné kluzáky, které jsou vhodné pro začátečníky
a piloty s nízkou frekvencí létání. Pro PK v této kategorii je charakteristická velmi
15

dobrá stabilita kolem všech os a vysoká míra pasivní bezpečnosti, kterou určuje
p edevším malá citlivost k nep esným zásah m do ízení.
VÝKONNÝ PK – kluzáky vhodné pro piloty, kte í létají pravideln . Jsou náročn jší na
pilotáţ a mají vyšší výkonností, stále však disponují dobrou stabilitou a dostatečn
vycvičenému pilotovi umoţ ují po deformaci vrchlíku či zvláštním letovém reţimu
nekomplikovaný návrat do reţimu normálního
SOUT ŢNÍ PK – kategorie vhodná pro trénované piloty, kte í létají velmi často
a dovedou rychle a uváţen

reagovat na kaţdou situaci ve vzduchu. Návrat do

normálního letového reţimu po deformaci vrchlíku či zvláštním letovém reţimu
vyţaduje aktivní pomoc pilota.
TANDEMOVÝ PK – druh PK vhodný pro zkušeného pilota, který je oprávn n létat
s pasaţérem. Kluzáky musí být podrobeny zvláštním zkouškám, protoţe se musí
vyznačovat dobrou stabilizační tendencí a po deformaci vrchlíku se rychle vracet do
normálního letového reţimu.
Padákové kluzáky musí spl ovat určitá p edepsaná pevnostní a bezpečnostní kritéria.
CEN 926 – 2 je jednotná evropská testovací osnova pro posouzení letové zp sobilosti
a kategorizaci padákového kluzáku. CEN adí padákové kluzáky do čty kategorií
s kvalifikačními stupni EN A, EN B, EN C, EN D. Tandemový kluzák je moţné
kategorizovat v libovolné kategorii (8).
Tabulka 1: Porovnávací tabulka zahraničních test PK ĚZdroj: Technická norma PL-2 LAA ČR, s. 5)

AFNOR

PL – 2

DHV

CEN (EN 926)

Standard

Standard A

1, 1-2

A, B

Performance

Výkonný B

2, 2-3

C

Competition

Sout ţní C

3

D

Biplace

Tandemový T

nemá zvláštní

nemá zvláštní

kategorii

kategorii
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2.3 Letecká amatérská asociace České republiky ĚLAA ČRě
„Létáme pro radost“ – slogan LAA ČR
Výkon správní činnosti v oblasti sportovních létajících za ízení ĚSLZě má v České
republice na starost Letecká amatérská asociace ČR, která je občanským sdruţením
a pracuje s pov ením Ministerstva dopravy ČR. Je zodpov dná za certifikace, vydávání
pilotních oprávn ní a provoz SLZ v ČR (9).
SLZ zahrnuje paragliding, motorový paragliding, záv sné létání, vírníky, vrtulníky,
letadla ízená zm nou t ţišt , aerodynamicky ízená letadla, amatérsky postavená
ultralehká letadla do vzletové hmotnosti 600kg ĚELSAě a ultralehké kluzáky (9).
Má 6 400 člen a registruje 7 900 letadel a 10 000 pilot (9).
Základní poslání LAA ČR:
Zajiš ování co nejlepších podmínek pro rekreační a sportovní létání pilot

SLZ je

základním posláním LAA ČR. Dále zajiš ování odpovídajících podmínek pro vývoj
a stavbu SLZ v souladu s technickými poţadavky. Dostupnost a bezpečnost letectví
v kategoriích SLZ je cíl LAA ČR (9).
Nejd ležit jší p edpisy LAA ČR, které definují létání s PK (10):
P edpis ZL – 1 p edepisuje pravidla pro provoz PK jako je povinná výbava, podmínky
let ve vzdušném prostoru ČR, pravidla vyhýbání či vertikální rozd lení vzdušného
prostoru.
P edpis PL2 vyjad uje poţadavky letové zp sobilosti PK.
P edpis PL3 vyjad uje osnovu výcviku pilota PK.
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2.4 Bezpečnost p i paraglidingu
Pilot by m l vţdy dbát na svou bezpečnost jak aktivn tak pasivn . Aktivní bezpečností
se rozumí, a to hlavn zpočátku, létání pod dohledem zkušen jších pilot , kvalitní
p íprava letu, trénink, aktivní pilotáţ, znalost meteorologie, respektování p edpis
a psychická pohoda a radost z létání. Pasivní bezpečnost spočívá ve správn zvoleném
vybavení (11).
Bezpečnost pilota zvyšuje zvládnutí pilotáţe kluzáku. Pozemní nácvik manipulace
s vrchlíkem je d leţitý trénink nejen pro bezpečné zvládnutí start . S kaţdým
pozemním tréninkem dochází ke zlepšování pilotáţe a sţití s k ídlem, coţ je uţitečné
i p i vlastním létání. Pro bezpečný let je pot eba p ed startem vykonat prohlídku
vybavení. Ta spočívá v kontrole neporušenosti vrchlíku, š r a popruh padákového
kluzáku. Rovn ţ je t eba zkontrolovat karabiny pro uchycení š r k popruh m, nosné
karabiny, stav kliky záloţního padáku a jeho jehel. Lehce se m ţe stát, ţe pilot na n co
v rozrušení či sp chu zapomene, a proto je p ed samotným startem významná tzv.
p tibodová kontrola. Ta zahrnuje kontrolu pilota – zapnutí postroje a p ilby. Upnutí –
správné p ipnutí popruh PK do karabin a volnost idiček. Š ry a vrchlík – volnost
š r a správné rozloţení vrchlíku. Vítr – aktuální sm r a rychlost v tru a nakonec
prostor – volnost letového prostoru v okolí startu (5).
Na bezpečnost letu má podstatný vliv také počasí. Sledování jeho vývoje je nutné nejen
p ed vlastním startem, ale p edevším v pr b hu letu. Pro bezpečné p istání je t eba
sledovat sm r, sílu a vývoj v tru a oblačnosti (4).
Paragliding je azen mezi rizikové a technicky náročné sporty s vyšší mírou rizika
výskytu úraz . Úrazy vznikající p i sportovní činnosti jsou po úrazech v domácnosti
druhé nejčast jší. Míra sportovní úrazovosti se určuje dle počtu zran ných osob za rok
s neschopností delší neţ 14 dní. Malou úrazovost mají sporty jako stolní tenis, plavání,
lukost elba či turistika. St ední úrazovost mají sporty jako b ţecké lyţování, atletika,
jezdectví či vzpírání. Velkou rizikovost mají bojové sporty Ěbox, zápas, judoě, míčové
hry Ěházená, kopaná, rugbyě, lední a pozemní hokej, sporty, p i kterých se dosahuje
velkých rychlostí Ěcyklistika, sjezdové lyţováníě, skoky Ěna lyţích, parašutismusě
a technické sporty Ěmotoristické a letecké disciplínyě (12).
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2.4.1

Pasivní bezpečnost

Výb r vhodného vybavení je pro bezpečnost pilota zásadní. Mezi prvky pasivní
bezpečnosti adíme padákový kluzák, postroj, záloţní padák, p ilbu a obuv a od v pro
paragliding. Finanční moţnosti jsou ve v tšin p ípad rozhodujícím faktorem, zda
koupit vybavení nové či pouţité. v p ípad vybavení pouţitého, by m l být určujícím
kritériem, zda výbavu po ídit, platný pr kaz letové zp sobilosti. Obzvláš p i výb ru
padákového kluzáku je t eba co nejst ízliv ji posoudit své dosavadní zkušenosti
a schopnosti (13).
Padákový kluzák
viz. 2.2
Postroj/sedačka
Volba správného a kvalitního postroje neboli sedačky, je d leţitá pro pilotovo pohodlí
a bezpečnost. Také napomáhá k plnému vyuţití letových vlastností současných kluzák .
Dostatečnou velikostí, anatomickým tvarem, polstrováním, op rkou na nohy
a individuálními konstrukčními prvky jednotlivých sedaček je zajišt n letový komfort.
D leţité je správné se ízení postroje, které ovliv uje p esnost pilotáţe a subjektivní
pocit pilota z letu. Ramenní popruhy se nastavují dle vzp ímené polohy ve stoje. Boční
popruhy určují polohu pilota za letu – více v sed

či leţe. Noţní popruhy musí

umoţ ovat volný pohyb nohou, ch zi a b h, proto se utahují jen voln . P nový či
molitanový chránič páte e, záloţní padák a celkové obemknutí pilotova t la materiálem
postroje zajiš uje jeho bezpečnost (4).
Ideáln by všechna nastavení m la probíhat nejprve na zemi. Pilot se m ţe upnout do
postroje, zav sit se nap . na v tev stromu a provést se ízení postroje dle svých
poţadavk (13).
Záložní padák
Nezbytnou součástí paraglidingové výbavy je záloţní padák. Je to p ímo stanoveno
sm rnicí ZL -1. v n kterých situacích se jedná o jediný zp sob záchrany, který je
k dispozici. Výrazn se od padákového kluzáku liší materiálem i konstrukcí. Záloţní
padák je zabalen do vnit ního kontejneru, a je umíst n ve vn jším kontejneru, který je
nejčast ji integrován do postroje, nebo je k n mu p ipevn n. Záloţní padáky jsou
aktivovány ručním odhozem pomocí uvol ovače. Existuje i mén pouţívaný systém,
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který odhozem hlavního vrchlíku zárove vytahuje padák záloţní Ěbase rescue systém)
(5).
Aby byla zajišt na funkčnost záloţního padáku a pilot se na tuto poslední pojistku
v p ípad nouze mohl spolehnout, je t eba jeho pravidelné p ebalování. Četnost určuje
výrobce, ale je dobré provést p ebalení záloţního padáku vţdy p ed začátkem nové
sezóny v únoru či b eznu (14).
P ilba
Další část povinné výbavy pilota je p ilba. Je moţno pouţít helmu otev enou či
integrální, která lépe chrání čelist a p ední číst hlavy v p ípad čelního nárazu do pevné
p ekáţky (15).
Oblečení, obuv a dopl ky
P i létání je velmi d leţitý tepelný komfort, který má vliv na kvalitu proţitku
a rozhodování v pr b hu letu. Pilot drţí ruce p i letu v oblasti hlavy a ramen, coţ
zp sobuje jejich horší prokrvování. Podstatná je tedy volba vhodných rukavic a zárove
schopnost s nimi bezpečn

ídit padákový kluzák a uchopovat jednotlivé š ry.

v p ípad tvrdších p istání sniţuje pravd podobnost úrazu kotníková obuv. Významným
dopl kem pilota jsou brýle, které chrání jeho oči p ed UV zá ením, létajícím hmyzem či
v tvemi p i neplánovaném p istání do lesa (15).

2.5 Bezpečnostní kurz
Paraglidingové školy nabízí mimo základních a pokračovacích kurz zam ených na
zdokonalení pilotáţe padáku s moţností zvýšení kvalifikace také kurzy bezpečnostní
(16).
Piloti nacvičují nestandartní letové reţimy, které mohou nastat vlivem turbulencí
v ovzduší či chybami pilotáţe. Trénink probíhá nad vodní hladinou s moţností
vyzkoušet si pouţití záloţního padáku. Zkušení instrukto i učí piloty, jak zvládat situace
a chyby v paraglidingu, které si ţádají rychlé ešení a mohly by být nebezpečné. Pro
bezpečnost pilota je velmi d leţité znát chování svého padáku (17).
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3 Pilotní licence
Absolvování paraglidingového kurzu je v České republice podmínkou k získání
pilotního pr kazu a legálnímu pohybu ve vzduchu. Je moţné vybrat si p ibliţn z dvou
desítek paraglidingových škol na území ČR (18).
Jednotlivé kurzy se liší délkou i cenou, ale musí probíhat dle osnov Letecké amatérské
asociace České republiky ĚLAA ČRě (19).

3.1 Kvalifikace pilot
První kurz, který je nutné absolvovat je základní kurz paraglidingu, b hem kterého
účastníci kurzu získají základní znalosti a dovednosti pro samostatné létání. Podmínkou
pro za azení do kurzu je minimální v k 15 let (19).
Absolvent základního kurzu získá kvalifikaci pilot s oprávn ním létat na padákových
kluzácích testovaných v kategorii EN a či EN B (20).
Teoretická p íprava pro kvalifikaci Pilot
První částí výcviku pilota je teoretická p íprava, kterou provádí instruktor či lektor
s odpovídajícími znalostmi. P ed praktickou částí výcviku je nutné správné pochopení
látky daného p edm tu.
Tabulka 2: Vyučovací p edm ty a rozsah výuky dle osnov LAA ČR: (Zdroj: Technická norma PL-3

LAA ČR, Hlava 2, str. 2-1)

P edm t:

Bez kvalifikací

PPG, MPG

Ostatní piloti

Aerodynamika

2,5 h

0,5 h

0,5 h

Meteorologie

3,0 h

0,5h

0,5 h

Nauka o létání

1,0 h

0,25 h

0,25 h

Stavba a konstrukce

1,0 h

0,25 h

1,0 h

Letecká navigace

1,0 h

0,5 h

0,25 h

Nouzové postupy

2,5 h

0,5 h

2,5 h

P edpisy

3,0 h

2,0 h

1,5 h

Zdravov da

1,0 h

0,5 h

1,0 h

Celkem

15,0 h

5,0 h

7,5 h
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Praktická p íprava pro kvalifikaci Pilot
Druhá část výcviku pilota je praktická p íprava, která se d lí na pozemní výcvik
a letový výcvik.
Tabulka 3: Pozemní výcvik: (Zdroj: Technická norma PL-3 LAA ČR, Hlava 3, str. 3-1)

Název úlohy:

Počet nebo doba:

Pozemní p íprava
Nácvik ustavení vrchlíku do letové polohy – pop edu
Nácvik ustavení vrchlíku do letové polohy - čelem ke

0:30 hod
pop edu 0:30 hod
nestanoven

kluzáku
Nácvik startu s odpoutáním

10 cvičení

Tabulka 4: Letový výcvik: (Zdroj: Technická norma PL-3 LAA ČR, Hlava 3, str. 3-1)

Název úlohy:

Počet nebo doba:

Nácvik p ímočarého letu a zatáčení o ř0° a 1Ř0°

10 let

Nácvik p istání do omezeného prostoru

5 let

Nácvik zatáčení o 360° a osmičky

5 cvičení/2 lety

Nácvik zaklopení vn jších částí vrchlíku

5 cvičení/2 lety

Nácvik asymetrického zaklopení vrchlíku do 1/3 rozp tí

4 cvičení/ 2 lety

vrchlíku
Nácvik létání na svahu

3 lety

Výškový let

3 lety

Nácvik provedení B stallu

Nestanoven

Nácvik asymetrického zaklopení vrchlíku

Nestanoven

Nácvik čelního zaklopení vrchlíku Ěfrontstallě

Nestanoven

Nácvik p istání p i zaklopení vn jších částí vrchlíku

Nestanoven

Letová praxe pod dohledem

Nestanoven
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3.2 Kvalifikace sportovní pilot
Pro získání kvalifikace sportovní pilot je nutné absolvovat pokračovací kurz. Osnova
teoretického výcviku je stejná jako u kvalifikace pilot, ale je probírána více do hloubky.
v praktické části je za azena výuka náročn jší techniky, jako je létání ve svahovém
proud ní, v termických stoupavých proudech či nácvik sestupových manévr (21).
Pro za azení do kurzu je nutné vlastnit platnou kvalifikaci pilot nejmén 6 m síc a mít
nalétáno minimáln 50 hodin na p ti r zných letových terénech. Výcvik musí probíhat
na PK kategorie EN C či EN D (20).
Absolvent pokračovacího kurzu získá kvalifikaci sportovní pilot s oprávn ním létat na
padákových kluzácích testovaných v kategorii EN C či EN D (20).
Tabulka 5: Osnova teoretického výcviku: (Zdroj: Technická norma PL-3 LAA ČR, Hlava 7,
str. 7-1).

P edm t:
Aerodynamika

1,5 h

Meteorologie

1,5 h

Nauka o létání

1,5 h

Letecká navigace

2,0 h

Stavba

1,5 h

a konstrukce

PK
Nouzové postupy

1,5 h

P edpisy

2,0 h

Zdravov da

0,5 h

Celkem

11,0 h
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Tabulka 6: Osnova výcviku kvalifikace sportovní pilot: (Zdroj: Technická norma PL-3 LAA ČR, Hlava
7, str. 7-1).

Název úlohy:

Počet:

P eškolení na padákový kluzák kategorie EN C, EN D
Nácvik let v termice

5 let
5 let / 2 h

Nácvik asymetrického zaklopení vrchlíku

4 lety

Nácvik čelního zaklopení vrchlíku Ěfrontstallě

3 lety

Nácvik sestupné spirály

3 lety

Nácvik provedení B stallu

3 lety

K

3.3 Kvalifikace sout žní pilot
Pro získání kvalifikace sout ţní pilot není t eba absolvovat kurz, ale je zapot ebí mít
platný pilotní pr kaz sportovní pilot minimáln 6 m síc . Dále doloţit minimáln 2 lety
o délce alespo 50 km s návratem na území České republiky či 2 lety o délce minimáln
30 km FAI. Posledním poţadavkem pro získání kvalifikace je znalost aktuálních
pravidel FAI (20).

3.4 Kvalifikace instruktor
Pro za azení do výcviku je nutné vlastnit platnou kvalifikaci pilot minimáln 5 let
a z toho 2 roky kvalifikaci sportovní pilot, nebo vlastnit platnou kvalifikaci instruktor
MPK a kvalifikaci sportovní pilot minimáln 2 roky. Dále mít nalétáno nejmén 200
hodin, absolvovat kurz nestandartních letových situací, znát český jazyk slovem
i písmem, úsp šn

zvládnout p ezkoušení z teoretických znalostí a praktických

dovedností, a mít doporučení inspektora provozu PL (20).
Tabulka 7: Osnova výcviku kvalifikace instruktor: (Zdroj: Technická norma PL-3 LAA ČR, Hlava 9, str.
9-1).

Název úlohy:
Teoretické školení
Praxe instruktora
Zkouška pro získání kvalifikace instruktor
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Osnova teoretického školení (20):
1)

Výklad práce s osnovou PL 3

2)

Nácvik ukázek cvičení dle PL 3

3)

Aerodynamika

4)

Meteorologie

5)

Konstrukce, materiály a technologie výroby PK

6)

Letecká navigace

7)

Nouzové postupy

8)

P edpisy

9)

Zdravov da

10) Základy didaktiky a metodiky
Praxe instruktora:
Praxe instruktora zahrnuje kompletní výcvik nejmén dvou kurz

kvalifikace pilot

v r zných st ediscích pilotního výcviku. Výb r st ediska pilotního výcviku musí p edem
schválit hlavní inspektor (20).

3.5 Kvalifikace tandempilot
Pro za azení do výcviku je nutné vlastnit platnou kvalifikaci sportovní pilot minimáln
2 roky, nebo kvalifikaci pilot 3 roky a sportovní pilot alespo 1 rok, mít nalétáno 200
hodin a absolvovat kurz nestandartních letových situací. Zájemce o za azení do výcviku
musí být starší 1Ř let (20).
Pro kvalifikaci tandempilot je teoretická p íprava v rozsahu p ípravy kvalifikace
sportovní pilot.

25

Tabulka 8: Osnova výcviku kvalifikace tandempilot: (Zdroj: Technická norma PL-3 LAA ČR, Hlava 10,
str. 10-1).

Název úlohy:

Počet:

Seznámení s tandemovým létáním

-

Nácvik ustavení vrchlíku do letové polohy s b emenem

6

Nácvik startu s odpoutáním s b emenem

3

Nácvik ustavení vrchlíku do letové polohy s tandemovým PK

10

Nácvik startu s odpoutáním s tandemovým PK

5

Nácvik startu s odpoutáním za v tru nad 4 m/s

5

Nácvik startu s odpoutáním za bezv t í

5

Nácvik p istání do omezeného prostoru

5

Nácvik spirály

1

Praxe kvalifikace tandempilot
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3.6 P edm t zdravov da v paraglidingových kurzech
Tabulka 9: P ehled výuky:

P edm t:

Kvalifikace:

Zdravov da

Pilot

1,0 h

Zdravov da

Sportovní pilot

0,5 h

Zdravov da

Sout ţní pilot

-

Zdravov da

Instruktor

Zdravov da

Tandempilot

Doba:

4h
0,5 h

V p edm tu zdravov da jsou zahrnuty tyto témata (20):
1)

Zásady p ivolání zdravotnické pomoci.

2)

Oţivovací proces - dýchání z úst do úst, masáţ srdce.

3)

Po adí ošet ení ţivotu nebezpečných poran ní - tepenné a ţilné krvácení,
zástava dýchání, zástava srdeční činnosti, pneumotorax.

4)

Ošet ení zlomeniny.

5)

Zaškrcení tepenného krvácení.

6)

Nebezpečí poúrazového šoku.

7)

Činnost p i podez ení na úraz páte e, p i šoku.

8)

Vlivy p sobící na pilota za letu.

9)

P edcházení zdravotním rizik m z létání - oblečení, p ilba, chránič, pitný reţim
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Pro kvalifikaci pilot, sportovní pilot a tandempilot zajiš uje vzd lávání v oblasti
zdravov dy instruktor paraglidingové školy. M ţe ho vyučovat bu to sám, jako laik,
nebo m ţe zajistit profesionála z oboru. Nápl a minimální rozsah p edm tu stanovuje
osnova Letecké amatérské asociace ČR. P i výcviku instruktor p edm t zdravov da
školí dokto i, v současné dob

MUDr. Ond ej Fran k, vedoucí léka

praţského

operačního st ediska a to v rozsahu cca 4 hodin.
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4 Vybrané kapitoly laické první pomoci
V letech 2012 – 2016 se p i paraglidingu stalo 64 leteckých nehod (22); (23). Letecká
nehoda ĚLNě je mimo ádná událost SLZ, kdy v souvislosti s létáním došlo ke
smrtelnému či t ţkému zran ní osob či poškození SLZ (24).
Mezi zaznamenanými úrazy v letech 2012 -2016 pat í porušení základních ţivotních
funkcí, poran ní páte e, ţeber či pánve, zlomenina dlouhých kostí a úraz elektrickým
proudem (22); (23).
Padák, se jako kaţdé jiné letadlo pohybuje vzduchem díky p sobení rozličných sil,
které čelí intenzivnímu p sobení gravitace. Nejčast jší p íčinou úrazu je, kdyţ gravitace
začne z jakéhokoliv d vodu p evaţovat. Let proti pevné p ekáţce (strom, skalka,
terénní vlny, stoţáry vedení vysokého nap tí) je dalším častým zp sobem poškození
zdraví (4).

4.1 Postup p i první pomoci
Situace spojené s poskytováním první pomoci mohou být pro laického záchraná e
náročné jak fyzicky tak psychicky, mohou se zde vyskytnout nehezké obrazy, pachy či
zvuky, kterými kdyţ se nechá ovlivnit, m ţe se dostat do stavu, kdy není schopen
jednat. Člov k by proto m l mít naučený určitý postup, aby zvládnul poskytnout
účinnou první pomoc i ve zmatku po nehod (25).
Systém T í krok je návod, jak postupovat p i záchranné akci. Kaţdý krok má jiný
význam i obsah a další krok je umoţn n, aţ kdyţ je ukončen krok p edchozí (26).
První krok – rozhlédni se – soust edíme se hlavn

na bezpečnost. Jde o rychlé

zhodnocení situace a získání nadhledu. Co se stalo? Kolik je zran ných? Je situace
bezpečná? Zákon sice na izuje poskytnutí první pomoci, ale jen za p edpokladu, ţe není
ohroţen náš ţivot, nebo ţivot druhých Ědle paragrafu 150 trestního zákoníku –
o neposkytnutí pomociě (26); (27).
Adrenalin, noradrenalin a kortisol jsou hormony, které v náročných situacích zvyšují
t lesnou výkonnost, ale také mohou narušit jasný a rozváţný úsudek, který je p i
poskytování účinné první pomoci nezbytný. Člov k by se m l proto nejprve zhluboka
nadechnout a zhodnotit situaci s „chladnou hlavou“ (25).
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Druhý krok – reaguj – v druhém kroku, pokud nám nehrozí nebezpečí, ešíme ţivot
ohroţující stavy. Je osoba p i v domí? Dýchá? Masivn nekrvácí? D leţité je p ivolání
zdravotnické záchranné sluţby. Jednoduchým postupem m ţeme zabránit úmrtí, ţivot
zran né osoby je závislý na naší akci (26).
T etí krok – rozmýšlej – jestliţe nám nehrozí nebezpečí a zran ný akutn neumírá,
p istoupíme ke t etímu kroku. Hledáme další zran ní, ptáme se na p íčinu zran ní,
vzpomínky na událost, usnadníme p íjezd záchranné sluţb

tím, ţe co nejp esn ji

popíšeme místo, kde se nachází a do jejího p íjezdu postiţeného sledujeme (26).

4.2 Bezpečnost zachránce p i poskytování první pomoci
Zachování vlastní bezpečnosti by m lo být pro zachránce prioritou. Zachránce by proto
m l jednat s rozvahou a ohledem na vlastní bezpečí (28).
P ed zahájením první pomoci by m l zachránce zhodnotit situaci a rizika, které ohroţují
jeho bezpečnost i bezpečnost ostatních osob (28). Pokud je sv dek nehody ve vzduchu,
nem l by se za kaţdou cenu snaţit riskantními manévry p istát t sn u postiţeného –
rázem by se s jednoho zachra ovaného mohli stát dva. Nelze ovšem spoléhat na to, ţe
se o havarovaného pilota postará n kdo jiný, d leţité je zachovat klid a s rozvahou
p istát v blízkosti na bezpečném míst (4).

4.3 Stanovení priorit p i poskytování první pomoci
V lidském t le funguje n kolik vzájemn propojených systém , které se označují jako
základní životní funkce. Je to v domí, dýchání a srdeční činnost. Jestliţe dojde
k poruše jednoho systému, má to okamţitý vliv na další dva systémy a člov k se
nachází v ohroţení ţivota (29).
Primárn , kdyţ nalezneme osobu po akutní p íhod , musíme si ujasnit, zda jsou
narušeny základní ţivotní funkce. Základní vyšet ení nám poskytne d leţité informace
o zdravotním stavu pacienta a následné první pomoci (29).
Prioritními úkony jsou (29):


zástava vn jšího masivního krvácení



kontrola v domí



obnova dýchaní a srdeční činnosti



ošet ení ostatních poran ní – nap . popáleniny, zlomeniny
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Tyto priority dodrţujeme jak p i ošet ování jedné osoby s více zran ními, tak p i
ošet ování více zran ných osob.

4.4 Život zachra ující laická PP
4.4.1

Masivní vn jší krvácení

Prioritním poţadavkem je velké krvácení zastavit.
P íznaky masivního krvácení jsou, kdyţ krev pod tlakem vyst ikuje z rány nebo
masivn vytéká, vytéká velké mnoţství krve - nasáklý od v, velká kaluţ krve kolem
postiţeného. Zran ný bývá obvykle bledý (28).
První pomoc je stlačení p ímo v rán

či p iloţení tlakového obvazu a p ivolání

záchranné sluţby (28).
Tlak v rán

je nejrychlejší a nejúčinn jší zp sob, jak krvácení zastavit, pro lepší

ut sn ní m ţeme pouţít kus látky, p es kterou stlačujeme krvácející místo. Pokud je to
moţné, chráníme si ruce gumovými rukavicemi a tlak nepovolujeme aţ do p íjezdu
odborné pomoci (28).
P iloţení tlakového obvazu pouţijeme p i krvácení z končetin, pokud není moţné
pouţít tlak p ímo v rán . Tlakový obvaz se skládá z 3 vrstev a v míst p iloţení stlačuje
ránu a poran nou tepnu nebo ţílu a tím zastavuje krvácení (30). Tlakový obvaz
improvizujeme, nebo m ţeme pouţít hotový, který se dá b ţn koupit v lékárn . Skládá
se z krycí vrstvy, obinadla a tlakové vrstvy Ěnap . nerozmotaný obvazě, která ránu
stlačuje. Na krvácející ránu p iloţíme krycí vrstvu a provedeme n kolik otáček
obinadlem, poté p iloţíme vrstvu tlakovou, kterou upevníme zbytkem obinadla (31).
Jestliţe obvaz prosakuje, p iloţíme další tlakovou vrstvu, ale p vodní obvaz
nesundáváme. Do p íjezdu záchranné sluţby postiţeného sledujeme a zajistíme mu
tepelný komfort (31).
4.4.1.1 Vnit ní krvácení
Následkem vysoko-kinetických úraz Ěpády, nárazyě m ţe dojít k pohmoţd ní nebo
roztrţení vnit ních orgán a cév či zlomení kostí. To zpravidla vede ke krevní ztrát do
míst, kam nevidíme. Dále dochází k poškození funkčnosti orgán – nejkritičt jšími
místy jsou v této souvislosti mozek a plíce. Vlivem krvácení a/nebo poškození orgán
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dochází k rozvoji šoku z nedostatečného zásobení organismu krví Ěa tedy i kyslíkemě
(4).
Hemoragický šok
Šok obecn je ţivot ohroţující stav, p i kterém dochází k selhávání krevního ob hu.
M ţe mít mnoho p íčin, které m ţeme rozd lit do dvou skupin - sníţení mnoţství
cirkulující krve Ědo té míry, ţe nestačí k zásobení bun k kyslíkem a ţivinamiě
a ochabnutí činnosti srdce Ěklesá krevní tlak a m ţe dojít aţ k zástav srdceě. Šok m ţe
být následkem krvácení – vn jšího či vnit ního, srdeční p íhody, ztráty t lních tekutin
p i popáleninách, t ţké alergické reakce, váţného zvracení či pr jmu a m ţe také
doprovázet silnou bolest (32)
Hemoragický šok je nebezpečný stav, který je zp sobený velkou ztrátou krve (20-30%
ztráta krve a krevních tekutině. v krevním ečišti chybí ztracená krev a to vede
k nedostatečné perfúzi orgán

krví. Jestliţe stav trvá delší dobu, postiţený umírá

v d sledku selhání orgán (32).
P íznaky šoku jsou bledost, studený pot, zrychlený tep, ţíze , nevolnost (33).
První pomoc p i šoku je (33):


p ivolání zdravotnické záchranné sluţby



pokud zran ný polohu toleruje, poloţíme ho na záda



zajišt ní tepelného komfortu - d leţitá je také izolace mezi postiţeným
a podlahou, protoţe takto ztrácí t lo tepla nejvíc



další opat ení – ošet íme p idruţená poran ní, postiţenému nedáváme napít
i p es jeho moţné ţádosti - m ţeme mu otírat obličej a rty vlhkým kapesníkem,
do p íjezdu

záchranné

sluţby

kontrolujeme

v domí

postiţeného

a komunikujeme s ním v zájmu jeho psychické pohody


protišoková poloha – zvýšení dolní části t la nad úrove srdce – tato poloha není
v podmínkách laické první pomoci dále doporučována, protoţe její účinnost p i
odvrácení šoku nebyla prokázána a m ţe být riziková pro n které zran né (34).
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4.4.2

Bezv domí

Porucha činnosti centrální nervové soustavy Ějedné z vitálních funkcíě. Jedná se o stav,
kdy dochází k útlumu v domí a b losti v r zné intenzit (31).
Osobu v bezv domí poznáme podle toho, ţe leţí zhroucená na zemi a nereaguje
na hlasité slovní podn ty ani d razné zat esení (31). Pr vodním znakem bezv domí
bývá povolené veškeré svalové nap tí postiţené osoby (28).
P íčiny bezv domí mohou být úrazové, cévní Ěkrváceníě, infekční Ěmeningitida,
encefalitidaě, mozkové herniace Ěotok mozku, tumoryě, interní Ěcukrovka, onemocn ní
ledvin, jater apod.ě, hypoxie, intoxikace, extrémní teploty Ěp eh átí, podchlazeníě (31).
P i poskytování první pomoci nejprve zjiš ujeme stav v domí postiţeného. Hlasit
osobu oslovíme a zat eseme s ní. Jestliţe nereaguje, provedeme záklon hlavy, coţ vede
k uvoln ní dýchacích cest. Jednu ruku poloţíme postiţenému pod bradu a táhneme
sm rem nahoru, druhou na čelo a tlačíme sm rem dolu. Záklon hlavy musíme poté
udrţovat, protoţe osoba má ochablé svalstvo. Samotný záklon hlavy m ţe vést
k obnov spontánního dýchání (28).
Zjistíme, jestli postiţená osoba dýchá normáln – p ed ústa postiţené osoby nastavíme
ucho či ruku pro kontrolu vydechovaného vzduchu a také sledujeme, jestli se hrudník
postiţeného zvedá a klesá v pravidelných intervalech (28)


pokud je zachováno normální dýchání, udrţujeme záklon hlavy a p ivoláme
zdravotnickou záchrannou sluţbu a aţ do jejího p íjezdu neustále sledujeme stav
dýchání postiţeného



pokud postiţený nedýchá, nebo máme jakékoliv pochybnosti o tom, ţe dýchání
není normální Ěnap . lapavé dýcháníě, ihned p ivoláme zdravotnickou
záchrannou sluţbu a zahájíme kardiopulmonální resuscitaci

4.4.3

Náhlá zástava krevního ob hu

P i náhlé zástav krevního ob hu je ukončena p ečerpávací činnost srdce, která m ţe
nastat z r zných d vod – abnormální srdeční rytmus, dušení cizím p edm tem aj. (30).
Mezi p íznaky náhlé zástavy krevního ob hu pat í porucha v domí a zástava dýchání.
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Bezv domí nastává b hem n kolika sekund, protoţe mozek není zásobován
okysličenou krví. Za abnormální dýchání je povaţováno úplné bezdeší nebo lapavé
dýchání, to se vyskytuje aţ u 40% p ípad náhlé zástavy ob hu (35).
První pomoc p i náhlé zástav krevního ob hu je p ivolání zdravotnické záchranné
sluţby a neodkladná kardiopulmonální resuscitace (30).
Lapavé Ěterminálníě dýchání je poz statek dýchacího reflexu (28). Dochází p i n m
k nádech m v nápadn

dlouhých intervalech. Lapavé dýchání je známkou srdeční

zástavy, proto ihned zahajujeme kardiopulmonální resuscitaci. Jestliţe se objeví
v pr b hu zahájené resuscitace, není to d vod k jejímu skončení (36).
Neodkladná kardiopulmonální resuscitace
Resuscitací rozumíme souhrn úkon , které vedou k obnovení okysličení krve
a obnovení krevního ob hu a to bez speciálního vybavení, p ípadn

s vyuţitím

automatického externího defibrilátoru, je-li v dosahu. Úkony provádíme p i zástav
dechu a krevního ob hu. Včasné zahájení resuscitace je velmi d leţité, protoţe
k nezvratnému poškození mozku p i zástav krevního ob hu dochází b hem n kolika
málo minut. Resuscitaci po jejím zahájení nep erušujeme aţ do p íjezdu zdravotnické
záchranné sluţby a p edání postiţeného záchraná m, kte í jsou oprávn ni resuscitaci
ukončit. Výjimkou je situace, kdy je resuscitace úsp šná a pravidelná srdeční akce
a dostatečné dýchání je obnoveno, ohroţení zdraví či absolutní vyčerpání zachránce
(37).
Základní kroky neodkladné resuscitace
Resuscitaci zahajujeme, jestliţe postiţená osoba v bezv domí po uvoln ní dýchacích
cest nedýchá, nebo dýchá jen lapav . Skládá se z nep ímé srdeční masáţe a um lého
dýchání z úst do úst (30).
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Nep ímá srdeční masáž
Resuscitaci dosp lého zahajujeme stlačováním hrudníku. Postiţený je v poloze
na zádech na pevné podloţce, hrudník musí být odhalený. Nep ímá srdeční masáţ se
provádí stlačováním hrudníku postiţeného ob ma rukama propnutýma v loktech.
Poloha rukou p i srdeční masáţi je uprost ed hrudníku na spojnici prsních bradavek.
Ramena zachránce jsou p ímo nad hrudníkem postiţeného. P i této činnosti zachránce
v tšinou klečí u postiţeného leţícího na podlaze - viz obrázek č. 2 (38).

Obrázek 2: Nep ímá srdeční masáţ (39)

Frekvence srdeční masáţe je 100 krát za minutu Ěcca 2 krát za 1 sekunduě do hloubky
p ibliţn 5 cm, po kaţdém stlačení hrudník úpln uvolnit, ale neztratit kontakt s k ţí.
Vyškolení zachránci kombinují srdeční masáţ s um lým dýcháním z úst do úst
v pom ru 30:2 (38).
Um lé dýchání
Postiţený je v poloze na zádech, um lé dýchání z úst do úst provádíme tak,
ţe postiţenému zakloníme hlavu a sev eme nos, aby vzduch neunikal nosem ven,
druhou ruku vloţíme pod bradu, čímţ zajistíme záklon hlavy. Po normálním nádechu
provedeme vdech do úst postiţeného, oddálením úst mu umoţníme výdech a poté vdech
opakujeme. Po kaţdém vdechu kontrolujeme, jestli se hrudník postiţeného zvedá. Pro
vlastní ochranu m ţeme pouţít resuscitační roušku, která je obsahem autolékárniček
a b ţn dostupná na trhu (30).
Neškoleným laickým zachránc m se dle doporučených postup

Evropské rady pro

resuscitaci od roku 2010 p i kardiopulmonální resuscitaci doporučuje provád t pouze
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nep ímou srdeční masáţ bez dýchání z úst do úst. Pro netrénovaného zachránce je
pouhé stlačování hrudníku jednodušší a je snadn ji ízeno dispečerem tís ové linky po
telefonu. Studie ukázaly, ţe n kolik prvních minut je pouhé stlačování hrudníku
a stlačování hrudníku dopln né o um lé vdechy pro záchranu ţivota stejn účinné,
nicmén vyškoleným zachránc m se doporučuje st ídat stlačování hrudníku s um lými
vdechy v pom ru 30:2 (40).
Součástí laické první pomoc není zjiš ování zachování krevního ob hu pomocí
nahmatání tepu na krčních tepnách. Nahmatání tepu v krátkém čase není jednoduchá
záleţitost a kaţdá prodleva resuscitace p sobí negativn na mozkové bu ky. Zachránce
tedy zahajuje nep ímou masáţ srdce vţdy, jestliţe po uvoln ní dýchacích cest nenastane
u postiţeného normální dýchání (41).

4.5 Další úrazové stavy
4.5.1

Podez ení na poran ní páte e

Častým následkem pád a náraz u paraglidist jsou úrazy páte e. v dolní Ěbederníě
části páte e se v tšinou jedná o kompresní zlomeniny. Typickou p íčinou je náraz
zespodu v sed Ět eba p i p istání po v truě. Úraz v horní Ěoblast hrudníku a krkuě části
páte e je nejčast ji zp soben nekoordinovaným pádem s p sobením r zných náraz ,
tah , tlak a krut (4).
Poran ní páte e bez rentgenu s jistotou nepoznáme, ale podle mechanismu úrazu
m ţeme mít podez ení na poran ní páte e a podle toho jednat.
Mechanismy úrazu vedoucí k podez ení na poran ní páte e (42):


pády z výšky Ěvíc jak dvojnásobná výška člov kaě



náraz ve více jak 40 km/h



p ímé násilí na páte



úraz hlavy spojený s bezv domím

První pomoc p i podez ení na poran ní páte e (42):
S postiţeným nemanipulujeme, pokud to není nezbytn nutné. Nezbytn nutné je to
v p ípad ţe:


postiţený je v bezv domí a nedýchá – sundáme postiţenému postroj a ihned
zahájíme KPR
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postiţený masivn krvácí – a toto krvácení nelze zastavit v poloze, ve které se
postiţený nachází



postiţenému Ěa zachránciě hrozí nebezpečí – p i transportu se snaţíme
minimalizovat pohyby zejména v oblasti krční páte e. Ideáln je zapot ebí víc
lidí, kdy jeden drţí hlavu a další podpírají ramena, pánev a nohy.

Jedná se o stavy, kdy je zran ný v akutním ohroţení ţivota. Poran ní páte e je
podez ení, ale pokud postiţený nedýchá či ztrácí velké mnoţství krve, tak je jistota, ţe
bez našeho zásahu zem e do n kolika minut. Manipulaci provádíme s nejv tší
opatrností.


pokud je zran ný p i v domí, p istupujeme k n mu zep edu, aby nem l tendence
se po nás otáčet. P ípadn , uţ kdyţ p icházíme, vysv tlujeme „Leţ klidn ,
neotáčej se, m ţeš mít n co s páte í“



pokud postiţený dýchá, jeho hlavu, hned jak to jde Ěpo p ivolání záchranné
sluţbyě, vezmeme do svých dlaní a drţíme Ěchytneme a nepustímeě aţ do
p íjezdu zdravotnické záchranné sluţby. P ípadn si klekneme za postiţeného
a jeho hlavu drţíme svými koleny – máme volné ruce pro další telefonování
a kontrolu dechu, kterou provádíme aţ do p íjezdu záchranné sluţby

4.5.2

Úraz elektrickým proudem

Míra poran ní elektrickým proudem závisí na nap tí Ěnízké či vysokéě a druhu proudu
Ěstejnom rný a st ídavýě. B ţn

se setkáváme s elektrickým proudem st ídavým

(v domácnosti, na pracovištiě, který zp sobuje svalové k eče, proto se postiţený
k ečovit drţí p edm tu, nem ţe se pustit a je stále pod proudem. Stejnom rný proud
naproti tomu zp sobí jednu velkou kontrakci a postiţeného v tšinou odhodí od
elektrického vedení (43).
Nehody zp sobené nízkým nap tím se v tšinou stávají kv li vadným elektrickým
p ístroj m či poškozeným nebo uvoln ným spínač m. Voda je velmi dobrým vodičem
elektrického proudu, dotýkat se mokrýma rukama jinak bezpečných p ístroj výrazn
zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Postiţeného se nikdy nedotýkáme,
pokud je stále v kontaktu se zdrojem elektrického nap tí, vystavili bychom se riziku
zásahu proudem. Snaţíme se p erušit spojení mezi postiţeným a p ívodem elektrického
proudu vypnutím zdroje elektrického nap tí – vypneme hlavní p ívod či vytáhneme
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zástrčku ze zásuvky. Alternativní ešení je oddálit zdroj elektrického nap tí n jakým
nevodivým p edm tem Ěd ev nou holí, košt temě (43).
Kdyţ se jedná o vedení vysokého nap tí, hrozí elektrický výboj aţ do vzdálenosti 1Ř
metr

od zdroje. Ke zran nému se nep ibliţujeme, dokud s jistotou nevíme, ţe byl

elektrický proud odpojen a všechny p ítomné drţíme v bezpečné vzdálenosti (43).
4.5.3

Zlomeniny končetin

Zlomenina je poran ní, p i kterém dochází k poruše celistvosti kosti. Existuje mnoho
typ a mechanism vzniku, ale pro účely laické první pomoci stačí rozlišit, na jaké části
t la došlo ke zlomenin a zda je zav ená či otev ená (34).
Pro zav enou zlomeninu jsou typickými p íznaky porucha funkce a bolest, která se p i
pohybu s poran nou končetinou zhoršuje, otok a mod ina. Pokud došlo k posunu kostí,
m ţe být zm n n tvar končetiny (34).
P i otev ené zlomenin došlo k porušení k ţe a tkání. Rána krvácí a m ţeme vid t části
či úlomky kosti (34).
Komplikace zlomenin spočívá v tom, ţe v blízkosti kaţdé kosti se nachází cévy a nervy,
které ji a okolní tkán vyţivují.

Tyto struktury mohou být následkem zlomeniny

poškozeny. Poškození cév zp sobuje krvácení, které m ţe vést aţ k rozvoji šoku, p i
poškození nervu hrozí ochrnutí dané části t la. U otev ených zlomenin je navíc riziko
vniknutí infekce do rány (34).
První pomoc p i zlomenin (34):


pokud zran nému nehrozí ţádné další nebezpečí, hýbeme s ním co nejmén .
Ošet íme ho na míst a vyčkáme p íjezdu záchranné sluţby



u otev ené zlomeniny nejprve zastavíme krvácení. Pokud je vid t kost,
nezastrkujeme ji zp t, vyskládáme kolem ní ochrannou vrstvu Ěobvazový
materiál, kapesníkyě a poté obváţeme. Pokud se neda í zastavit krvácení tímto
zp sobem, pouţijeme škrtidlo



jestliţe se jedná o nekomplikovanou zlomeninu Ěnap . zav ená zlomenina rukyě
a osoba se m ţe pohybovat sama, m ţeme ji do nemocnice transportovat sami.
U komplikovaných zlomenin voláme záchrannou sluţbu. Do p íjezdu záchranné
sluţby kontrolujeme v domí zran ného a zamezíme rozvoji šoku
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pokud je záchranná sluţba na cest , vytvá ení improvizované dlahy je zbytečné.
Nasazování zp sobuje postiţenému bolest. Dlahu vytvá íme pouze v p ípad , jeli nutné zran ného p enášet a končetinu nejde znehybnit jiným zp sobem Ěnap .
zran ný si ruku m ţe drţet tak, jak mu to vyhovuje a ulevuje od bolesti). Dlaha
se vţdy musí p izp sobit končetin , ne končetina dlaze
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5 PRAKTICKÁ ČÁST
5.1 Cíle práce a v decké otázky
5.1.1

Cíle práce

Cílem práce bylo zjistit teoretické znalosti první pomoci u pilot

paraglidu v ČR

a porovnat vzd lávání v této oblasti s vybranými zahraničními státy. Dalším cílem bylo
zjistit počet nehod a druh zran ní p i bezmotorovém paraglidingu v letech 2012 – 2016,
kde by se znalost první pomoci uplatnila.
5.1.2

Úkoly práce

1. Shromáţd ní teoretických podklad týkajících se paraglidingu a první pomoci
2. Shromáţd ní dat týkajících se leteckých nehod p i paraglidingu v letech 2012 –
2016
3. Shromáţd ní dat od mezinárodních paraglidingových asociací týkajících se
vzd lávání v první pomoci v rámci paraglidingových kurz
4. Tvorba baterie otázek pro anketní šet ení, distribuce ankety
5. Zpracování a vyhodnocení dat
6. Diskuze a vyvození záv r
5.1.3

Výzkumné otázky

Kolik leteckých nehod se stalo v letech 2012 – 2016 p i bezmotorovém paraglidingu
v České republice a k jakému druhu zran ní p i nich došlo?
Jaké vzd lávání v první pomoci je poskytnuto pilot m paraglidu u nás a v zahraničí?
Jaké jsou znalosti o poskytování první pomoci pilot paraglidu?

5.2 Metodika výzkumu
5.2.1

Sb r dat týkající se leteckých nehod v letech 2012 – 2016

Jako metoda výzkumu byl zvolen sb r sekundárních dat. Letecké nehody v České
republice šet í Letecká amatérská asociace ČR, Ústav pro odborné zjiš ování p íčin
leteckých nehod ĚÚZPLNě za spolup sobnosti Police ČR. Oslovili jsme ob

tyto

organizace a domluvili si osobní sch zku v pr b hu kv tna 2017. Na LAA ČR nám
veškeré pot ebné, anonymní informace poskytl v písemné podob Jan Hájek, hlavní
inspektor provozu PK. Zajímaly nás zaznamenané letecké nehody v letech 2012 – 2016
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a k jakému druhu zran ní p i nich došlo. Se stejným dotazem jsme se obrátili na pana
Jana Rychnovského, který pracuje jako analytik v ÚZPLN a velmi ochotn nám poskytl
veškeré dostupné, anonymní informace v elektronické podob . Získané materiály
z obou zdroj byly porovnány a statisticky zpracovány v programech Microsoft Word
a Microsoft Excel a slouţily jako jeden z podklad pro tvorbu ankety.
5.2.2

Sb r dat týkající se zahrnutí p edm tu první pomoc do paraglidingových
kurz v Evrop a ve sv t

Jako metoda výzkumu byl zvolen sb r sekundárních dat – elektronické dotazování.
v pr b hu kv tna 2017 byl poslán email 21, p eváţn evropským, paraglidingovým
asociacím s ţádostí o zodpov zení 3 otázek. Návratnost byla 67%. v období kv ten –
červenec 2017 jsme dostali odpov

od čtrnácti asociací, ale jedna odpov

byla

neúplná, proto jsme ji nemohli za adit do konečného statistického zpracování
v programech Microsoft Word a Microsoft Excel.
5.2.3

Anketní šet ení

Výb r vhodné baterie otázek pro anketu prob hl po shromáţd ní všech dostupných, jiţ
existujících otázek týkající se první pomoci z internetu. Mnoţství tém
rozd leno do konkrétních okruh

Ř00 otázek bylo

dle charakteru otázek – p ístup k bezv domému,

kardiopulmonální resuscitace, zástava masivního krvácení, podez ení na infarkt,
podez ení na cévní mozkovou p íhodu aj. Vytvo ené okruhy slouţily jako podklad
k tvorb baterie otázek pro anketu. Část otázek byla p eformulována do tématiky
paraglidingu a výb r byl navíc ovlivn n dle četnosti úraz p i paraglidingu v posledních
letech. Pro zjišt ní, jestli je anketa srozumiteln formulována a zda je moţné její ádné
vypln ní, byla provedena analýza protokolu. Pro její vypln ní jsme oslovili 4
respondenty (2 ţeny a 2 muţe) a zárove je vyzvali k tomu, aby nám sd lovali své
porozum ní jednotlivým otázkám, motivaci k jejich vypl ování a p ípadné p ipomínky.
Tyto informace a p ipomínky slouţily k vytvo ení konečné verze baterie otázek pro
anketu.
Anketa byla tvo ena ze dvou částí – první část byla informativní a obsahovala 8 otázek
Ě7 uzav ených a 1 otev enouě týkající se pohlaví, v ku, p edpokládaných znalostí aj.
Druhá část zjiš ovala samotné znalosti respondenta a obsahovala 13 otázek (12
uzav ených a 1 otev enouě. Konkrétní počet otázek byl zvolen tak, aby anketa nebyla
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moc dlouhá a respondenti neztratili v pr b hu vypl ování pozornost a výsledky nebyly
znehodnocené.
Anketa byla vytvo ena na serveru www.survio.cz a distribuována v elektronické podob
v červenci 2017 prost ednictvím internetu. Pro umíst ní ankety byla zvolena sociální sí
Facebook, konkrétn

skupina shromaţ ující české piloty paraglidu a dále stránka

www.pgweb.cz, kde probíhá Český pohár paraglidingu, kam kaţdý pilot musí vstoupit,
pokud chce p ihlásit sv j p elet a získat za n j bodové ohodnocení. Anketu vyplnilo
celkem 103 Ě100%ě respondent a všechny Ě100%ě byly pouţity do výzkumu.
Získaná data ze serveru www.survio.cz byla zpracována pomocí programu Microsoft
Excel a importována do programu STATA, pomocí kterého jsme vypočítali pr m r,
rozptyl, sm rodatnou odchylku, aj.
Dále jsme v programu STATA provedli dvou-výb rový t-test s hladinou významnosti
0,1, abychom zjistili statistickou pravd podobnost, ţe dv populace, ze kterých jsou
vzorky vybrány, mají stejnou pr m rnou hodnotu. Výsledkem testu je číslo „p“ a jeho
hodnota nám íká, jestli zamítáme či nezamítáme nulovou hypotézu, v našem p ípad :
nebude existovat rozdíl v počtu správných odpov dí mezi dv ma skupinami. Nulová
hypotéza byla zamítnuta, protoţe p-hodnota vyšla 0.0526. Tudíţ u našich dat nelze
tvrdit, ţe mezi testovanými soubory není rozdíl.
Nakonec jsme provedli Shapiro-Wilk test pro zjišt ní, zda se rozd lení populace, ze
které byl vzorek vybrán, výrazn neliší od normáln distribuované populace.
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5.2.4

Charakteristika zkoumaného souboru

Zkoumaný soubor tvo ilo celkem 103 respondent Ě100%ě, z toho 85 muţ ĚŘ2%ě a 18
ţen Ě1Ř%ě. Pohlaví respondent znázor uje graf č. 1.

18%

82%
M

Ž

Graf 1: Pohlaví respondent

V k respondent

1%

1%

12,6%
34%

51,5%

15 - 18

19 - 30

31 - 45

46- 60

Graf 2: V k respondent

V k 15 – 1Ř uvedl 1 respondent Ě1%ě. V k 1ř – 30 uvedlo 35 respondent Ě34%ě. V k
31 – 45 uvedlo 53 respondent Ě51,5%ě. V k 46 – 60 uvedlo 13 respondent Ě12,6%ě
a v k 61 a víc uvedl 1 respondent Ě1%ě. V k respondent znázor uje graf č. 2.
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6 Výsledky
6.1 Hodnocení leteckých nehod
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Graf 3: Letecké nehody p i bezmotorovém paraglidingu r. 2012 - 2016

V letech 2012 – 2016 bylo evidováno 64 leteckých nehod (100%) p i bezmotorovém
paraglidingu. v roce 2012 bylo zaznamenáno 12 leteckých nehod (19%) a 16 (25%)
v roce 2013. v roce 2014 bylo zaznamenáno 10 leteckých nehod (16%) a z toho jedna
smrtelná nehoda. v roce 2015 bylo registrováno nejmén leteckých nehod a to 9 (14%).
Nejvíce nehod bylo zaznamenáno v roce 2016 a to 17 leteckých nehod (26%) z čehoţ 2
smrtelné. Počet leteckých nehod v jednotlivých letech znázor uje graf č. 3.
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Graf 4: Druh zran ní

Nejčast jším druhem zran ní bylo evidováno poran ní páte e a to u 7 p ípad (35%).
Zlomenina nohy u 4 p ípad

(20%). U 2 p ípad

(10%) byl zaznamenán úraz

elektrickým proudem, bezv domí a ot es mozku. Po 1 p ípadu (5%) bylo zaznamenáno
poran ní pánve, ţeber a zlomenina ruky. Jednotlivé druhy zran ní jsou naznačeny
v grafu č. 4.
Mechanismus či závažnost zran ní bez určení druhu zran ní
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Graf 5: Mechanismus či závaţnost zran ní bez určení druhu zran ní
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Bez bliţší specifikace bylo popsáno 20 p ípad (61%) jako pád z výšky + t ţké zran ní.
Jako lehké zran ní bez bliţšího popisu 6 p ípad (18%) a 4 p ípady (12%) byly popsány
jako náraz do svahu. Smrtelné byly 3 p ípady (9%). Graf č. 5 nám znázor uje nehody,
u kterých nebyl druh zran ní popsán.

6.2 Hodnocení za azení výuky první pomoci do kurz paraglidingu
v Evrop a ve sv t
V tabulce 10 vidíme za azení p edm tu první pomoc do výukových osnov jednotlivých
zemí.
Vysv tlivky k tabulce:
* Obsahem kurzu IVR 1 jsou základní postupy první pomoci v kaţdodenním ţivot ,
práci či volném čase.
** Neexistuje specifická norma pro piloty a tandempiloty. Kaţdý m ţe létat legáln bez
oficiálního výcviku. Pilotní pr kaz je povinný pouze pro komerční účely Ětandempiloti,
instrukto iě.
*** Evropský certifikát první pomoci ĚEuropean First Aid Certificateě.
**** Kurz první pomoci a kardiopulmonální resuscitace Amerického Červeného K íţe
(American Red Cross).
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Tabulka 10: Za azení p edm tu první pomoc do výukových osnov jednotlivých zemí, časová
dotace a forma výuky
ZEM
ČESKÁ
REPUBLIKA
SLOVESKÁ
REPUBLIKA

SLOVINSKO

ITÁLIE

NORSKO
VELKÁ
BRITÁNIE
ŠVÝCARSKO

ŠPAN LSKO

ŠVÉDSKO

BELGIE
SPOLKOVÁ
REPUBLIKA
N MECKO
DÁNSKO

SPOJENÉ STÁTY
AMERICKÉ

KOSOVO
Ěneza azenoě

KVALIFIKACE

VÝUKA PRVNÍ
POMOCI

PILOT
TANDEMPILOT
INSTRUKTOR
PILOT
TANDEMPILOT
INSTRUKTOR
PILOT
TANDEMPILOT
INSTRUKTOR
PILOT
TANDEMPILOT
INSTRUKTOR
PILOT
TANDEMPILOT
INSTRUKTOR
PILOT
TANDEMPILOT
INSTRUKTOR
PILOT
TANDEMPILOT
INSTRUKTOR
PILOT
TANDEMPILOT
INSTRUKTOR
PILOT
TANDEMPILOT

ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
NE**
NE
ANO
ANO
NE

INSTRUKTOR

ANO

PILOT
TANDEMPILOT
INSTRUKTOR
PILOT
TANDEMPILOT
INSTRUKTOR
PILOT
TANDEMPILOT
INSTRUKTOR
PILOT

NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

TANDEMPILOT

ANO

INSTRUKTOR

ANO

PILOT
TANDEMPILOT
INSTRUKTOR

ANO

ČAS

FORMA

1 h.
0,5 h.
4 h.
1 h.
1 h.
1 h.
1 h.
1 h.
1 h.
2 – 4 h.
2 h.
2 dny
8 h.
1 h.
1 h. + 1
h.
40 h.
8 h.
8 h.
18 h.

teoretická
teoretická
teoretická + praktická
teoretická
teoretická
teoretická
teoretická
teoretická
teoretická
teoretická
teoretická
IVR 1*
teoretická + praktická
teoretická
-

-

-

teoretická + praktická
EFAC *** Red Cross
teoretická + praktická
teoretická + praktická
teoretická + praktická
teoretická

First aid and CPR –
American Red Cross
First aid and CPR****
American Red Cross
teoretická
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Za azení p edm tu první pomoc do paraglidingových kurz

asociacemi

jednotlivých zemí
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Graf 6: Za azení výuky první pomoci do osnov

U kvalifikace pilot za azuje p edm t první pomoc do vzd lávacích osnov 7 zemí Ě54%ě
z celkového počtu 13 zemí (100%). První pomoc do osnov vzd lávání pilot neza azuje
6 zemí (46%). U kvalifikace tandempilot za azuje p edm t první pomoc do
vzd lávacích osnov 6 zemí (46%) a neza azuje 7 zemí (54%). Nejvíce zemí za azuje
p edm t první pomoc do osnov vzd lávání instruktor a to 11 zemí (85%). Pouze 2
zem (15%) neza azují p edm t první pomoc do osnov vzd lávání instruktor . Za azení
výuky první pomoci do osnov ukazuje graf č. 6.
Srovnání teoretické a praktické výuky první pomoci v paraglidingových kurzech
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7
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Graf 7: Srovnání teoretické a praktické výuky u jednotlivých kvalifikací
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U kvalifikace pilot z celkového počtu 7 zemí (100%) probíhá výuka v 6 zemích (86%)
pouze teoretickou formou. v jedné zemi (14%) je teoretická výuka dopln na
o praktickou. U kvalifikace tandempilot se nám u jedné zem nepoda il druh výuky
zjistit. Z počtu 5 zemí (100%) probíhá výuka pouze teoretickou formou ve 3 zemích
(60%) a ve 2 zemích (40%) je teoretická výuka dopln na o praktickou výuku. U
kvalifikace instruktor se nám u jedné zem nepoda il druh výuky zjistit. Z celkového
počtu 10 zemí (100%) probíhá výuka pouze teoretickou formou ve 3 zemích (30%)
a v 7 zemích (70%) je teoretická výuka dopln na o praktickou výuku. Srovnání
teoretické a praktické výuky naznačuje graf č. 7.
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Graf 8: Hodinová dotace výuky první pomoci u jednotlivých kvalifikací

U kvalifikace pilot se nám u jedné zem nepoda ila hodinová dotace výuky první
pomoci zjistit. Z celkového počtu 6 zemí (100%) je ve 4 zemích (66%) dotace výuky
první pomoci 1 hodina. v jedné (17%) je dotace výuky první pomoci v rozmezí 2 – 4
hodin. A jedna zem (17%) dotuje první pomoc Ř hodinami. U kvalifikace tandempilot
se nám u dvou zemí nepoda ila hodinová dotace zjistit. Z celkového počtu 4 zemí
(100%) dotují první pomoc 1 hodinou 3 zem (75%). v jedné zemi (25%) je dotace
výuky první pomoci Ř hodin. Nejv tší dotace výuky první pomoci je u kvalifikace
instruktor, u dvou zemí nepoda ila zjistit. Z celkového počtu ř zemí (100%) je ve 2
zemích (22%) dotace výuky první pomoci 1 hodina. Ve 3 zemích (33%) 2 – 4 hodiny.
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Po jedné zemi (11%) je dotace 8 hodin a 1Ř hodin. Více neţ 40 hodin v nují první
pomoci 2 zem (22%). Hodinovou dotaci výuky první pomoci nám znázor uje graf č. Ř.

6.3 Hodnocení anketního šet ení
Subjektivní hodnocení dostatečnosti výuky první pomoci v základním kurzu
paraglidingu

39,8%
60,2%

Ano

Ne

Graf 9: Subjektivní hodnocení dostatečnosti výuky první pomoci

Na otázku: „P išla Vám výuka první pomoci v základním kurzu paraglidingu
dostatečná?“ odpov d lo 62 respondent Ě60,2%) ANO a 41 respondent Ě3ř,Ř%) NE.
Hodnocení výuky první pomoci znázor uje graf č. ř.
D vody dostatečnost či nedostatečnosti výuky první pomoci
Subjektivní názor respondent na dostatečnost výuky první pomoci
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Graf 10: Subjektivní názor respondent na dostatečnost výuky první pomoci

49

Graf č. 10 znázor uje subjektivní názor respondent

na dostatečnost výuky první

pomoci v rámci paraglidingového kurzu. Nejčast jšími d vody dostatečné výuky jsou
nabyté informace odjinud Ě2Ř%ě, obsahová dostatečnost Ě20%ě či časová dostatečnost
(10%).

SUBJEKTIVNÍ NÁZOR RESPONDENTŮ
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Graf 11: Subjektivní názor respondent na nedostatečnost výuky první pomoci

Graf č. 11 znázor uje subjektivní názor respondent na nedostatečnost výuky první
pomoci v rámci paraglidingového kurzu. Nejčast jšími d vody nedostatečné výuky jsou
málo času na výuku Ě35%ě, absence praktického nácviku Ě20%ě, stručnost Ě20%ě či
neefektivnost výuky Ě12,5%ě.
Subjektivní názor na formu výuky první pomoci v základním kurzu paraglidingu

10,7%
9,7%

79,6%

T

P

K

Graf 12: Forma výuky první pomoci
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Na otázku: „V jaké form

by pro Vás byla výuka první pomoci v rámci

paraglidingového kurzu optimální?“ zvolilo 11 respondent Ě10,7%) pouze teoretickou
formu. Pouze praktickou formu zvolilo 10 respondent Ěř,7%ě. Kombinaci teoretické
a praktické formy zvolilo Ř2 respondent Ě7ř,6%ě. Subjektivní názor na formu výuky
znázor uje graf č. 12.
Subjektivní názor na rozsah výuky první pomoci v základním kurzu paraglidingu

2,9%
13,6%
22,3%
25,2%
35,9%

Ž
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3 - 5 hodin

Graf 13: Rozsah výuky první pomoci

Na otázku: „V jakém rozsahu by pro Vás byla výuka první pomoci v rámci
paraglidingového kurzu optimální?“ zvolili 3 respondenti (2,9%) odpov

ţádná výuka.

Výuku v rozsahu 1 hodina zvolilo 23 respondent Ě22,3%ě. Výuku v rozsahu 2 – 3
hodiny by uvítalo 37 respondent Ě35,ř%ě. Výuku v rozsahu 3 – 5 hodin zvolilo 26
respondent Ě25,2%) a výuku delší neţ 5 hodin by uvítalo 14 respondent Ě13,6%).
Subjektivní názor na rozsah výuky ukazuje graf č. 13.
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Absolvování jiného kurzu první pomoci
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Graf 14: Absolvování jiného kurzu první pomoci

Na otázku: „Absolvovali jste i jiný kurz první pomoci?“ odpov d lo 73 respondent
(70,9%) ANO a 30 respondent Ě2ř,1%) NE. Výsledky ukazuje graf č. 14.
Subjektivní hodnocení schopnosti poskytnout správnou první pomoc

24,3%

75,7%

Ano

Ne

Graf 15: Subjektivní hodnocení schopnosti poskytnout správnou první pomoc

Na otázku: „Myslíte, ţe byste um li správn poskytnout první pomoc?“ odpov d lo 78
respondent Ě75,7%) ANO a 25 respondent Ě24,3%) NE. Výsledky ukazuje graf č. 15.
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Otázka č. 1: Na jaké číslo/čísla byste volali v p ípad poskytování první pomoci?
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Graf 16: Odpov di respondent k ot. č. 1 týkající se znalosti tís ových čísel

Správnou odpov

uvedlo 103 respondent

Ě100%ě. Čísla 155 a 122 uvedlo 42

respondent Ě41%ě, číslo 155 uvedlo 37 respondent Ě36%ě, evropskou linku tís ového
volání 112 uvedlo 21 respondent Ě20%ě. Číslo 112 a 122 uvedli 2 respondenti (2%).
Jeden respondent Ě1%ě uvedl číslo 155 a 1210 Ěviz graf č. 16ě.

53

Otázka č. 2: Krvácení ohrožuje život dosp lého člov ka:
a) vţdy, kdyţ z rány vytéká jasn červená krev
b) pokud krev z rány masivn vytéká či st íká
c) pouze v p ípad , ţe jde o tepenné krvácení Ěz rány vyst ikuje v pravidelných
intervalech)
8,7% 6,8%

84,5%

a)

b)

c)

Graf 17: Správné a špatné odpov di respondent k ot. č. 2 týkající se masivního krvácení

Správnou odpov

označilo Ř7 respondent

ĚŘ4,5%ě. Nesprávnou odpov

„vţdy,

kdyţ z rány vytéká jasn červená krev“ a „pouze v p ípad , ţe jde o tepenné krvácení
(z rány vyst ikuje v pravidelných intervalechě“ uvedlo 16 respondent

Ě15,5%).

Výsledky jsou uvedeny v grafu č. 17.
Otázka č. 3: Závažné krvácení zastavuji:
a) škrtidlem, co nejblíţ rán
b) tlakem v rán Ěpop ípad tzv. tlakovým obvazemě
c) zavázáním Ěnap . mikinou či ručníkemě

1,9%
17,5%

80,6%

a)

b)

c)

Graf 18: Správné a špatné odpov di respondent k ot. č. 3 týkající se masivního krvácení
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Závaţné krvácení by správn

zastavilo Ř3 respondent

ĚŘ0,6%ě, „škrtidlo“ či

„zavázání“ označilo 20 respondent Ě1ř,4%ě, coţ byly odpov di nesprávné. Výsledky
ukazuje graf č. 1Ř.
Otázka č. 4: Pro účely zahájení kardiopulmonální resuscitace hmatáme tep u
postiženého s podez ením na srdeční zástavu Ěnehýbe se, nereaguje na žádné
podn tyě?
a) na krkavici
b) na záp stí
c) hmatání tepu je nespolehlivé, pokud si nejsme jisti, zda osoba dýchá normáln ,
co nejd íve začneme s resuscitací

37,9%
60,2%
1,9%
a)

b)

c)

Graf 19: Správné a špatné odpov di respondent k ot. č. 4 týkající se hmatání tepu

Správnou odpov

: „hmatání tepu je nespolehlivé, pokud si nejsme jisti, zda osoba

dýchá normáln , co nejd íve začneme s resuscitací“ uvedlo 62 respondent Ě60,2), 41
respondent Ě3ř,Ř%ě by chybn hmatalo tep na krkavici či záp stí. Výsledky znázor uje
graf č. 1ř.

55

Otázka č. 5: Doporučená frekvence stlačování hrudníku p i nep ímé masáži srdce
je:
a) 100x za minutu (skoro 2x za sekundu)
b) 30x za sekundu (jednou za 2 sekundy)
c) 60x za minutu Ě1 za dv sekundyě

24,3%
1,9%
73,8%

a)

b)

c)

Graf 20: Správné a špatné odpov di respondent k ot. č. 5 týkající se frekvence p i nep ímé
masáţe srdce

Správnou odpov

„100x za minutu Ěskoro 2x za sekunduě“ označilo 76 respondent

(73,8%ě. Chybnou odpov

zvolilo 27 respondent Ě26,2%). Výsledky ukazuje graf č.

20.
Otázka č. 6: Jak správn

provádíme nep ímou srdeční masáž Ěstlačování

hrudníkuě u dosp lého člov ka?
a) nataţenýma rukama stlačujeme levou stranu hrudníku, protoţe srdce je uloţeno
vlevo
b) stlačování provádíme nataţenýma rukama uprost ed hrudníku mezi prsními
bradavkami
c) na umíst ní rukou na hrudníku nezáleţí
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1%

5,8%

93,2%

a)

b)

c)

Graf 21: Správné a špatné odpov di respondent k ot. č. 6 týkající se polohy rukou p i nep ímé
masáţi srdce

Správné místo pro stlačování hrudníku z celkového počtu 112 Ě100%ě zná 96
respondent Ěř3,2%). Chybnou odpov

uvedlo respondent 7 Ě6,Ř%). Výsledky jsou

uvedeny v grafu č. 21.
Otázka č. 7: Jak se p ed p íjezdem záchranné služby postaráme o člov ka, u
kterého se po úraze rozvíjí šok? Ězhoršující se stav v domí, zrychlující se tepová
frekvence, bledá k že, studený pot, pocit žízn ..ě
a) je nutné doplnit tekutiny, tudíţ dáme postiţenému napít v tší mnoţství tekutiny
b) je nutné tišit bolest, tudíţ je d leţité sehnat prášky proti bolesti a zapít je
dostatečným mnoţstvím tekutiny
c) minimalizujeme pohyb se zran ným a poskytneme mu tepelný komfort
Na otázku: „Jak se p ed p íjezdem záchranné sluţby postaráme o člov ka, u kterého se
po úraze rozvíjí šok?“ odpov d li správn všichni respondenti Ě100%ě.
Otázka č. 8: Nejlepší poloha pro postiženého, který je p i v domí, ale udává, že se
mu špatn dýchá, je?:
a) vsed nebo polosed s moţností zap ít ruce Ěnap . o zem, o ţidli nebo podloţkuě
b) vleţe na zádech se zaklon nou hlavou
c) „stabilizovaná“ poloha vleţe na boku
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36,9%

44,7%

18,4%

a)

b)

c)

Graf 22: Správné a špatné odpov di respondent k ot. č. 8 týkající se ztíţeného dýchání

Správnou odpov

označilo 3Ř respondent Ě36,ř%ě. Chybnou odpov

„vleţe na

zádech se zaklon nou hlavou“ zvolilo 1ř respondent Ě1Ř,4%) a „stabilizovaná poloha
vleţe na boku“ zvolilo 46 respondent

Ě44,7%ě. Celkem chybn

odpov d lo 65

respondent Ě63,1%ě. Výsledky ukazuje graf č. 22.
Otázka č. 9: Pilot si p ed startem st žuje, že ho bolí na hrudi a bolest mu vyst eluje
do levé paže. Máme podez ení, že by to mohl být infarkt, co je pot eba ud lat?
a) pilota poloţit na záda a podloţit mu nohy Ěnap . batohemě, poté zavolat
záchrannou sluţbu
b) pilota pohodln usadit do polosedu a zavolat záchrannou sluţbu
c) co nejrychleji s ním jet do nemocnice
10,7%

40,8%
48,5%

a)

b)

c)

Graf 23: Správné a špatné odpov di respondent k ot. č. ř týkající se podez ení na infarkt

Do polosedu by osobu s podez ením na infarkt správn usadilo 50 respondent Ě4Ř,5%).
Chybnou odpov

„pilota poloţit na záda a podloţit mu nohy Ěnap . batohemě, poté

zavolat záchrannou sluţbu“ a „co nejrychleji s ním jet do nemocnice“ uvedlo 53
respondent Ě51,5%). Výsledky ukazuje graf č. 23.
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Otázka č. 10: Pilot po nepovedeném startu narazil do stromu. Je v bezv domí ale
pravideln a z eteln dýchá, do p íjezdu záchranné služby postiženého:
a) ponecháme v poloze v jaké je, fixujeme hlavu a trvale sledujeme stav dýchání
b) uloţíme do „stabilizované“ polohy
c) otočíme do polohy na zádech a zakloníme hlavu, abychom lépe uvolnili dýchací
cesty

13,6%

1,9%

84,5%

a)

b)

c)

Graf 24: Správné a špatné odpov di respondent k ot. č. 10 týkající se bezv domí

Teoreticky by se o člov ka v bezv domí správn postaralo Ř7 respondent ĚŘ4,5%). Do
stabilizované polohy a polohy na zádech by postiţeného chybn

ukládalo 16

respondent Ě15,5%ě. Výsledky znázor uje graf č. 24.
Otázka č. 11: Pilotovi se ve výšce 5 – 10 metr zaklopil vrchlík a spadl na zem. Je
v bezv domí, leží na b iše, máme podez ení na poran ní páte e, ale nejsme si jisti,
zda dýchá. Záchranná služba už je na cest , náš postup:
a) ponecháme postiţeného v poloze, v jaké je, a v bec se ho nedotýkáme. Po pádu
je pravd podobný úraz páte e a jakákoliv manipulace by mohla situaci ješt
zhoršit a vést k ochrnutí.
b) postiţeného otočíme na záda, opatrn , tahem v dlouhé ose t la sejmeme p ilbu,
mírn

zakloníme hlavu, a pokud nedojde k obnovení dýchání, sundáme

postiţenému postroj a zahájíme resuscitaci
c) postiţeného uloţíme do „stabilizované“ polohy
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1%

13,6%

85,4%

a)

b)

c)

Graf 25: Správné a špatné odpov di respondent k ot. č. 11 týkající se bezv domí

Správnou odpov

označilo ŘŘ respondent ĚŘ5,4%ě. Chybnou odpov

„ponecháme

postiţeného v poloze, v jaké je, a v bec se ho nedotýkáme. Po pádu je pravd podobný
úraz páte e a jakákoliv manipulace by mohla situaci ješt zhoršit a vést k ochrnutí“
označilo 14 respondent

Ě14%ě a „postiţeného uloţíme do „stabilizované“ polohy“

označil 1 respondent Ě1%ě. Celkem chybn

odpov d lo 15 respondent

Ě14,6%).

Výsledky ukazuje graf č. 25.
Otázka č. 12: Pilot neodhadl vzdálenost na p istání a padák se mu zamotal do
drátu vysokého nap tí. Pilot visi cca 10 m nad zemí v blízkosti jednoho ze stožár
vysokého nap tí. Náš postup:
a) hrozí nebezpečí, ţe se padák uvolní a pilot spadne na zem, opatrn vylezeme na
stoţár a snaţíme se pilota zajistit
b) pokud je pilot p i v domí, slovn ho navádíme, aby se chytil stoţáru a zabránil
tak moţnému pádu na zem
c)

zavoláme záchrannou sluţbu a k pilotovi se nep ibliţujeme kv li nebezpečí
zasaţení proudem, zkusíme navázat slovní kontakt
1%

99%

a)

b)

c)

Graf 26: Správné a špatné odpov di respondent k ot. č. 12 týkající se úrazu
elektrickým proudem
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Na otázku týkající se zachování vlastní bezpečnosti odpov d lo 102 respondent Ěřř%ě
správn . Chybnou odpov

„pokud je pilot p i v domí, slovn ho navádíme, aby se

chytil stoţáru a zabránil tak moţnému pádu na zem“ zvolil 1 respondent (1%).
Výsledky ukazuje graf č. 26.
Otázka č. 13: Častou zlomeninou p i paraglidingu je zlomenina dolní končetiny
Ěkotník, stehenní kostě. Postup p i poskytování první pomoci u zav ené zlomeniny
je:
a) s postiţeným zbytečn nemanipulujeme a vyčkáme na p íjezd záchranné sluţby
b) vyrobíme improvizovanou dlahu, za mírného tahu končetinu narovnáme
a transportujeme postiţeného do nemocnice automobilem
c) p ed transportem se pokusíme vykloubené klouby vrátit zp t na své místo
a zlomenou kost narovnat

10,7%

89,3%

a)

b)

c)

Graf 27: Správné a špatné odpov di respondent k ot. č. 13 týkající se zav ené zlomeniny

Správnou odpov

„s postiţeným zbytečn

záchranné sluţby“ uvedlo ř2 respondent

nemanipulujeme a vyčkáme na p íjezd
ĚŘř,3%). Chybnou odpov

označilo 11

respondent Ě10,7%ě. Výsledky ukazuje graf č. 27.
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6.4 Celkové hodnocení anketního šet ení
6.4.1

Celkový pom r správných a špatných odpov dí

22%

78%

Graf 28: Celkový pom r správných a špatných odpov dí

Tento graf znázor uje celkový pom r správných a špatných odpov dí anketního šet ení.
Z celkového počtu 1236 otázek Ě100%ě bylo ř63 otázek Ě7Ř%ě zodpov zeno správ
a 273 otázek Ě22%ě chybn Ěviz graf č. 28).
6.4.2

Rozložení všech výsledk

Graf 29: Rozloţení všech výsledk

Graf č. 29 nám ukazuje rozloţení všech výsledk Ědo výsledk není zahrnuta otázka
č. 1). Z celkového počtu 12 otázek Ě100%ě byl nejlepší výsledek správn
zodpov zených otázek 12 Ě100%ě a nejhorší výsledek správn zodpov zených otázek 6
(50%).
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6.4.3

Rozd lení výsledk do dvou skupin dle absolvování kurzu první pomoci

Graf 30: Rozd lení výsledk do dvou skupin dle absolvování kurzu první pomoci

Graf č. 30 nám ukazuje rozloţení výsledk poté, co jsme výzkumný vzorek rozd lili do
dvou skupin podle toho, zda respondenti odpov d li „ano“ či „ne“ na otázku
„Absolvovali jste i jiný kurz první pomoci?“.
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6.4.4

Statistické vlastnosti výsledk anketního šet ení

Tabulka 11: Výsledky anketního šet ení

Results
Percentiles

Smallest

1%

6

6

5%

7

6

10%

7

6

Obs

103

25%

8

6

Sum of Wgt.

103

50%

9

Mean

9.349515

Largest

Std. Dev.

1. 600911

75%

11

12

90%

11

12

Variance

2.562916

95%

12

12

Skewness

-.1356772

99%

12

12

Kurtosis

2.284676

Tato tabulka shrnuje statistické vlastnosti výsled

anketního šet ení jako velikost

vzorku, pr m r, rozptyl, sm rodatná odchylka aj. Ěviz tabulka č. 10).
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6.4.5

Výsledky dvou-výv rového t-testu

Tabulka 12: Tabulka zobrazující výsledky dvou-výb rového t-testu

Two-sample t test with equal variances
Goup

Obs

Mean

Std. Err.

Std. Dev.

[95% Conf. Interval]

ano

74

9.540541

.1847471

1.589255

9.17234

9.908741

ne

29

8.862069

.2882089

1.552053

8.2717

9.452438

combined

103

9.349515

.1577425

1.600911

9.036633

9.662396

.6784716

.3459345

-.0077695

1.364713

diff

diff = mean(ano) - mean(ne)

t = 1.9613

Ho: diff = 0

degrees of freedom = 101

Ha: diff < 0

Ha: diff != 0

Pr(T < t) = 0.9737

Ha: diff > 0

Pr(|T| > |t|) = 0.0526

Pr(T > t) = 0.0263

Tato tabulka ukazuje výsledky dvou-výb rového t-testu. Výzkumný vzorek jsme
rozd lili na dv skupiny dle toho, zda respondenti absolvovali či neabsolvovali kurz
první pomoci Ěviz tabulka č. 11ě.
6.4.6

Výsledky Shapiro-Wilk testu

Tabulka 13: Výsledky Shapiro-Wilk testu

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable

Obs

W

V

z

Prob>z

results

103

0.99508

0.417

-1.945

0.97411

Tato tabulka znázor uje výsledky Shapiro-Wilk testu, pomocí kterého zjiš ujeme, zda
se rozd lení populace, ze které byl vzorek vybrán, výrazn

neliší od normáln

distribuované populace Ěviz tabulka č. 12ě.
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7 Diskuze
P i zpracování a vyhodnocení dat bylo zjišt no, ţe se v letech 2012 – 2016 na území
České republiky stalo 64 leteckých nehod p i bezmotorovém paraglidingu. Odkazujeme
se ale pouze na nehody, které byly ádn nahlášeny. Mezi nejčast jší úrazy pat í
poran ní páte e a zlomeniny dolních končetin, coţ vyplývá z charakteru posedu p i
létání a úrazy spojené s pádem z velké výšky. Kadlecová (2) ve svém výzkumu
týkajícího se nehodovosti v paraglidingu v letech 2005 – 2012 uvádí 6ř leteckých
nehod, coţ naznačuje, ţe i p es zvyšující se počet aktivn létajících paraglidist se počet
nehod výrazn nem ní.
Informace o za azení p edm tu první pomoc do výukových osnov pilot , tandempilot
a instruktor se nám poda ilo získat od 13 zemí. Cílem bylo zjistit také formu výuky
a časovou dotaci p edm tu. Nejčast ji jsou v první pomoci vzd láváni instrukto i, z 13
zemí za azuje p edm t první pomoc 11 zemí. U kvalifikace pilot za azuje výuku 7 zemí.
Instrukto i pracují v kurzech s velkým mnoţstvím lidí, proto je jejich vzd lávání
namíst . Z pr zkumu vyplívá, ţe z celkového počtu 64 leteckých nehod se 4 nehody
staly pilot m-ţák m v kurzu. Zbylé nehody se staly bez dohledu instruktora. Jak navíc
ukazuje studie Kadlecové (2), více jak 50% leteckých nehod se stane p i startu či
p istání a poskytování první pomoci je často na p ítomných pilotech. Na jejich
vzd lávání by proto m l být kladen nemenší d raz.
Dále nás zajímalo, zda výuka první pomoci probíhá teoretickou či praktickou formou.
U kvalifikace pilot uvedlo teoretickou výuku 6 zemí, pouze 1 zem uvedla, ţe vzd lává
piloty i praktickou formou. U kvalifikace instruktor uvedly vzd lávání pouze
teoretickou formu 3 zem

a praktickou formou 7 zemí. Jak ukazují zkušenosti,

opravdové zvládnutí dovedností pro poskytování první pomoci lze získat pouze tak,
ţe si naučené postupy m ţeme prakticky vyzkoušet – nejlépe v modelových situacích.
P i pouhém p edávání teoretických znalostí a učení jednotlivých postup dochází spíše
k hromad ní nepouţitých znalostí, ale není zajišt no jejich vyuţít v praxi. Smysluplná
výuka první pomoci se zam uje na vlastní provedení ţivot zachra ujících úkon
a jejich bezchybný nácvik. Jde p edevším o schopnost reagovat na ţivot ohroţující
stavy, kdy je nalezen člov k v bezv domí, je t eba zastavit závaţné krvácení či
postiţeného resuscitovat. Jedná se zde p edevším o pochopení, co a proč mám v danou
chvíli ud lat a ne o p edávání co nejv tšího mnoţství teoretických informací Ěkteré
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mohou zachránce spíše znejistitě. Sebed v ru m ţeme získat opakovaným tréninkem
dovedností a proţitím modelových situací (44).
Co se týče hodinové dotace, nejv tší prostor na vzd lávání je poskytnut op t
instruktor m. Pro kvalifikaci pilot a tandempilot je ve v tšin zemí, i v České republice,
vyhrazena 1 hodina. Obsah výuky v České republice určuje osnova Letecké amatérské
asociace, která zahrnuje postup p i ţivot ohroţujících stavech, ošet ení zlomenin, postup
p i podez ení na poran ní páte e i zachování vlastní bezpečnosti. Pro zvládnutí
a p edevším pochopení všech t chto témat je časová dotace 1 hodina velmi krátký čas,
b hem kterého se lze všech témat dotknout jen okrajov . Z našeho výzkumu si
dovolujeme soudit, ţe by sami piloti uvítali v tší hodinou dotaci první pomoci. Výuku
v rozsahu 2 – 3 či 3 – 5 hodin označilo 63 respondent Ě61,1%).
Anketního šet ení se zúčastnilo 103 respondent , pilot paraglidu. z toho Ř5 muţ a 18
ţen. Cílem bylo zjistit, jaké jsou jejich znalosti o poskytování první pomoci. P i
zpracování a vyhodnocení dat anketního šet ení v programu STATA, jsme zjistili
pr m rný výsledek všech respondent , který byl ř.35 bod z celkového počtu 12 bod .
Rozptyl Ěvarianceě, který nám udává, jak moc jsou hodnoty v našem statistickém
souboru rozptýleny (45) vyšel 2.56 bodu, coţ znamená, ţe výsledek ř5% respondent je
mezi 6,21 a 12,49 body. Ţádný z respondent

nem l v anketním še ení mén

neţ

6 bod . Anketa obsahovala 13 otázek, které se zam ovaly na ţivot ohroţující stavy,
postup p i podez ení na poran ní páte e, zachování vlastní bezpečnosti aj., coţ jsou
stavy, které vyţadují rychlý a p edevším správný postup jednání, jinak m ţe dojít
k fatálním následk m. Proto jsme p edpokládali o n co lepší výsledek.
Pro dopln ní informací jsme v programu STATA vypočítali dvou-výb rový t-test.
Výsledky by mohly podpo it další výzkum a vzd lávání v této oblasti, ale nejedná se o
hlavní nápl této práce. Porovnávali jsme skupinu, která absolvovala i jiný kurz první
pomoci a skupinu, která se vzd lávala v první pomoci pouze v rámci paraglidingového
kurzu. T-test zkouší, zda, za p edpokladu normálního rozd lení, je moţné, ţe dv
skupiny pochází z populací s identickým pr m rem. Pr m r skupiny, která absolvovala
i jiný kurz první pomoci je s pouţitím hladiny významnosti alpha = 0,05 signifikantn
vyšší neţ pr m r skupiny, která absolvovala kurz první pomoci pouze v rámci
paraglidingového kurzu. S ř0% hladinou významnosti m ţeme tvrdit, ţe populace mají
rozdílný pr m r. Pokud pouţijeme jednostranný t-test, vyjde nám p-hodnota 0,0263,
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tudíţ m ţeme s ř5% hladinou významnosti p edpokládat, ţe pr m r populace jedné
skupiny, je signifikantn vyšší neţ pr m r populace druhé skupiny Ěza p edpokladu, ţe
pr m r není menšíě.
Výsledek m ţe napovídat bu to o určité nedostatečnosti výuky první pomoci v rámci
paraglidingového kurzu Ěforma, časě či o tom, ţe opakované absolvování kurzu první
pomoci má pozitivní vliv na zapamatování si správných postup p i poskytování první
pomoci.
Pro zjišt ní, zda se rozd lení populace, ze které byl vzorek vybrán, výrazn neliší od
normáln distribuované populace, jsme pouţili Shapiro-Wilk test. P-hodnota vyšla
0.ř7411, tudíţ si m ţeme dovolit normální distribuci p edpokládat. i p esto jsme si
v domi, ţe tento p edpoklad není 100% vzhledem k povaze pr zkumu.
Schopnost správn poskytnout první pomoc jsme zjiš ovali pomocí anketního šet ení.
První část byla zam ena na osobní údaje jako pohlaví a v k, subjektivní hodnocení
výuky první pomoci v rámci paraglidingového kurzu a subjektivní hodnocení
schopnosti poskytnout první pomoc. Výuka první pomoci v rámci paraglidingového
kurzu p išla dostatečná 60,2% respondent m, často t m, kte í jiţ v minulosti
absolvovali kurz první pomoci, a informace v paraglidingovém kurzu pro n byly pouze
opakováním. Jako nedostatečnou vnímalo výuku 3ř,Ř% respondent , coţ je dle našeho
názoru číslo velmi neuspokojivé. Nejčast jšími d vody nedostatečné výuky byly krátký
čas výuky, absence praktického nácviku či stručnost výuky. Nejvíce respondent
Ě7ř,2%ě by uvítalo výuku teoretickou i praktickou formou. v základním kurzu
paraglidingu p evládá výuka teoretická, kterou zvolilo pouze 10,7% respondent .
Časová dotace p edm tu první pomoc je v základním kurzu 1 hodina, 61,1%
respondent by uvítalo výuku delší a to v rozmezí 2 – 3 či 3 – 5 hodin, coţ odpovídá
v tšin krátkých kurz první pomoci nabízených pro ve ejnost a je to minimum pro
získání základních znalostí a praktických dovedností. Dv t etiny respondent Ě70,9%)
absolvovali i jiný kurz první pomoci, coţ povaţujeme za pozitivní výsledek. Uspokojivé
je také subjektivní hodnocení schopnosti poskytnout první pomoc, kdy 75,7%
respondent ve své schopnosti v í.
Druhá část obsahovala 13 otázek a zjiš ovala samotné znalosti respondent . v otázce č.
1 m li respondenti napsat, na jaké číslo by volali v p ípad poskytování první pomoci.
Za správnou odpov

bylo povaţováno národní číslo tís ového volání 155 a jednotné
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evropské tís ové číslo 112 a 122. Znalost telefonních čísel byla velmi dobrá. Správn
odpov d lo 100% respondent . Naše výsledky jsou v porovnání s Havlíčkovou (46)
lepší. Ta uvádí úsp šnost ř3,3%. Volání na tís ovou linku 112 je výhodné p i
rozsáhlejší události, kdy je pot eba zásah více sloţek IZS, pro cizojazyčné volající, kdyţ
nevíme, která sloţka by m la situaci ešit nebo si nem ţeme vzpomenout na národní
číslo. Kdyţ víme, na kterou sloţku se chceme obrátit, je výhodn jší volat na národní
čísla tís ového volání – 155, 150, 15Ř, protoţe nedochází k ţádnému prodlení p i
p epojování na náleţitou sloţku (47).
Otázky č. 2 a 3 se v novaly ţivot ohroţujícímu stavu – masivnímu krvácení a odpov di
nebyly úpln uspokojivé. Otázka č. 2 se ptala na to, kdy krvácení ohroţuje ţivot
člov ka. Často je kladen d raz na to, abychom um li rozeznat ţilní krvácení od
tepenného, které je označováno za nejzávaţn jší, ale krvácení ohroţuje ţivot člov ka
vţdy, kdyţ se jedná o ztrátu v tšího mnoţství krve nehled na typ krvácení. Správná
odpov

tedy byla „pokud krev z rány masivn

respondent

vytéká či st íká“ a uvedlo ji 87

ĚŘ4,5%ě. Otázka č. 3 zjiš ovala, jak závaţné krvácení zastavujeme

a správnou odpov

„tlakem v rán Ěpop ípad tzv. tlakovým obvazemě“ uvedlo Ř0,6%

respondent . Totoţnou otázkou se ve svém výzkumu zabývala Nechanická (48)
a úsp šnost byla podobná a to 81%. Masivní krvácení je ţivot ohroţující stav, kde je
správn poskytnutá první pomoc zásadní, proto bychom očekávali výsledky lepší.
Otázka č. 4 se v novala hmatání tepu u postiţeného pro účely zahájení
kardiopulmonální resuscitace a výsledky byly neuspokojivé. Správnou odpov
„hmatání tepu je nespolehlivé, pokud si nejsme jisti, zda osoba dýchá normáln , co
nejd íve začneme s resuscitací“ označilo pouze 60,2% respondent . Sirotková (49)
uvádí horší výsledky a to pouze 26,67%. Součástí laické první pomoc není zjiš ování
zachování krevního ob hu pomocí nahmatání tepu. Nahmatání tepu v krátkém čase není
jednoduchá záleţitost a kaţdá prodleva resuscitace p sobí negativn

na mozkové

bu ky. Zachránce tedy zahajuje nep ímou masáţ srdce vţdy, jestliţe po uvoln ní
dýchacích cest nenastane u postiţeného normální dýchání (41).
Otázka č. 5 a 6 se v novaly nep ímé masáţi srdce. Otázka č. 5 se týkala doporučené
frekvence stlačování hrudníku p i nep ímé masáţi a správnou odpov
minutu“ označilo

„100x za

73,8% respondent . Otázka č. 6 se ptala na správné provád ní

nep ímé srdeční masáţe a korektní odpov

„stlačování provádíme nataţenýma rukama
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uprost ed hrudníku mezi prsními bradavkami“ zvolilo ř3,2% respondent . Včasné
zahájení a správné provád ní nep ímé srdeční masáţe je velmi d leţité, protoţe osoba
v bezv domí s nedostatečným dýcháním, které se srdeční masáţ týká, se nachází
v ohroţení ţivota a tyto úkony rozhodují o šanci na p eţití a následném úplném
uzdravení.
Otázka č. 7 se v novala šokovému stavu a správnou odpov

„minimalizujeme pohyb

se zran ným a poskytneme mu tepelný komfort“ označilo 100% respondent .
Nechanická (48) zaznamenala podobné výsledky a to 92%.
Otázka č. Ř se v novala zhoršenému dýchání a otázka č. ř podez ení na infarkt
a odpov di byly neuspokojivé. Otázka č. Ř se ptala na vhodnou polohu pro osobu, která
má zhoršené dýchání. Správnou odpov

„vsed nebo polosed s moţností zap ít ruce

Ěnap . o zem, o ţidli nebo podloţkuě“ zvolilo 36,ř% respondent . Otázka č. ř ešila
podez ení na infarkt. Správné jednání je v tomto p ípad pilota pohodln usadit do
polosedu a zavolat záchrannou sluţbu. Tuto variantu zvolilo 4Ř,5% respondent . Pro
osoby p i v domí, u kterých došlo k poran ní hrudníku či zhoršenému dýchání
z r zných p íčin je vhodná poloha v polosedu, která usnad uje dýchání (50). P i
podez ení na infarkt se nikdy nevydáváme do nemocnice sami či záchranné sluţb
naproti.
Otázka č. 10 a 11 ešily bezv domí. Otázka č. 10 se ptala na postup, pokud pilot po
nepovedeném startu narazí do stromu, je v bezv domí ale pravideln a z eteln dýchá.
Správnou odpov

„ponecháme v poloze v jaké je, fixujeme hlavu a do p íjezdu

záchranné sluţby sledujeme stav dýchání“ označilo Ř4,5% respondent . Otázka č. 11
ešila podobnou situaci, ale nebyli jsme si jisti pravidelným a z etelným dýcháním.
v tomto p ípad je manipulace s postiţeným, i p es riziko poran ní míchy namíst .
Poran ní páte e je podez ení, ale pokud postiţený nedýchá, tak je jistota, ţe bez našeho
zásahu zem e do n kolika minut. Manipulaci provádíme s nejv tší opatrností (42).
Správnou odpov

uvedlo Ř5,4% respondent .

Otázka č. 12 byla zam ena na bezpečnost zachránce a zjiš ovala, jak by se respondenti
zachovali, pokud by nalezli pilota zamotaného do drát vysokého nap tí. Odpov

byla

velmi uspokojivá. Celkem řř% respondent by v první ad myslelo na své bezpečí.
U vedení vysokého nap tí, hrozí elektrický výboj aţ do vzdálenosti 1Ř metr od zdroje,
proto je správn zavolat záchrannou sluţbu a k pilotovi se nep ibliţovat.
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Otázka č. 13 se týkala zlomeniny dolní končetiny. Správný postup „s postiţeným
zbytečn

nemanipulujeme a vyčkáme na p íjezd záchranné sluţby“ zvolilo Řř,3%

respondent . Pokud je záchranná sluţba na cest , vytvá ení improvizované dlahy je
zbytečné. Nasazování zp sobuje postiţenému bolest. Dlahu vytvá íme pouze v p ípad ,
je-li nutné zran ného p enášet a končetinu nejde znehybnit jiným zp sobem Ěnap .
zran ný si ruku m ţe drţet tak, jak mu to vyhovuje a ulevuje od bolestiě. Dlaha se vţdy
musí p izp sobit končetin , ne končetina dlaze (34).
Tato studie se v novala pouze teoretickým znalostem, které tolik nevypovídají
o dovednostech pilot a schopnosti poskytnout správnou první pomoc. Jako rozší ení
studie by bylo zajímavé otestovat praktické dovednosti pilot v modelových situacích.
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8 Záv r
V záchranném et zci jsou všechny články stejn d leţité, ale laická první pomoc je
článek první, mnohdy povaţovaný za nejslabší. Jestliţe z d vodu nerozeznání zástavy
dechu není postiţená osoba okamţit
mohou

čekat

ti

nejlepší

resuscitována, na konci záchranného et zce

profesionálové

či

odborníci,

ale

kv li

prodlev

v kardiopulmonální resuscitaci nemusí být jejich snaha úsp šná. Proto je rozpoznání
ţivot ohroţujících stav , p ivolání zdravotnické záchranné sluţby a správn poskytnutá
laická první pomoc d leţitým krokem, který rozhoduje o p eţití a zdravotních
následcích postiţené osoby. Prioritní proto je, aby kaţdý um l poskytnout správnou
laickou první pomoc, protoţe nikdy nevíme, kdy tyto dovednosti budeme pot ebovat.
Ve výuce první pomoci by nem l být kladen d raz na p edání co nejv tšího mnoţství
informací, ale na p edání teoretického základu a nácvik jednoduchých postup , které je
moţné pouţít tém

kdykoliv. Díky praktickému nácviku je moţné získat v tší zručnost

a sebev domí a eliminovat p etrvávající strach z toho, abychom zran nému neublíţili.
Cíle práce byly spln ny. Zjistili jsme, ţe se v letech 2012 – 2016 se na území České
republiky stalo 64 leteckých nehod, z toho 3 smrtelné. To, ţe se i p es zvyšující se počet
aktivn

létajících paraglidist

počet nehod v posledních letech výrazn

nem ní,

povaţujeme za relativn pozitivní.
Výuku první pomoci v rámci paraglidingového kurz jsme porovnávali u 13 zemí. Po
vyhodnocení dat bylo zjišt no, ţe nejv tšímu vzd lání se u nás i v zahraničí dostává
instruktor m. Ti pracují s velkým mnoţstvím lidí, takţe je jejich znalost první pomoci
namíst . V tšina nehod v paraglidingu se ale nestane v kurzech pod dohledem
vyškoleného instruktora. Na vzd lávání pilot

v první pomoci by se proto nem lo

pohlíţet s menší d leţitostí.
V anketním šet ení byla celková úsp šnost všech respondent

78%, to ukazuje,

ţe respondenti nepochybn jisté znalosti první pomoci mají, ale n kterým témat m jako
ţivot ohroţující stavy či podez ení na poran ní páte e by m la být v nována v tší
pozornost. Kdyţ se podíváme na výsledek otázky č. 11, která p ímo ešila ţivot
ohroţující stav, je výsledek neuspokojivý. Kv li podez ení na poran ní páte e by
s postiţeným, který leţí po pádu na b iše, ale nevíme, zda dýchá, v bec nemanipulovalo
14 respondent . Pokud postiţený nedýchá, tak je jistota, ţe bez našeho zásahu zem e do
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n kolika minut. Prioritní je zjistit stav dýchání a v p ípad pot eby co nejrychleji zahájit
kardiopulmonální resuscitaci i p es podez ení na poran ní páte e. Jak ukázaly dopl ující
výsledky, moţnost op tovného absolvování kurzu první pomoci vede k lepšímu
zapamatování si správných postup

první pomoci. Paraglidingové školy v České

republice po ádají jednou ročn akci pro piloty, na které si mohou nechat p ed sezónou
p ebalit záloţní padák. Na akci se schází velké mnoţství pilot a mimo jiné zde celý
den probíhají r zné p ednášky. P ijde mi p íhodné za adit pravideln do programu
p ednášku týkající se první pomoci, kterou by vedli profesionálové a jejíţ součástí by
byl i praktický nácvik.
Kvalit výuky první pomoci by m la být v nována v tší pozornost. Ta by m la být
vyučována ve spolupráci s profesionály, kte í jsou pravideln školeni a informováni
o novinkách týkajících se první pomoci. Znalost jednoduchých úkon

a správný

praktický nácvik m ţe vést k záchran lidského ţivota.
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P ílohy
P íloha č. 1: Anketa pro piloty paraglidu – ZNALOST PRVNÍ POMOCI
Jste:
aě muţ
bě ţena
V k:
a) 15 – 18
b) 19 – 30
c) 31 – 45
d) 46 – 60
e) 61 a víc
P ijde Vám výuka první pomoci v paraglidingových kurzech d ležitá?
a) ano
b) ne
P išla Vám výuka první pomoci v základním kurzu paraglidingu dostatečná? Ěčas,
forma)
a) ano
b) ne
Proč Vám výuka první pomoci v základním kurzu p išla dostatečná /
nedostatečná?

V jaké form by pro Vás byla výuka první pomoci v rámci paraglidingového kurzu
optimální?
a) teoretickou formou
b) praktickou formou
cě kombinace teoretické a praktické formy
V jakém rozsahu by pro Vás byla výuka první pomoci v rámci paraglidingového
kurzu optimální?
a) 1 hodina
b) 2 – 3 hodiny
c) 3 – 5 hodin
dě více neţ 5 hodin
eě jiné
Absolvovali jste i jiný kurz první pomoci?
a) ano
b) ne
Myslíte, že byste um li správn poskytnout první pomoc?
a) ano
b) ne

Znalostní část
1) Na jaké číslo/čísla byste volali v p ípad poskytování první pomoci?
2ě Krvácení ohrožuje život dosp lého člov ka:
a) pouze v p ípad , ţe jde o tepenné krvácení Ěz rány vyst ikuje v pravidelných
intervalech)
b) pokud krev z rány masivn vytéká či st íká
cě vţdy, kdyţ z rány vytéká jasn červená krev
3ě Závažné krvácení zastavuji:
a) tlakem v rán Ěpop ípad tzv. tlakovým obvazemě
bě škrtidlem, co nejblíţe rán
cě zavázáním Ěnap . mikinou či ručníkemě
4ě Pro účely zahájení kardiopulmonální resuscitace hmatáme tep u postiženého
s podez ením na srdeční zástavu Ěnehýbe se, nereaguje na žádné podn tyě?
a) na krkavici
bě na záp stí
dě hmatání tepu je nespolehlivé, pokud si nejsme jistí, ţe osoba dýchá normáln , co
nejd íve začneme s resuscitací
5ě Doporučená frekvence stlačování hrudníku p i nep ímé masáži srdce je?
a) 100x za minutu (skoro 2 x za sekundu)
b) 30x za minutu (jednou za 2 sekundy)
c) 60x za minutu (jednou za sekundu)
6ě Jak správn

provádíme nep ímou srdeční masáž Ěstlačování hrudníkuě

u dosp lého člov ka?
aě nataţenýma rukama stlačujeme levou stranu hrudníku, protoţe srdce je uloţeno vlevo
bě stlačování provádíme nataţenýma rukama uprost ed hrudníku mezi prsními
bradavkami
cě na umíst ní rukou na hrudníku nezáleţí
7ě Jak se p ed p íjezdem záchranné služby postaráme o člov ka, u kterého se po
úraze rozvíjí šok? Ězhoršující se stav v domí, zrychlující se tepová frekvence, bledá
k že, studený pot, pocit žízn ..ě
aě je nutné doplnit tekutiny, tudíţ dáme postiţenému napít v tší mnoţství tekutiny

b) je nutné tišit bolest, tudíţ je d leţité sehnat prášky proti bolesti a zapít je
dostatečným mnoţstvím tekutiny
c)minimalizujeme pohyb se zran ným a poskytneme mu tepelný komfort
8ě Nejlepší poloha pro postiženého, který je p i v domí, ale udává, že se mu špatn
dýchá, je:
aě vleţe na zádech se zaklon nou hlavou
bě „stabilizovaná“ poloha vleţe na boku
cě vsed nebo polosed s moţností zap ít ruce Ěnap . o zem, o ţidli nebo podloţkuě
9ě Pilot si p ed startem st žuje, že ho bolí na hrudi a bolest mu vyst eluje do levé
paže. Máme podez ení, že by to mohl být infarkt, co je pot eba ud lat?
aě pilota poloţit na záda a podloţit mu nohy Ěnap . batohemě, poté zavolat záchrannou
sluţbu
bě pilota pohodln usadit do polosedu a zavolat záchrannou sluţbu
c) co nejrychleji s ním jet do nemocnice
10ě Pilot po nepovedeném startu narazil do stromu. Je v bezv domí, ale pravideln
a z eteln dýchá, do p íjezdu záchranné služby postiženého:
aě ponecháme v poloze v jaké je, fixujeme hlavu a trvale sledujeme stav dýchání
bě uloţíme do „stabilizované“ polohy
cě otočíme do polohy na zádech a d kladn zakloníme hlavu, abychom lépe uvolnili
dýchací cesty.
11ě Pilotovi se ve výšce 5 – 10 metr

zaklopil vrchlík a spadl na zem. Je

v bezv domí, leží na b iše, máme podez ení na poran ní páte e, ale nejsme si jisti,
zda dýchá. Záchranná služba už je na cest . Náš postup:
a) ponecháme postiţeného v poloze, v jaké je, a v bec se ho nedotýkáme. Po pádu
je pravd podobný úraz páte e a jakákoliv manipulace by mohla situaci ješt zhoršit
a vést k ochrnutí
bě postiţeného otočíme na záda, opatrn , tahem v dlouhé ose t la sejmeme p ilbu,
mírn zakloníme hlavu, a pokud nedojde k obnovení dýchání, sundáme postiţenému
postroj a zahájíme resuscitaci
cě postiţeného uloţíme do „stabilizované“ polohy

12) Pilot neodhadl vzdálenost na p istání a padák se mu zamotal do drát
vysokého nap tí. Pilot visí cca 10 m nad zemí v blízkosti jednoho ze stožár
vysokého nap tí. Náš postup:
aě zavoláme záchrannou sluţbu a k pilotovi se nep ibliţujeme kv li nebezpečí zasaţení
proudem, zkusíme navázat slovní kontakt
bě hrozí nebezpečí, ţe se padák uvolní a pilot spadne na zem, opatrn vylezeme na
stoţár a snaţíme se pilota zajistit
cě pokud je pilot p i v domí, slovn ho navádíme, aby se chytl stoţáru a zabránil tak
moţnému pádu na zem
13ě Častou zlomeninou p i paraglidingu je zlomenina dolní končetiny Ěkotník,
stehenní kostě. Postup p i poskytování první pomoci u zav ené zlomeniny je:
a) s postiţeným zbytečn nemanipulujeme a vyčkáme na p íjezd záchranné sluţby
bě vyrobíme improvizovanou dlahu, za mírného tahu končetinu narovnáme
a transportujeme postiţeného do nemocnice automobilem
cě p ed transportem se pokusíme vykloubené klouby vrátit zp t na své místo a zlomenou
kost narovnat

