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Ú čelem ukázek první pomo-
ci je s podporou školených 
zdravotníku a resusci-

tačních igurín co nejjednodušeji 
a nejzapamatovatelněji vysvětlit 
lidem, jak postupovat v situaci, kdy 
někdo nutně potřebuje pomoci. 
Ne vždy to je pouze o tom zavolat 
záchranku. Může nastat situace, 
kdy to bude jen a jen na vás a vy 
budete muset bojovat o život 
někoho vám velice blízkého. To, že 
si to přečteme v knížce či na inter-
netu, je určitě dobře, ale dokud si 
to člověk na vlastní kůži nevyzkou-
ší, nemůže tušit, jak by se v dané 
situaci zachoval.

Ocitnete se u nastartovaného auta, 
kterému pod koly leží malá holčič-
ka a z nohy jí čouhá kost. Maminka 
holčičky křičí, ať někdo něco dělá, 
řidič se snaží od auta utéct a vy jste 
tam uprostřed toho všeho, srdce se 
vám rozbuší a vy si jen pomyslíte… 
„Co mám dělat teď?!?“ Vypnout 
motor a zabrzdit auto? Chytat 
řidiče? Volat záchranku? Běžet 
pro pomoc? Je toho opravdu hod-
ně, co se vám bude honit hlavou…, 
nebo taky omdlíte.

Velice důležité je zjistit, jak by-
chom se v dané situaci zachovali 
a čeho se příště vyvarovat, co více 

natrénovat. Ideálním způsobem 
by bylo si „zahrát“ na záchranáře, 
jet s nimi k nějakému případu 
a vidět, jak vše funguje v praxi. Ale 
to bohužel nejde. Pro nasimulování 
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„Představte si, že jdete po práci domů, v jedné ruce tašku s nákupem, v druhé mobil a najednou uvidíte 
na chodníku ležet muže v obleku. Co uděláte?“ Touto větou obvykle zahajuji rozhovor, při výuce a ukáz-
kách na veřejných akcích, při kterých se jako dobrovolník Českého červeného kříže snažím o osvětu 
veřejnosti v první pomoci. A ideální je, když si to nemusíte představovat. Praxe totiž naučí více než hodiny 
teorie. Jak takovou praktickou „hodinu“ první pomoci připravit pro rovery?

ROVERING METODIKA

JDE O ŽIVOT! CO TEĎ?!
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TIPY

První pomoc v mobilu
Český červený kříž vydal pro te-
lefony s operačním systémem 
Android nebo Apple iOS aplikaci 
„První pomoc“. Ta slouží nejen 
jako příručka první pomoci, ale 
najdete v ní i praktické rady, 
jak se chovat při mimořádných 
událostech typu povodně, 
teroristický útok nebo třeba 
při chřipkové epidemii. Aplikaci 
lze stáhnout na stránkách ČČK: 
www.cervenykriz.eu/cz/app.aspx.

Kurzy první pomoci 
i maskování
Další informace ohledně mož-
nosti tréninku první pomoci 
či přípravy a namaskování 
zranění vám poskytne oblastní 
spolek Českého červeného 
kříže ve vašem okolí. Můžete se 
zúčastnit kurzů první pomoci, 
kurzů pro zdravotníky zotavo-
vacích akcí, kurzů pro školitele 
i maskéry.



7

co nejvěrohodnějších podmínek 
velice dobře slouží situace s na-
maskovanými iguranty, tak zvané 
maskovačky nebo simulačky. Jedná 
se v zásadě o hru, kdy si člověk 
vyzkouší, jaké to je.

FÁZE 1: PŘÍPRAVA
K nácviku první pomoci se nejčas-
těji používají tři základní pomůcky: 
cvičný obvazový materiál, resusci-
tační iguríny a namaskovaní igu-
ranti. Na resuscitačních igurínách 
se trénuje nepřímá masáž srdce, 
a pokud umíme a chceme, tak 
i umělé dýchání. I když si myslíte, 
že máte základní znalosti v po-
skytování první pomoci, jakmile 
si k iguríně kleknete, začnete být 
okamžitě nejistí. Málokdo zvládne 
správně poskytnout první pomoc 
hned na poprvé bez předchozího 
nácviku. Nejdůležitější pro dobře 
nasimulovanou situaci jsou však 
šikovní, proškolení iguranti, 
kteří v sobě mají špetku herec-
kého ducha a nebojí se do role 
opravdu vžít. Musí přesně vědět 
co dělat – hrát svou roli, nesmát 
se a nepovídat si mimo téma, musí 
přesně vědět, jaká zranění hrají, 
znát jejich projevy a vědět, jak se 
správně ošetřují. V každé situaci by 
měly být „hysterky“, které nema-
jí žádné vážné zranění, ale mají 
za úkol křičet, volat o pomoc, motat 
se zachráncům do cesty a hýbat se 
zraněnými. Na nich si zúčastnění 
nacvičí, jak někoho uklidnit a nene-
chat se jen tak něčím rozhodit. 

Vše v klidu vymyslete, projděte 
si a ujasněte předem. U přípravy 
je dobré mít zdravotníka nebo 

školitele, který igurantům doplní 
případné mezery ve znalostech zra-
nění. K maskování igurantů budete 
potřebovat především umělou krev 
a maskovací hmotu. 

I když by situace měly odpovídat 
co nejvíce reálnému životu, velké 
množství krve rozhodně není 
nejdůležitější. Na začátek bohatě 
postačí odřenina ruky nebo naraže-
né koleno. Nemusí se vždy jednat 
o složité situace, jako je například 
autonehoda. Zkušenost přinese 
i chvíle, ve které se během schůzky 
do klubovny vpotácí muž s mono-
klem (namaskujeme ho pomocí 
modrých očních stínů, houbičkou 
rozetřených do ztracena), tro-
chou krve u nosu, z něhož táhne 
slivovice. Náročnost simulace 
volte přiměřeně tomu, pro koho ji 
připravujete!

Je dobře, aby ostatní nevěděli, že si 
pro ně něco chystáme. Vše si při-
pravte stranou a snažte se je pře-
kvapit. Na druhou stranu je nefér 

na ně simulované volání o pomoc 
vypálit bez jakéhokoli upozorně-
ní. Nejlepší je, když na začátku 
skautského roku nebo konkrétní 
akce vysvětlíte, co to maskovačky 
jsou a jaká při nich platí pravidla. 
Konkrétní situace pak může přijít 
v momentě, kdy ji opravdu nikdo 
nečeká…

FÁZE 2: REALIZACE
Jak velká hraná nehoda bude, je jen 
na vás, ale doporučuji tak 4 zraně-
né pro 5–8 zachránců. Při velkém 
množství zachránců se jich méně 
zapojí. Snažte se o co nejpravděpo-
dobnější situace z běžného života. 
Na řešení dané situace dejte ča-
sový limit, ideálně 10 až 15 minut 
od chvíle, kdy někdo z účastníků 

METODIKA ROVERING

 WARNING – Pravidla simulaček pro účastníky

1. Vše je tak, jak je (kromě pravidla 6.).
2. S dozorem se nemluví (kromě pravidla 4., 5. a 7.).
3. Lékárnu si musím sehnat.
4.  Záchranku volám a) oznámením záměru dozoru a vyčkáním na pře-

dání telefonu, b) z předem určeného telefonu a čísla.
5.  Pokud chci resuscitovat, oznámím to dozoru a počkám na dodání 

resuscitační figuríny.
6.  Když zraněný leží na karimatce, předpokládám, že tam karimatka 

není.
7.  Opravdové zranění nahlásím voláním „ostrý!“. Pokud tento signál 

slyším, znamená to stop simulace.

Každý občan České republiky starší 18 let je povinen 
poskytnout první pomoc, pokud tím neohrozí své zdraví 
či bezpečnost!
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zavolá záchranku. Samozřejmě ne 
opravdovou záchranku… Dispeče-
ra záchranné služby by měl dělat 
někdo z organizátorů, a aby situ-
ace byla co nejvíce reálná, nechte 
účastníky nehody volat z označené-
ho telefonu, na který upozorníte už 
při vysvětlování pravidel. Dispečer 
se snaží zjistit, co a kde se stalo, 
kolik je zraněných a jejich zranění. 
Čeká, dokud mu tyto informace 
nesdělí sami účastníci. Pokud jim 
to nejde, můžete jim pomoci a ho-
vorem je provést. Další alespoň dva 
organizátoři – pozorovatelé sledují 
postup jednotlivých účastníků, 
eventuálně si dělají poznámky. Vše 
si můžete nahrávat pro lepší zpětné 
vyhodnocení.

FÁZE 3: HODNOCENÍ 
A  REFLEXE
Po uplynutí vymezeného času 
spolu vše na místě vyhodnoťte. 
Nejprve iguranti sdělí, jak s nimi 
bylo zacházeno, případně jaký by 
měl být správný postup, a poté za-
chránci přiblíží, jak se jim zachra-
ňovalo, jak se u toho cítili, co se jim 
líbilo/nelíbilo. Pozorovatelé, kteří 

vše sledovali a dělali si poznámky, 
opraví chybný postup, vysvětlí, 
jak by měla záchrana probíhat 

správně, a shrnou, jak fungovala 
skupina zachránců jako celek – jak 
mezi sebou komunikovali, kdo akci 
koordinoval, kdo byl aktivní, kdo 
stál a radil atd.

Zpětná vazba je velmi důleži-
tá! Nejen z hlediska správného 
postupu při konkrétním zranění, 
ale i pro zhodnocení chování 
v průběhu celé situace. Pokud jste 
si vše natáčeli, projděte video krok 
za krokem, proberte spolu chybný 
postup a případně vše zopakujte 
ještě jednou. Na závěr nezapo-
meňte na re lexi pocitů účastní-
ků a na moment ukončení celé 
situace. Pouštějte se jen do tak 
náročných maskovaček, při nichž 
jste jako organizátoři schopni 
zvládnout re lexi, i v případě, že 
situace skončí nejhorším možným 
scénářem! 

ROVERING METODIKA

 WARNING – Jak maskovat

Umělá krev
Přísady: 5 kávových lžiček směsi potravinářské barvy jahodové a ma-
linové v poměru 1:1, ½ kávové lžičky teplé vody, 4 polévkové lžíce 
světlého medu a 2 lžičky tmavé karamelové polevy.
Pracovní postup: V misce rozmícháme červenou barvu s vodou tak, aby 
nevznikly žádné hrudky. Do připravené barvy přidáváme postupně med 
a karamel. Mícháme velmi pomalu, aby hmota nezačala pěnit. Med 
a karamel přidáváme postupně, dokud směs nedosáhne odstínu krve. 
Můžeme ještě mírně upravit odstín přídavkem žluté potravinářské barvy.
Krev rozetřeme na namaskované zranění, můžeme posypat štěrkem 
nebo jinou nečistotou.

Maskovací hmota
Přísady: 2dl hladké mouky, 2 kávové lžičky kyseliny citronové, 5 polév-
kových lžic soli, 2 polévkové lžíce oleje, případně potravinářské barvivo.
Postup: Mouku s kyselinou citrónovou (případně také s trochou potra-
vinářského barviva) smícháme s vodou a olejem, zprudka podpálíme 
na pánvi a mícháme, dokud hmota nezesklovatí.

Více informací o Červeném kříži najdete 
na www.cckcb.cz/informace-o-cck a www.cervenykriz.eu.
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