
 

ARAKIÁDA 2018 

 Nácvikový den 13.4.2018 AC BALUO  

 

Seznam škol – účastníků 2018 - Děti 

Stejné pořadové číslo budou mít tříčlenná družstva pro závod 

1. ZŠ HLUBOČKY DUKLA                                                     
2. FZŠ HELSINSKÁ Olomouc                        
3. FZŠ TERREROVO NÁMĚSTÍ Olomouc                                                 
4. CG NĚMECKÉHO ŘÁDU Olomouc                                                    
5. ZŠ MASARYKOVA VELKÁ BYSTŘICE              
6. ZŠ DEMLOVA Olomouc                                                 
7. ZŠ VELKÝ ÚJEZD                                               
8. ZŠ TĚŠETICE                                                   
9. ZŠ WALDORFSKÁ Olomouc                                 
10. ZŠ KONICE 
11. ZŠ KOMENSKÉHO Přerov 
12.  ZŠ DUB nad MORAVOU 
13. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM Olomouc 
14. ZŠ HOLEČKOVA 
15. ZŠ E. VALENTY Prostějov 
16. ZŠ ZEYEROVA Olomouc 
17. ZŠ DVORSKÉHO Kopeček        
18. ZŠ VEJDOVSKÉHO Olomouc                              

 

  



Seznam škol – účastníků 2018 - Dospělí 

Stejné pořadové číslo budou mít tříčlenná družstva pro závod 

1. ZŠ HLUBOČKY DUKLA                                                     
2. FZŠ HELSINSKÁ Olomouc                     
3. ZŠ MASARYKOVA VELKÁ BYSTŘICE              
4. ZŠ KOMENSKÉHO Přerov 
5. ZŠ HOLEČKOVA 
6. ZŠ E. VALENTY Prostějov 
7. ZŠ VEJDOVSKÉHO Olomouc   
8. VOZP 
9. Jeseníky (Česká Ves, Bělá pod Pradědem, Lipová Lázně) 
10. … prozatím neuzavřeno 
11. … prozatím neuzavřeno                         

 

  



  Vážený pane řediteli(ředitelko), učitelé, děti - mladí 
záchranáři 

 

INSTRUKCE NÁCVIKOVÝ DEN. 

13.4.2017 8.25 – 8.55  - sraz závodníků s doprovodem učitele v přízemí AC BALUO  u 
recepce v areálu FTK UP Olomouc-Neředín. 

V tělocvičně AC BALUA proběhne v době od 9.00 do cca 12.30 proškolení dětí a učitelů   v 
základech první pomoci a v některých disciplinách, které budou jako úkoly řešeny v 
samotném závodě - Mladý Posluchovský záchranář, který se uskuteční v pátek 15.6.2018 v 
okolí obce Posluchov. 

 K závodu obdržíte samostané instrukce po proškolení. 

Technické instrukce: 

Všichni účastníci si přinesou přezůvky - obuv do tělocvičny a pohodlné oblečení. 
Pitný režim zajištěn. 
 

Vzhledem k navýšení množství závodících družstev se 
programu mohou zúčastnit pouze tříčlenná družstva + 1 
náhradník s pedagogickým doprovodem a učitelé, kteří 
budou soutěžit v učitelské kategorii. 
 
Program: 
Filmová ukázka z minulého ročníku Arakiády - 5 min. 
Seznámení s programem nácviku - 10 min. 
Rozdělení družstev na jednotlivá stanoviště- nácvik první pomoci 
Přestávka 10.00-10.20 
Ukončení kurzu 12.00-13.00 max. 
Prosíme o dochvilnost při příjezdu na místo akce! 

Při nejasnostech dotazy: MUDr. Ladislav Korotvička-Arak o.p.s. tel: 775 199 174 
                                               Mgr. Michal Půža  tel: 608 962 004 
 

V Olomouci 8.4.2018 

MUDr.Ladislav Korotvička za pořadatele 

 



V následujícím textu zasíláme malé opáčko základů první pomoci  k přípravě na 6. Arakiádu 

 

Neodkladná resuscitace 

 

Neodkladná resuscitace je soubor na sebe navazujících léčebných postupů, 
které slouží  k obnově oběhu okysličené krve u osoby postižené náhlou 
zástavou krevního oběhu s cílem uchránit před nezvratným poškozením mozek 
a srdce. 

Nejčastejší příčinou náhle zástavy oběhu je onemocnění srdce (dospělý člověk). 
U dětí je nejčastější příčinou zástavy oběhu dušení (obstrukce dýchacích cest 
cizím tělesem). 

 

Každý člověk bez rozdílu je povinný poskytnout první pomoc. A vše co je 
potřeba jsou vaše dvě ruce! 

Vždy musíme myslet na vlastní bezpečnost!!! 

Úkony základní neodkladné resuscitace: 

• Přivolání pomoci (155 nebo 112) 

• Poloha postiženého (na zádech, tvrdá podložka) 

• Zprůchodnění dýchacích cest záklonem hlavy 

• Rozpoznání zástavy oběhu 

• Nepříma srdeční masáž 

• Umělé dýchání – není potřeba, pokud zachránce odmíta 

  

Popáleniny a poleptání 

 



• Vlastní bezpečnost 

• Cílem první pomoci je snížit účinek tepla (chemikálie) – odstranit 
oblečení 

• Okamžite chladit studenou vodou 10-20 min 

• Sundat řetízky, náramky, prsteny 

• Sterilné krytí, které je nutno zvlhčit 

• Protišoková opatření: komunikace s postiženým, uklidnit postiženého, 
zabezpečit tepelný komfort, nepodávat žádnou vodu, tablety, jídlo, 
zabezpečit transport do nemocnice 

 

Zlomeniny 

 

• Stačí podezření na základě náhle vzniklé bolesti úrazovým mechanismem 
– dlaha, noha o nohu, ruku pověsit do šátku 

• Někdy dochází k deformaci končetiny (ruky, nohy), otoku, hematomu 
(modřina) 

• Důležité je časné znehybnění končetiny - zmírnění bolesti, snížení 
pravděbodobnosti poškození nervů a cév, snižuje riziko proměny zavřené 
zlomeniny na otevřenou, ulehčuje transport pacienta 

• Prostišoková opatření: komunikace s postiženým, uklidnit postiženého, 
zabezpečit tepelný komfort (např. termofolie), nepodávat žádnou vodu, 
tablety, jídlo, zabezpečit transport do nemocnice 

 

Krvácení 

 

Krvácení dělíme podle  několika kritérií.  



Podle druhu poškozených cév dělíme na: 

• vlásečnicové – mírné, obvykle nepříliš vážné, po chvíli samo ustane 
(povrchové poškození, odřeniny) 

• žilné – krev volně vytéká z rány 

• tepenné – jasně červená krev vystřikující z rány v rytmu tepu 

Podle přístupnosti místa krvácení dělíme na: 

• vnější – lze zastavit tlakem v ráně nebo tlakovým obvazem, zvýšená 
poloha končetiny 

• vnitřní – je nutný operativní zákrok, pokud nedojde k samovolnému 
zastavení krvácení, jenom protišoková opatření a rychlý transport do 
nemocnice 

 

Úraz elektrickým proudem 

 

Při úrazech el.proudem se kombinuje několik typů poranění: 

•  poranění elektrické – poruchy rytmu srdíčka 

•  poranění tepelné - popáleniny 

•  poranění mechanické – zlomeniny kostí 

První pomoc: 

Důležitá je především vlastní bezpečnost !!! 

•  Přerušíme působení elektrického proudu – vypneme pojistky 

•  Přivoláme odbornou pomoc - 155 

•  Kontrolujeme a zajistíme základní životní  funkce (stav vědomí, jestli 
člověk reaguje na oslovení a zatřesení a přítomnost dechu)  

•  V případě nepřítomnosti dýchaní okamžitě zahajujeme resuscitaci  



•  Sterilně kryjeme (navlhčené krytí) popáleniny  

•  Prostišoková opatření: komunikace s postiženým, uklidnit postiženého, 
zabezpečit tepelný komfort (např. termofolie), nepodávat žádnou vodu, 
tablety, jídlo, zabezpečit transport do nemocnice 

 

Křeče (epileptický záchvat) 

 

• Odstranění předmětů z blízkosti člověka 

• Ochrana hlavy člověka tak, že podložím svoje ruce pod jeho hlavu 

• Počkat až do ukončení křečí 

• Poté kontrola vědomí a dýchaní – pokud nedýchá zahájit okamžitě 
srdeční masáž (NEZAPOMEŇ záklon hlavy) 

• Zavolání odborné pomoci (155) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


