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Mgr. Lukáš Kuhn 
 

Veřejnost v České republice: Znalost, připravenost a ochota k poskytnutí první pomoci 
 
Anotace 
 
Studie pojednává o problematice první pomoci, její znalosti u veřejností v České republice, 
respektive o kampaních, které s tématem souvisí. V úvodní části je stručně popsána 
problematika první pomoci, hlavní aktéři a způsoby možné propagace sebezdokonalování 
v oblasti poskytování první pomoci. Jednotlivé osvětové kampaně a projekty jsou popsány  
a zhodnoceny. Na jejich základě je pak vytvořen návrh na „ideální kampaň“, která by měla 
rapidně zlepšit povědomí tuzemské veřejnosti o zásadách první pomoci. 
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Summary 
 
The study deals with the problem of first aid, her knowledge of the public in the Czech 
Republic, as well as with the campaigns that relate to the topic. The introductory section 
briefly describes the issue of the first aid, key players in the respective area and possible 
ways of promoting of the self-improvement in the provision of the first aid. Individual 
awareness campaigns and projects are described and evaluated. On their basis is created for 
the „ideal campaign“, which should dramatically improve domestic public awareness on the 
principles of first aid. 
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Úvod 
 
Poskytnutí pomoci zraněnému je jedním z elementárních projevů slušného mezilidského 
chování už od dob, kdy začal lidský život prezentovat nejvyšší hodnoty společnosti.  
V současné době je považováno poskytnutí první pomoci za naprostou samozřejmost. A to 
jak z morálního hlediska, tak i z pohledu práva, které toto poskytnutí vyžaduje, a ukládá 
každému bez ohledu na věk nebo stupeň vzdělání první pomoc poskytnout. Uvědomování si 
této povinnosti je o to důležitější v době, kdy se lidský život odehrává v čím dál větším 
tempu. Každý v dnešní době čelí mnoha, pro organismus, nepříznivým jevům – tlak na vysoké 
pracovní nasazení, zhoršené životní prostředí, málo pohybu a další. To vše způsobuje mnoho 
stresových situací, které se podepisují na zdraví každého z nás. Když ke zde zmíněnému 
připočteme stále větší počet automobilů, které se někdy opravdu bezohledně prohánějí po 
městech a způsobují další hrozbu pro lidské zdraví, je zřejmé, že první pomoc hraje stále 
důležitější roli a její neznalost nebo snad dokonce neochota k poskytnutí, by se dala chápat, 
jako projev obrovské bezohlednosti a lhostejnosti ke svému okolí. 
 
Jak je na tom ovšem veřejnost v České republice? Zná alespoň základy první pomoci? Je 
ochotna a schopna ji v případě potřeby poskytnout? A pokud už někdo základní laickou první 
pomoc umí nebo si myslí, že ji umí a zvládl by poskytnout, jak je na tom s použitím 
moderních prostředků, které napomáhají k vyššímu procentu zachráněných, jako je třeba 
automatický externí defibrilátor? A to je pouze část otázek, na které hledá tento příspěvek 
odpovědi. Další skupinu otázek tvoří ty, které mají zmapovat nabídku informací, které může 
veřejnost získávat. A to například: Jak moc se snaží subjekty, které mají znalost první pomoci 
mezi veřejností šířit, o osvětu? Jak kvalitní kurzy jsou v České republice poskytovány a jaká je 
jejich dostupnost? Jaký je přístup hlavních aktérů v oblasti první pomoci, jako je Český 
červený kříž, pojišťovny, Ministerstvo zdravotnictví? A především si klade za cíl zmapovat 
vybrané kampaně, které se váží k problematice první pomoci a v současnosti nebo nedávné 
historii měly zlepšit znalosti laické veřejnosti. 
 
Posledním a snad i nejvýznamnějším cílem studie je návrh na vytvoření jedné „integrované 
kampaně“, která bude vycházet z předností kampaní, které buď proběhly, probíhají, nebo 
třeba jen byly plánovány, ale z jakéhokoliv důvodu nedošlo k jejich realizaci. Dále bude 
hledat inspiraci i v kampaních, které probíhají v zahraničí. Bude se snažit integrovat všechny 
dostupné komunikační prostředky, které jsou pro podobnou záležitost vhodné a jednotně, 
jednoduše a intenzivně bude informovat o problematice první pomoci. V neposlední řadě se 
bude snažit přivést co největší množství zájemců do kurzů první pomoci. 
 
Tento návrh obsahuje cíle, které by taková kampaň měla splnit, dále pak úvahu o tom, jak se 
informace o kampani dostane na veřejnost a jak tedy bude celá kampaň prezentována.  
A v neposlední řadě také, co bude vůbec obsahem takové kampaně. Je zřejmé, že se jedná  
o ideální scénář a pokud by někdy byl použit, jako inspirace pro skutečnou kampaň je velice 
pravděpodobné, že použití všeho, co bude v tomto návrhu zmíněno, bude nakonec v praxi 
obtížně realizovatelné. 
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Příklady jednotlivých kampaní, existujících v rámci České republiky 
 
„ZACHRANNASLUZBA.CZ“ 
 
Internetové stránky zachrannasluzba.cz jsou funkční od 11. dubna 2002. Jsou věnované  
z části informacím o ZZS a z části samostatné první pomoci, jsou nezávislým zdrojem 
informací pro zájemce o tuto tématiku. Na jejich tvorbě se podílí jednak MUDr. Ondřej 
Franěk, který je zodpovědný za veškerý obsah a je také tvůrcem brožur, letáků a příruček, 
které jsou zde k dispozici ke stažení nebo je lze objednat, a také Michal Ruda, který vytvořil 
webové prostředí. Jak píše v popisu stránky sám autor: „Tato stránka je určena všem 
zájemcům o zdravotnické záchranářství – odborníkům i veřejnosti. Hodlá přinášet podrobný 
a nezkreslený pohled na to, jak záchranné služby u nás fungují – včetně toho, jak by fungovat 
měly. Lidem z oboru bych chtěl dát možnost vyjádřit svoje názory bez obavy, že budou někým 
upraveny, zkresleny a překrouceny. Lidem mimo obor – našim stávajícím nebo potenciálním 
klientům – chci nabídnout pohled „pod pokličku“, protože věřím, že právě tudy vede cesta  
k tomu, aby naše vzájemná očekávání byla v co největší míře naplněna. Stránka vzniká bez 
finanční podpory jakékoliv oficiální instituce či firmy zabývající se zdravotnickým 
záchranářstvím a toto postavení si hodlá udržet i nadále.“1 Ač to na první pohled nevypadá, 
svůj účel web plní velmi dobře. Zřejmě patří k jedněm z nejpřínosnějších v oblasti první 
pomoci u nás, a proto mají neoddiskutovatelné místo i v této studii. 
 
Orientace na stránkách 
 
Stránky na první pohled nemusí návštěvníka hned zaujmout. Při jejich otevření se objeví ne 
příliš zajímavý design, který lehce zaostává za množstvím nesmírně kvalitních informací, 
které skrývá. Nicméně vzhled není úplnou prioritou. Po krátké době si lze na prostředí 
zvyknout a orientovat se. Velkou část, která je věnována čistě problémům ZZS v této práci 
záměrně vynechávám, protože pro potřeby první pomoci je jednoduše nepotřebná. Druhá 
část, věnovaná první pomoci, je ale až nečekaně dobře vypracovaná. 

 

 
                                                 
1
 FRANĚK, Ondřej. O stránce a autorech. http://www.zachrannasluzba.cz/ostrance.htm 
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Rubrika „Kdy a jak volat záchrannou službu?“ 
 
Prvním odkazem, který se váže k tématice, je: „Kdy a jak volat záchrannou službu“. Zde je 
krok za krokem a jednoduše popsán postup, jak má vypadat volání na operační středisko ZZS. 
Je zde popsáno, co všechno by měl volající říci, a co nezapomenout, jak by měl postupovat 
při první pomoci, co by měl dělat po příjezdu ZZS. V textu jsou i stručné informace o tom, jak 
funguje mezinárodní tísňové číslo 112 a je zde jednoduše vysvětleno, proč je lepší volat 
přímo na linku 155. Komu může být takový odkaz prospěšný? Není pochyb o tom, že  
v případě, kdy je potřeba volat záchrannou službu, je na pročítání tohoto manuálu pozdě. 
Nicméně určitě může dobře posloužit, jako instrukce v hodinách první pomoci na školách, 
případně i speciálních školení pro veřejnost. Informace jsou stručné, jasné a dobře 
zapamatovatelné.  
 
Rubrika „První pomoc“ 
 
Na první pohled nenápadný odkaz, přes který se po „rozkliknutí“ dostanete na rozdělovník, 
kde je v úvodu stručně popsáno, k čemu první pomoc je. V druhé části jsou odkazy na 
informace o laické resuscitaci a první pomoci. Je zde umístěno 11 „linků“ (ve skutečnosti 8, 
protože 2 jsou nesmyslně zdvojené – což zřejmě autor přehlédl), které odkazují vesměs na 
brožury nebo letáky první pomoci, v jednom případě na testy první pomoci. 
 
Rubrika „GUIDELINES 2010“ 
 
GUIDELINES 2010 jsou postupy a doporučení, jak postupovat krok za krokem při resuscitaci, 
určené jak laické veřejnosti, tak i zdravotníkům. GUIDELINES vydává Evropská resuscitační 
rada od roku 2000 a každých 5 let prochází aktualizací. Podle hesla: „krátce  
– rychle – aktuálně“ je zde uvedeno, co je nutné v jaké situaci udělat, jak postupovat (viz. 
schéma pro základní neodkladnou resuscitaci dospělých i dětí pro laické zachránce). Podle 
GUIDELINES je rozeznávána resuscitace laikem, resuscitace zdravotníkem či školeným 
zachráncem a pro profesionální posádky zdravotnické záchranné služby platí tzv. rozšířená 
neodkladná resuscitace. Dále je pak vše ještě rozděleno pro děti a dospělé. Na stránkách 
zachrannasluzba.cz zpracoval autor doporučené postupy s důrazem na jejich využitelnost 
v reálném životě. „Schémata vznikla na základě postupů publikovaných Evropskou radou pro 
resuscitaci a Americkou kardiologickou společností v říjnu 2010. Přestože obě tyto společnosti 
vycházejí ze společných tezí, v detailech se jejich doporučení liší. Zde uvedená schémata 
představují průnik obou přístupů v souladu s nejlepším vědomím a svědomím autora.“2 Jak je 
z popisu autora patrné, jde zde o, s nadsázkou řečeno, vlastní postup. Nicméně rozhodně ne 
postup špatný. Naopak v situaci, kdy je potřeba člověka resuscitovat může být především pro 
laika, který v tu chvíli neví, co dělat, velice přínosný. Použití schémat si lze představit 
v prostředcích hromadné dopravy, v obchodních centrech, na letištích, nádražích a dalších 
místech s velkou koncentrací lidí. Dále je lze pak také využít přímo na pracovišti, případně  
i do autolékárniček. Určitě by mohly být používány při školení laické první pomoci.  
A v neposlední řadě by měly být základním kamenem pro vytváření jakékoliv informační 
kampaně o první pomoci, respektive resuscitaci. 

                                                 
2
 FRANĚK, Ondřej. O resuscitaci: GUIDELINES 2010. http://www.zachrannasluzba.cz/prvnipomoc/resuscitace.html 
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Ale zpět k webu. Pod náhledem šesti schémat a odkazu na jejich stažení jsou informace  
o tom, co se změnilo od posledního vydání GUIDELINES, opět informace, jak postupovat při 
resuscitaci, jaké jsou největší omyly a chyby, které se při resuscitaci dělají a dokonce je zde  
i stručná informace o používání automatického externího defibrilátoru (AED). Celá stránka je 
doplněna o několik odkazů více, či méně souvisejících s tématem. Co ještě stojí za zmínku, je 
odkaz na video umístěné na stránkách projektu „Na hřišti i ve vodě, být s dětmi vždy 
v pohodě“. Jde o video určené k výuce kardiopulmonální resuscitace na základních  
a středních školách, které vzniklo v souladu s doporučeními European Resuscitation Council 
(ERC) Guidelines 2010 ve spolupráci s Českou resuscitační radou a Zdravotnickou záchrannou 
službou Jihomoravského kraje. Zajímavé je tím, že informace, které jsou na webu 
zachrannasluzba.cz znázorněny ve schématu, zde byly převedeny do videa, které se výborně 
doplňuje s výše uvedenými postupy. Jeho použití při výuce nebo školení první pomoci by 
mělo být téměř samozřejmostí. 
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Rubrika „Minipříručka první pomoci“ 
 
První komerční počin těchto stránek. Zde si můžete objednat tištěnou příručku první pomoci. 
V brožuře jsou uvedeny informace o tom, jak poskytnout první pomoc v mnoha situacích. Na 
téměř čtyřiceti stránkách jsou popsány v maximální jednoduchosti snad všechny situace, kdy 
je potřeba poskytnout laickou první pomoc. Jsou zde použity i schémata Guidelines 2010 
– viz předchozí kapitola. Celou příručkou se dá listovat online, případně si ji lze objednat za 
70 Kč. Jak uvádí autor, z prodeje příručky je dotován provoz internetových stránek. Pokud se 
jedná o praktické využití, příručce opět patří místo na školeních první pomoci, méně 
využitelná je už při potřebě první pomoc poskytnout. Proto se jedná spíše o záležitost 
z oblasti prevence. 
 

     
 
Rubrika „První pomoc pro školy“ 
 
Pod dalším odkazem se skrývá opět obrovské množství informací a materiálů o první pomoci. 
Po kliknutí se otevřou stránky grantového projektu „Další vzdělávání pracovníků škol  
a školských zařízení v Jihočeském kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního 
fondu. Projekt slouží ke vzdělávání pedagogů, kteří pak získané znalosti z oblasti první 
pomoci využívají při výuce dětí na základních a středních školách. Pro tyto účely byla 
vytvořena příručka první pomoci. 
 
Samotná příručka je rozdělena na 3 části – A (Základy první pomoci – náhlá onemocnění),  
B (Základy první pomoci – Úrazy) a C (Jak učit základy první pomoci). Dále jsou pak k dispozici 
prezentace a to pro 1., 2. Stupeň základní školy a prezentace pro střední školy. 
V prezentacích je vysvětlena první pomoc v rozsahu a formě přiměřené věku posluchačů. 
Prezentace doplňuje přednášející informacemi z příruček. Následující část stránky obsahuje 
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materiály k ověření získaných znalostí. A to ve formě dvou testů, textu k porozumění a práce 
se schématem, tak dobře známým a několikrát opakujícím se schématem GUIDELINES 2010, 
což pouze dokazuje jeho univerzálnost a použitelnost téměř kdekoliv. Ale zpět na stránky. Po 
testech už následují pouze instruktážní a testová videa. Instruktážní videa jsou součástí 
didaktické části příručky (část C). Instruktáže popisují následující situace:  

 

 Křeče. 

 Resuscitace 1. 

 Resuscitace 2. 

 Autonehoda – zajištění bezpečnosti. 

 Ošetření zranění – Ošetření poranění kostí předloktí. 

 Ošetření zranění – Ošetření poranění kotníku. 

 Ošetření zranění – Ošetření krvácení z nosu. 

 Krátké instruktáže – Polohování 1 (Otočení na záda). 

 Krátké instruktáže – Polohování 2 (Zotavovací poloha). 

 Krátké instruktáže – Polohování 3 (Transport na dece). 

 Krátké instruktáže – Polohování 4 (Otočení na záda – více zachránců). 
 
Každé video zobrazuje autentickou situaci bez komentáře. Ten musí dodat učitel – je součástí 
příručky C. To je jedna z mála věcí, které lze těmto videím vytknout, dále pak snad možnou 
nevhodnost některých částí videa, kdy například v instruktáži, co dělat při křečích video 
začíná tím, jak se 3 studenti učí se skleničkou whisky. To nemusí být vždy vhodné při 
prezentaci na základní, potažmo i střední škole. Na druhou stranu je potřeba ocenit jejich 
autentičnost a „nepřehrávání“ herců. 
 
Poslední částí jsou tzv. testová videa. Na těch jsou zobrazeny 2 situace: kardiak a cyklista. 
Videa ukazují nesprávný postup ošetření postiženého. Laičtí zachránci se dopouštějí 
závažných i méně závažných chyb a posluchači mají na základě informací získaných 
z přednášky nebo předchozích instruktážních videí na chyby upozornit a říci, jak by 
postupovali v daném případě oni. 
 
Rubrika „První pomoc v kostce, Zachraňte život!“ 
 
Další odkazy na stránce už nejsou tak obsáhle jako 
předchozí, výše popsané, proto o nich jen stručně. 
Prvním z nich je informační leták „První pomoc 
v kostce“. Jedná se o informační materiál, který 
popisuje nejběžnější stavy, jako kolaps, křeče, nebo 
úraz, vyžadující první pomoc a jejich řešení.  
 
Leták lze hodnotit, stejně jako zatím vše na těchto 
stránkách, kladně. Nicméně v porovnání např. se 
schématy GUDELINES 2010 je zde přece jen více 
informací, ve kterých se nemusí zachránce ihned 
orientovat. 
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Oproti tomu informační leták „Zachraňte život!“ jednoduchostí jen srší. Zobrazuje sice pouze 
informace pro resuscitaci, ale ve formě, která se jeví pro okamžitou záchranu jako ideální. 
Použití první pomoci v kostce si lze představit opět v jakýchkoliv lékárničkách. Forma letáku 
zachraňte život, by pak určitě byla vhodná třeba v prostředcích MHD, kde by ve formě 
minimalistické nálepky na okně mohl pomoci laikům ve správné resuscitaci. 
 
Za zmínku ještě stojí odkaz na článek idnes.cz – „Jak zachránit život? Umělé dýchání už není 
v módě“. V tomto článku MUDr. Franěk popisuje činnost operačního střediska ZZS a postup 
při přivolání pomoci zraněnému. V závěru článku je uveden stručný postup, co dělat při 
náhlé zástavě oběhu: 
 

 Volat linku 155. 

 Postiženého uložit na záda, mírně zaklonit hlavu. 

 Zahájit nepřímou masáž srdce: rukama propnutýma v loktech mačkat hrudní kost 
uprostřed hrudníku tempem asi 100 x za minutu do hloubky 5-6 cm (u dospělého) 
pokračovat bez přerušení až do příjezdu záchranné služby, případně do chvíle, kdy se 
postižený začne sám hýbat nebo jinak reagovat. 

 Pokud je na místě víc zachránců, je možné se 1 – 2 x za minutu pokusit o rychlý vdech 
z plic do plic.3 

 
Opět velice jednoduché, stručné a pro potřeby informativního článku na internetových 
stránkách deníku dostačující. 
 
To je také poslední odkaz, který lze nalézt v sekci „první pomoc“. Při návratu na úvodní 
stránku pozorný čtenář zjistí, že informace na ní (např. publikace nebo další odkazy, které 
nesou název první pomoc) jsou ty samé, které byly hodnoceny výše. Z toho důvodu už nemá 
smysl znovu popisovat popsané. Jediná věc, která ještě nebyla zmíněna, se skrývá pod 
odkazem „Pro pacienty“. 
 
Rubrika „Nejzávažnější omyly při poskytování první pomoci“ 
 
Tato podstránka popisuje všechny nejzávažnější (nebo nejobvyklejší) omyly těch, kteří mají 
první pomoc poskytnout. Pro ilustraci je zde uvedeno několik z nich (zkráceno): 
 

 To nic nebude…: Pokukování a pasivita místo poskytování první pomoci, „On už 
někdo určitě zavolal…“, „Kdyby to bylo vážné, tak by přece někdo něco udělal…“, „On 
je jenom…“ (doplň podle potřeby – opilý, zfetovaný, odřený, pozvracený, unavený …).  

 Zapadá mu jazyk! Nemáte někdo zavírací špendlík?: "Zapadající jazyk" přišpendlený 
zavíracím špendlíkem k dolnímu rtu patří (snad) spíše k záchranářské latině – osobně 
jsem se s takovým případem nikdy nesetkal, ale pokusy „vytáhnout jazyk“ rukou jsou 
poměrně časté (…) hrozí jeho poranění o zuby s následným velkým krvácením  
a vdechnutím krve. (…) záklon hlavy je daleko jednodušší, elegantnější a zejména 
fungující řešení. 

                                                 
3
 HOSMANOVÁ, Iva. Jak zachránit život? Umělé dýchání už není v módě. iDnes.cz. 2007 

http://zpravy.idnes.cz/jak-zachranit-zivot-umele-dychani-uz-neni-v-mode-fte-/domaci.aspx?c=A071205_161543_praha_hos 
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 Nehýbejte s ním, poškodíte mu páteř!: Absolutní dodržování této "poučky" již stála 
život mnoho zraněných… Myšlenka je to určitě správná, ale nesmí jít o člověka  
v bezvědomí, který nedýchá!!! V takovém případě má absolutní přednost 
kvalifikované poskytnutí laické první pomoci, (…) Prosté uvolnění dýchacích cest je  
v řadě případů život zachraňujícím úkonem, který má přednost před teoretickou 
obavou z dalšího poškození poraněného. 

 Chudák nevnímá, jen tady tak leží, celý modrý jak je mu zima, tak mu aspoň 
podložíme hlavu!: Toto je jeden z nejstrašlivějších a současně nejčastěji viděných 
omylů, který stojí denně lidské životy. Předklonění hlavy u pacienta v bezvědomí vede 
s jistotou k uzavření dýchacích cest a následnému udušení postiženého. Právě tak již 
bylo doslova zabito svými "zachránci" mnoho epileptiků, diabetiků, kardiaků… 

 Krvácení je potřeba zaškrtit!: K zástavě krvácení v naprosté většině případů postačí 
"tlakový obvaz" – tady v zásadě "omotání a utažení obvazu" přímo v prostoru rány. 
Zaškrcení má praktický význam pouze u rozsáhlejších poranění končetin s velkým 
krvácením (např. amputace). (…) 

 Rychle do nemocnice, sanitka by přijela bůhví kdy!: Transport pacienta se závažným 
onemocněním nebo úrazem "za každou cenu" naprosto zbytečně ohrožuje všechny 
zúčastněné – od řidiče přes pacienta až po celé okolí. Cesta z místa X do nemocnice 
bude nejspíš stejně dlouhá jako cesta sanitky z nemocnice do místa X, postižený 
dostane hned na místě kvalifikovanou pomoc. (…) 

 Na to dýchání zkuste tohle, mamince to taky zabírá!: To, že sousedka bere nějaké 
léky "na dýchání" nebo "na žlučník" neznamená, že budou fungovat i na vás! Naopak 
– použití cizích léků v nevhodné situaci může vést k závažným komplikacím včetně 
úmrtí!4 

 
Reálné použití těchto rad může být předmětem spekulací. Zřejmě by po určité úpravě mohly 
být použity na různorodé informativní letáčky. Jejich aktuální přínos je spíše v oblasti 
prevence. Bohužel se k nim laická veřejnost, která vyloženě neprahne po informacích o první 
pomoci, bude těžko dostávat. Proto by bylo přínosem, kdyby byly tyto omyly zpracovány do 
článku, podobně jako „Jak zachránit život? Umělé dýchání už není v módě“ publikované na 
idnes.cz. Jejich pozitivem je bezpochyby styl, kterým jsou napsány. Někdo samozřejmě 
nemusí souhlasit. A má na to právo. Ale poněkud lidové ztvárnění a příklady z praxe se zdají 
být v tomto případě na místě. 
 
Zhodnocení kampaně  
 
V případě stránek zachrannasluzba.cz se nejedná o kampaň v klasickém slova smyslu. Jsou to 
informační stránky nabité skoro až nepřeberným množstvím informací a souhrn několika 
projektů. Ano, některé informace se opakují, jsou podobné a návštěvník může mít chvílemi 
pocit, že se vše točí dokola. Nicméně to je přirozené u takového množství materiálu  
k „jedinému“ tématu první pomoci. Jedinému – záměrně uvedeno v uvozovkách, protože je 
to téma nesmírně široké. Téma, o kterém se dají napsat stovky stran učebnic, letáků, natočit 
hodiny videí a připravit spousta dalšího materiálu. Avšak na autorovi je sympatické 

                                                 
4
 FRANĚK, Ondřej. Nejzávažnější omyly při poskytování první pomoci. www.zachrannasluzba.cz. 2013 

http://www.zachrannasluzba.cz/propacienty/omyly_prpo.htm 



Ochrana & Bezpečnost – 2012/2013, ročník I., č. 4 (zima), Mgr. Lukáš Kuhn, Veřejnost v České republice:  
Znalost, připravenost a ochota k poskytnutí první pomoci (2012_D_05), ISSN 1805-5656 

 

10 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 

především to, že oproti jiným projektům zaměřil své stránky z velké části pro laickou 
veřejnost. A informace zde proto uváděl v maximální stručnosti a jednoduchosti tak, aby je 
pochopil úplně každý. Co se týče obsahu, jsou to bezesporu jedny z nejobsáhlejších stránek  
o první pomoci u nás. Jejich komplexnost a využitelnost je obrovská. Potřebné informace na 
nich najdou všichni, kdo potřebují o tématu cokoliv zjistit. Hodnocení kladů a záporů bylo 
součástí zhodnocení každé kapitoly zvlášť. Má to svou logiku. Nelze totiž hodnotit všechny 
části hromadně. Vše, co bylo výše zhodnoceno má svůj přínos. Základem jsou nepochybně 
přeložená schémata GUIDELINES 2010. Další kladné body patří také projektu První pomoc 
pro školy. U toho je potřeba ocenit především využití jak tištěné příručky, tak i prezentací 
komentovaných vyučujícím, následných testů, stejně jako videí a mimořádně povedených 
testových videí, která mají velkou šanci zaujmout posluchače z řad školních lavic. Dále je pak 
velice přínosnou příručka první pomoci, která má díky své struktuře a obsahu předpoklady 
stát se průvodcem první pomoci pro každého. 
 
Na úplný závěr ještě chybí dodat, jaký vliv mají tyto stránky na veřejnost. V první řadě je 
nutné říci, že neexistuje žádná jejich propagace. To je pochopitelné, jde o soukromou 
iniciativu bez jakýchkoliv dotací nebo výraznějšího zdroje financování. Uživatelé jsou tedy 
odkázáni na internetový vyhledávač, případně na doporučení. Obsahově mají stránky co 
nabídnout každému, kdo se o téma zajímá. Podle počítadla přístupů je jejich návštěvnost 
(měřeno od prosince 2005) průměrně 7 288 přístupů za měsíc. Což je poměrně vysoké číslo 
vzhledem k výše popsaným okolnostem. 
 
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 

 
Společnost Český červený kříž je ze zákona národní společností Červeného kříže ve smyslu 
mezinárodního práva – humanitárním občanským sdružením působícím na celém území 
České republiky. Český červený kříž je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se 
základními principy ČK&ČP.5 
 
Těmito principy jsou humanita (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce 
se snaží – v národním i mezinárodním měřítku – za všech okolností předcházet a zmírňovat 
lidské utrpení), neutralita (neúčastní se nikdy na nepřátelských akcích ani na sporech 
politického, náboženského, rasového a ideologického rázu), Nestrannost (nečiní žádné rozdíly 
z hlediska národnosti, rasy, náboženství, sociálního zařazení či politické příslušnosti.), 
nezávislost, dobrovolnost (poskytuje pomoc dobrovolně a nezištně), jednota (V každé zemi 
může být pouze jedna národní společnost Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce), 
světovost (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce je celosvětové. 
Všechny jeho národní společnosti mají stejná práva, stejnou odpovědnost a povinnost si 
navzájem pomáhat).6 

                                                 
5
 Český červený kříž – základní informace. Český červený kříž – oficiální stránky. 2009. 

http://www.cervenykriz.eu/cz/kdojsme.aspx 
6
 Český červený kříž – principy hnutí. Český červený kříž – oficiální stránky. 2009. 

http://www.cervenykriz.eu/cz/principy.aspx 
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Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český 
červený kříž uznán dne 26. srpna 1993 a za člena 
Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce byl přijat 25. října 1993. Český červený 
kříž působí zejména v oblasti humanitární, sociální, 
zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání 
a plnění úkolů Českého červeného kříže je všeobecně 
prospěšnou činností.  

 

V současné době má Český červený kříž přibližně 27 000 členů a dobrovolníků sdružených v 1 
018 Místních skupinách v 76 Oblastních spolcích Českého červeného kříže. Počet 
zaměstnanců Českého červeného kříže je asi 700. Toto uskupení plní zejména tyto úkoly: 
 

 Působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech 
katastrof a jiných mimořádných událostí. 

 Poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby. 
 Působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby. 
 Šíří znalost Ženevských úmluv. 
 Působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče. 

 
Český červený kříž navazuje na své předchůdce – na Vlastenecký pomocný spolek pro 
Království české, který byl založen 5. září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na 
světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6. února 1919.7 

 
Standardy první pomoci 
 
Stěžením dokumentem ve sledované oblasti po linii Českého červeného kříže jsou tzv. 
Standardy první pomoci. 
 
„Standardy poskytování první pomoci jsou zásadním materiálem pro její výuku – určují pro 
jednotlivé stavy ohrožení zdraví či života nejvhodnější postup před lékařské první pomoci 
(standard). Standardy první pomoci byly schváleny ministry zdravotnictví, obrany, vnitra, 
školství, mládeže a tělovýchovy a dopravy a spojů jako závazné pro výuku první pomoci laiků 
na území České republiky.“8 
 
Standardy první pomoci nejsou učebnicí, ale jsou podkladem, který by měl být dále 
zapracováván do kampaní a materiálů. Prostřednictvím těchto kampaní mají být pak 
informace dále zprostředkovávány a předávány laikům a frekventantům kurzů první pomoci, 

                                                 
7
 Český červený kříž – principy hnutí. Český červený kříž – oficiální stránky. 2009. 

http://www.cervenykriz.eu/cz/principy.aspx 
8
 Český červený kříž – standardy poskytování PP. Český červený kříž – oficiální stránky. 2012. 

http://www.cervenykriz.eu/cz/standardy.aspx 
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stejně tak i žákům a studentům škol nebo zaměstnancům při jejich proškolování. Samotná 
organizace Český červený kříž vydala mnoho publikací o první pomoci vycházející právě  
z těchto standardů.9 
 

       
 
Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy 
 
Jedním z projektů vydaných na základech standardů první pomoci jsou „podivuhodná 
dobrodružství rodiny Vojtíškovy“, který je určen především dětem a mládeži. Svým 
provedením by však mohl zaujmout i čtenáře jiných věkových kategorií. Tématem první 
pomoci a volnočasové aktivity provází čtenáře rodina Vojtíškova, se kterou se děti pobaví, 
zopakují si, jak se mají chovat, aby neohrožovali zdraví své, ani ostatních a naučí se reagovat 
na situace, kdy je potřeba poskytnout první pomoc. Cílem publikace je v duchu tradiční 
činnosti Červeného kříže rozšířit oblast působení na děti a mládež a vychovávat je k tak 
potřebné dovednosti poskytnout první pomoc.10 
 
Celá publikace je založena na fiktivní rodině, která se skládá ze 4 základních postav. A to 
tatínka Miloše, který je počítačový analytik, zdravotní sestry, maminky, Martiny, čtrnáctileté 
dcery Terezy a hyperaktivního syna Davida. Kniha začíná tím, že začaly prázdniny a celá rodina 
se chystá odjet na výlet. Pak pokračuje příběh situacemi jako bezpečné usazení syna  
v autosedačce, kapitola o bezpečné jízdě na kole. Dále jsou už informace s první pomoci blíže 
související – dopravní nehoda nebo volání záchranné služby. To vše v souvislém příběhu 
členěném na kapitoly zpestřeného různými hrami. 
 
Celkově lze publikaci hodnotit pozitivně, nabízí zajímavou formu vzdělávání v oblasti první 
pomoci pro děti. Těžko hledat negativa. Kniha naplňuje očekávání těch, kteří chtějí 

                                                 
9
 Přehled na Český červený kříž – ediční činnost. Český červený kříž – oficiální stránky. 2012. 

http://www.cervenykriz.eu/cz/edicepp.aspx 
10

 Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy aneb co všechno se může stát o prázdninách: Druhý ediční titul ve 
spolupráci s IV-nakladatelstvím. Český červený kříž – oficiální stránky. 2012. http://www.cervenykriz.eu/cz/411.aspx 
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poskytnout dětem příjemné čtení, zajímavý příběh a navíc je informovat o základech první 
pomoci i bezpečného chování a to ať už při dětských hrách nebo třeba o bezpečnosti 
silničního provozu. Velké množství informací, které jsou podané takovou formou, že cílovou 
skupinu čtenářů jednak zaujmou a bezpochyby mohou hrát významnou roli v rozšíření 
požadovaných znalostí. 
 
Dalším pozitivem knihy je fakt, že u dětí zřejmě rozvinou zájem o podobné publikace  
a informační materiály. V ideálním případě pak může tato „touha po informacích“ vést  
k tomu, že se budou zúčastňovat kurzů první pomoci a třeba se stanou i mladými zdravotníky, 
což Český červený kříž také nabízí (viz. další kapitoly). Tato progrese samozřejmě nemůže 
postihnout všechny čtenáře, nicméně i přes to lze hodnotit tuto možnost a snahu o interakci 
jednotlivých svých činnosti Český červený kříž jednoznačně pozitivně. 
 
Schémata první pomoci 
 
Dalším zajímavým počinem v oblasti publikační činnosti jsou schémata první pomoci, 
nazvané první pomoc názorně (uvedená v příloze na konci studie). Tato schémata vycházejí 
ze spolupráce Českého červeného kříže se společností PUBLICOM, která schémata vydává. 
Český červený kříž odborně garantoval sérii těchto schémat. 
 
Jedná se o schémata první pomoci při úrazech či stavech ohrožujících zdraví nebo život. 
Jednotlivé listy efektivně provádějí poskytnutím první pomoci nebo postupem při otravách, 
tonutí, úrazu elektrickým proudem a podchlazením. 
 
Kurzy první pomoci 
 
Činnost Českého červeného kříže v oblasti první pomoci spočívá především v poskytování 
kurzů pro veřejnost. Tyto kurzy jsou různorodě zaměřené. Jsou specializované na výuku 
dospělých laiků, tak i profesionálů, kteří se s potřebou poskytnout první pomoc setkávají  
o poznání častěji. Dále pak jsou k dispozici i kurzy, které jsou určeny pro děti a mládež. 
 
Kurzy pro dospělé 
 
V rámci výuky první pomoci dospělých organizuje Český červený kříž řadu typů kurzů  
a školení. Tyto kurzy jsou realizovány v několika úrovních, lišících se rozsahem jak časovým, 
tak i množstvím a strukturou předávaných informací. Kurzy jsou rozděleny podle následujících 
norem: 
 

 Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz (6 hodin) Rozsah výuky zdravotnické 
přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách včetně praktického výcviku  
v poskytování první pomoci je dán Zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání  
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na tuto normu je 
Český červený kříž držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (European 
Federation of Associations of Certification bodies, EFAC). 

 Základní norma zdravotnických znalostí (12 hodin). Obsahem normy jsou základy 
první pomoci – proto je doporučována pro širokou veřejnost. Český červený kříž je na 
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tuto normu držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC). Vydávaný 
průkaz má mezinárodní platnost. 

 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (20 hodin). Tato 
norma akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se od předchozí 
normy liší přidáním 8h modulu. Je zaměřena na první pomoc u dětí. 

 První pomoc pro příslušníky tísňových složek (40 hodin). Tato norma je určena pro 
členy Hasičského záchranného sboru České republiky, dobrovolné hasiče (schválena 
Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky), příslušníky 
Policie České republiky, Městské policie, příslušníky ostatních nezdravotnických složek 
integrovaného záchranného systému apod. 

 Zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin). Český červený kříž má na výuku zdravotníků 
zotavovacích akcí akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi 
tohoto kurzu jsou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích a školách  
v přírodě. 

 Dobrovolná sestra Českého červeného kříže (57 hodin). Absolventi tohoto kurzu 
mohou zajišťovat zdravotnické služby na různých akcích včetně zotavovacích  
a podobných akcí, ale též působit jako zdravotníci v případě mimořádných událostí, 
jako členové humanitárních jednotek Českého červeného kříže. Navazuje na Základní 
normu zdravotnických znalostí. 11 

 
Krom uvedených norem první pomoci uskutečňují některé oblastní spolky Českého 
červeného kříže též akreditované kvalifikační kurzy, jako je Všeobecný sanitář, Pečovatel  
o osoby vyššího věku a Pečovatel nezdravotnických zařízení. Oblastní spolky pořádají též 
kurzy užití defibrilátoru (automated external defibrillator, AED). 
 
Všechny tyto kurzy jsou organizovány oblastními spolky Českého červeného kříže. Mimo tyto 
prioritní kurzy, které jsou poskytovány největšímu počtu zájemců, kteří kurzem první pomoci 
projdou, jsou k dispozici ještě speciální kurzy pořádané přímo úřadem Českého červeného 
kříže. Tyto jsou určeny pro vyškolení instruktorů Českého červeného kříže, kteří pak mohou 
pořádat výše zmíněné kurzy pro veřejnost. Instruktorskými kurzy jsou: 
 

 Školení zdravotnických instruktorů Českého červeného kříže: Zdravotnický instruktor 
Českého červeného kříže je oprávněn školit veškeré ostatní normy první pomoci  
v Českém červeném kříži. Zájemce, který se chce stát zdravotnickým instruktorem, 
musí úspěšně absolvovat základní kurz zdravotnického instruktora. Školeni mohou 
absolvovat pouze členové Českého červeného kříže. Dalšími podmínkami jsou 
absolvování min. 40 hodinové normy znalostí první pomoci a dosažení věku 18 let. 

 Doškolování zdravotnických instruktorů Českého červeného kříže: Platnost průkazu 
instruktora Českého červeného kříže je 5 let. Aby byla zachována odborná úroveň 
aktivních instruktorů, jsou každoročně pořádány doškolovací kurzy. Zde se instruktoři 
dozvědí o novinkách v poskytování první pomoci. 

 Maskérské kurzy: V maskérských kurzech se účastníci naučí realisticky znázorňovat 

                                                 
11

 Český červený kříž – výuka první pomoci dospělých. Český červený kříž – oficiální stránky. 2012. 
http://www.cervenykriz.eu/cz/ppdospeli.aspx 
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nejrůznější poranění (např. zlomeniny, tepenné krvácení atd.). Absolventi kurzu získají 
průkaz maskéra Českého červeného kříže. Jejich dovednosti jsou pak využívány např. 
na soutěžích v poskytování první pomoci.12 

 
Kurzy pro děti 
 
Co se týče kurzů první pomoci, nevystačí si Český červený kříž pouze s rozdělením kurzů 
podle výše uvedených norem znalostí. Důležitý je také přístup podle věku účastníků. 
Zdravotníci Českého červeného kříže zastávají myšlenku, že začít s poskytováním informací je 
nejlepší už u dětí. Ty jsou totiž přístupnější a zábavnějším způsobem se jim dá vnuknout 
základní myšlenka celé první pomoci – záchrana života – pomoc druhému.  
 
Český červený kříž prostřednictvím projektu výuky PP pro děti působí na širokou škálu dětí  
a mládeže v celé ČR již několik desítek let. Český červený kříž vydává pro tyto účely řadu 
výukových pomůcek a školí učitele – zdravotníky, kteří na školách mohou za podpory  
a pomoci Českému červenému kříži vést zájmové kroužky mladých zdravotníků. Pro tyto děti 
pořádá rovněž Český červený kříž letní pobytové akce spojené s výukou první pomoci, ale 
také zábavou. Ročně vyškolí Český červený kříž v základech první pomoci asi 20 000 dětí.13 
 
„Děti mladí zdravotníci z I. stupně základních škol se každoročně zúčastňují soutěží Hlídek 
mladých zdravotníků. Starší děti (mladí zdravotníci II. stupně) mimo soutěží absolvují okresní 
studijní středisko, kde se zdokonalují zejména v praktickém poskytování první pomoci, 
pomáhají při školení mladších dětí.“14 
 
Projekt není zaměřen jen na děti nebo žáky základních škol. I studenti středních škol se 
účastní soutěží družstev první pomoci, navíc absolvují regionální studijní střediska, kde si 
procvičují opět především praktickou první pomoc, zabezpečují zdravotnické dozory na 
kulturních a sportovních akcích, školí mladé zdravotníky a připravují pro ně různé soutěže. 
 
„Výhodou projektu Výuka první pomoci dětí a mládeže je především to, že je určen pro věkové 
skupiny, které jsou nejvíce přístupné aktivnímu zájmu o tuto problematiku. Jednotlivé části 
projektu tvoří na sebe navazující systém a právě absolventi celého systému bývají v oblasti 
laického poskytnutí první pomoci aktivní i v dospělém věku. Naopak nevýhodou projektu je, že 
nezahrnuje všechny děti, ale jen ty, které mají o tyto znalosti zájem. Jsou motivováni rodiči 
nebo dobrovolníky Českého červeného kříže z řad pedagogických pracovníků, organizací 
pracujících s dětmi a mládeží apod. Snahou Českého červeného kříže je získat pro tuto činnost 
co nejvíce dětí a mladých lidí.“15 
 
Pokud se jedná přímo o kurzy, které poskytuje Český červený kříž a týkají se vzdělávání dětí, 

                                                 
12

 Český červený kříž – výuka první pomoci dospělých. Český červený kříž – oficiální stránky. 2012. 
http://www.cervenykriz.eu/cz/ppdospeli.aspx 
13

 Český červený kříž – výuka první pomoci dětí a mládeže. Český červený kříž – oficiální stránky. 2012. 
http://www.cervenykriz.eu/cz/ppdeti.aspx 
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 Český červený kříž – výuka první pomoci dětí a mládeže. Český červený kříž – oficiální stránky. 2012. 
http://www.cervenykriz.eu/cz/ppdeti.aspx 
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 Český červený kříž – výuka první pomoci dětí a mládeže. Český červený kříž – oficiální stránky. 2012. 
http://www.cervenykriz.eu/cz/ppdeti.aspx 



Ochrana & Bezpečnost – 2012/2013, ročník I., č. 4 (zima), Mgr. Lukáš Kuhn, Veřejnost v České republice:  
Znalost, připravenost a ochota k poskytnutí první pomoci (2012_D_05), ISSN 1805-5656 

 

16 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 

jsou to dle norem znalostí první pomoci kurzy Mladý zdravotník I. a II. Stupně poskytovaný  
v rozsahu 10, resp. 16 hodin. V této normě jsou proškolováni žáci I. a II. stupně základních 
škol. Pro děti vyškolené v těchto normách jsou pořádány postupové soutěže Hlídek mladých 
zdravotníků.16 Pro starší zájemce (16 – 18 let) je určený vzdělávací kurz Zdravotník Českého 
červeného kříže Junior v rozsahu 20 hodin. Tato norma je určena pro studenty středních škol. 
 
Posledním kurzem, který Český červený kříž nabízí ke vzdělávání dětí a mládeže je školení 
„Učitelek zdravotnic základních škol a mateřských škol“. Český červený kříž dlouhodobě 
spolupracuje s mateřskými a základními školami po celé České republice, kde šíří znalosti  
o první pomoci mezi žáky jednak prostřednictvím výše zmíněných projektů, tak i především 
prostřednictvím učitelek zdravotnic. Oblastní spolky Českého červeného kříže školí 
každoročně učitelky zdravotnice, které pak dále vzdělávají děti. Učitelky zdravotnice jsou 
školeny podle zájmu buď v Základní normě zdravotnických znalostí, nebo ve vyšší normě 
znalostí první pomoci. Úkolem učitelek zdravotnic na základních školách je školení Mladých 
zdravotníků (viz. kurzy mladý zdravotník I. a II. stupně). Učitelé, kteří absolvují kurz zdravotník 
zotavovacích akcí mohou působit jako zdravotníci na školách v přírodě, lyžařských kurzech 
a jiných podobných akcích. 
 
Kurzyprvnipomoci.eu 
 
Kurzyprvnipomoci.eu je webová stránka určená pro propagaci kurzů první pomoci. Výše 
zmíněné kurzy, které pořádá Český červený kříž, jsou sice bezpochyby kvalitní metodou, jak 
znalosti o první pomoci šířit mezi veřejnost a zvyšovat tak povědomí o jejím správném 
poskytování. Ovšem neméně důležité je dostat vůbec informaci o tom, že nějaké takové kurzy 
jsou k dispozici mezi širokou laickou veřejnost, která třeba ani „ještě neví“, že na nějaký kurz 
potřebuje. Prioritním cílem těchto informačních materiálů je tedy předat dvě základní 
poselství. A to 1. první pomoc je důležitá a nikdo neví, kdy bude potřebovat její znalost  
k záchraně života. 2. Český červený kříž poskytuje kurzy první pomoci pro každého a stačí si 
pouze vybrat. Celá informační kampaň se skládá ze dvou videí – zcela logicky, především  
v návaznosti na předchozí rozdělení kurzů, opět zaměřené na děti – mladé zdravotníky  
a druhé pro dospělé. 
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 Český červený kříž – soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Český červený kříž – oficiální stránky. 2012. 
http://www.cervenykriz.eu/cz/soutezehmz.aspx 
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„Dětské“ video začíná záběrem na 2 letící balónky, které se blíží k ostnatému drátu. Následuje 
pohled na malého chlapce, hrajícího si ve sněhu, který se na ně zadívá. Jeden balónek praská, 
chlapec k němu běží, nafukuje jej, „ošetřuje“ izolepou a ten letí dál. Následuje slogan: „Kdo 
ví, koho jednou zachráníš ty. Staň se mladým zdravotníkem“. Celou scénu dokresluje 
dramatická hudba. Video bylo vytvořeno ve spolupráci s mediální agenturou Comtech. 
 
Druhé video už není určeno pro děti, respektive přímo zaměřeno na děti. Je také o poznání 
přímější a zaujmout má především lehkým vyděšením diváka. Celá scéna se odehrává na 
hřbitově, opět za zvuků dramatické hudby. Začíná záběrem na muže, který se s vyděšeným 
obličejem snaží resuscitovat náhrobní desku. Následuje verbální sdělení: „Naučte se první 
pomoc dříve, než bude pozdě. Navštivte kurzy první pomoci“. Video opět vytvořila agentura 
Comtech a vzniklo pod vedením režiséra Jiřího Stracha. Tento spot se začal vysílat na ČT24 od 
ledna 2010 a byl průběžně vysílán až do listopadu 2010. Toto vysílání doplnilo ještě 100 repríz 
spotu na kanálech ČT 1 a ČT 2.  
 
Posledním materiálem z kampaně je plakát, 
který doplňuje obě výše zmíněná videa. 
Tento plakát se nese v duchu druhého videa  
a opět využívá motivu resuscitace hrobu. 
Tentokrát se „role zachránce“ ujal kamenný 
anděl, typický pro hřbitovy a kostely. Tedy 
znovu se tvůrci snažili způsobit u příjemce 
informace mírné zděšení a zamyšlení se nad 
tím, jestli by on sám první pomoc uměl 
poskytnout.  
 
Motiv „drsných reklam“ není ani ve světě 
žádnou výjimkou. Naopak lze říci, že je  
v podobných kampaních velice často 
využíván a nutno konstatovat, že jeho užití 
bývá často pozitivně přijato, případně vzbudí 
takovou vlnu rozporuplných reakcí, že 
„naplní“ stránky médií a kampaň tak dostane 
úplně nový rozměr a osloví pochopitelně 
větší množství případných zájemců.  

Ostatní činnost v oblasti první pomoci 
 
Mimo publikační činnost a pořádání kurzů se Český červený kříž zapojuje i do dalších 
projektů, které si kladou za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o poskytování první pomoci. 
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Světový den první pomoci 
 
Světový (dříve "Evropský") den první pomoci se od roku 2000 koná vždy druhou sobotu v září. 
Vyhlašuje jej Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce. V České 
republice se akce spojené s tímto dnem konají především na hlavních náměstích větších měst 
nebo na sportovních hřištích na území celé republiky. Akce světového dne první pomoci 
organizují oblastní spolky Českého červeného kříže. Dle vzájemné domluvy pak spolupracují  
s dalšími partnery. Těmi často bývají např. Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný 
sbor, dobrovolní hasiči, Policie, městská policie, kynologové, horská služba, lékaři a další 
subjekty, které mohou a mají zájem prezentovat v rámci tohoto dne svou činnost.  
 
Vždy se jedná o ukázky poskytování první pomoci pro veřejnost na namaskovaných 
poraněních, na akcích jsou soutěže pro děti, možnost vyzkoušení si postupu první pomoci za 
přítomnosti instruktorů, dále pak aktivity pro dospělé jako je např. Měření krevního tlaku. 
Nezřídka bývají součástí akce vystoupení kynologů se psy, ukázky záchranářské techniky nebo 
vybavení zdravotnické záchranné služby.17 
 
Plaketa Českého červeného kříže za záchranu života 
 
Plaketu však nezíská každý, kdo poskytne první 
pomoc, tím by mimo jiné ztrácela „punc  
výjimečnosti“, ale pro její získání je třeba splňovat 
přesně stanovená kritéria.18 Aktivitou Českého 
červeného kříže, která by měla vést k uvědomování 
si důležitosti první pomoci, je předávání ocenění 
zachráncům z řad laické veřejnosti. Tímto oceněním 
je plaketa Českého červeného kříže „ Za záchranu 
života“. Jedná se o morální ocenění, které je 
udělováno Výkonnou radou Českého červeného 
kříže od roku 1983 za projev osobní statečnosti  
a rozhodnosti vyjádřené účinným zásahem 
vedoucím k záchraně lidského života. Ocenění je 
předáváno jednou ročně, zpravidla v prosinci, na 
slavnostním shromáždění v Praze. 

 

 
Zhodnocení kampaní 
 
Hodnocení činnosti Českého červeného kříže není složité. Vše, co tato organizace 
„produkuje“ a poskytuje pro rozšíření znalostí první pomoci u veřejnosti je na velice vysoké 
úrovni.  
 
Pokud se jedná o publikační činnost, tam je Český červený kříž značně aktivní a desítky 

                                                 
17

 Český červený kříž – Světový den první pomoci. Český červený kříž – oficiální stránky. 2012. 
http://www.cervenykriz.eu/cz/wfad.aspx 
18

 Plaketa Českého červeného kříže „Za záchranu života“. Český červený kříž – oficiální stránky. 2012. 
http://www.cervenykriz.eu/cz/pzz.aspx 
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publikací, určených dětem i dospělým, mohou být dobrým zdrojem informací pro každého.  
V této oblasti je potřeba ocenit především rozmanitost a různorodost jednotlivých publikací. 
Každý zájemce o informace si tady může najít knihu, která bude vyhovovat přesně jeho 
potřebám, znalostem a odborné úrovni požadovaných informací. Co se týká dětí, je zde 
situace podobná: opět veliké množství materiálů, od knížek plných kreslených obrázků, po 
materiály určené studentům středních škol. To vše samozřejmě obsahující použitelné 
informace o první pomoci. 
 
Další důležitou, ne-li nejdůležitější oblastí, kterou Český červený kříž pokrývá je poskytování 
kurzů první pomoci. Ty jsou poměrně detailně popsány v samostatné kapitole. Jejich 
subjektivní zhodnocení a přínos mohou však poskytnout pouze ti, kteří nějakým kurzem 
prošli. Nicméně jejich nabídku lze hodnotit jednoznačně pozitivně. Tolik různých kurzů, 
rozdělených do tolika kategorií v České republice zřejmě nikdo jiný nenabízí. Zajímavá je také 
samotná cesta, kterou se Český červený kříž snaží informace prostřednictvím kurzů nabízet.  
A to začínat ve školkách školením učitelek zdravotnic s výukou samotných základů  
a poskytováním obecných informací, přes další zdokonalování na základních a středních 
školách, po instruktorské kurzy pro dospělé. Tento ucelený vzdělávací systém dává naději na 
vzdělanou laickou veřejnost v ČR, která bude umět poskytnout první pomoc v jakékoliv 
situaci, která je může v životě potkat. 
 
Poslední, čím Český červený kříž přispívá k osvětě ve světě první pomoci, jsou projekty jako 
Světový den první pomoci nebo plaketa Českého červeného kříže za záchranu života. Jde 
zajisté o chvályhodné počiny, které mohou veřejnost k poskytnutí první pomoci jednak 
motivovat k poskytování, vyvolat jakousi zvídavost a v neposlední řadě lze na takových akcích, 
jako je světový den první pomoci nabídnout publikace nebo kurzy, které se tak mají šanci 
dostat se i mezi lidi, kteří by k nim jiným způsobem nemuseli najít cestu. 
 
Při komplexním pohledu na aktivity, které Český červený kříž v oblasti poskytování první 
pomoci provozuje lze říci, že jde o dobře propojené činnosti, které se vzájemně podporují. 
Kurzy čerpají z publikací a naopak publikace odkazují na kurzy. Na veřejných akcích se 
dostávají informace mezi širokou veřejnost. Je to zajisté model, který by měl podle všeho 
fungovat a prioritou Českého červeného kříže v oblasti první pomoci by mělo být jej dále 
rozvíjet a zdokonalovat. 
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Další aktéři ve sledované oblasti 
 
Pojišťovny 
 
Pojišťovny jednoznačně mají v oblasti první pomoci své místo. Respektive by jej měly mít.  
A měly by hrát významnou roli ve snaze o co největší znalost a schopnost poskytnout první 
pomoc od laické veřejnosti. Pokud tedy vycházíme z předpokladu, že budou mít zájem o co 
možná největší ochranu lidského zdraví. Přístup pojišťoven k problematice první pomoci je 
různý. V této kapitole jsou zmíněny pouze dva konkrétní projekty, které české pojišťovny 
vytvořily nebo na kterých se podílí. Může se zdát, že to není mnoho. Na obranu pojišťoven je 
ovšem nutno dodat, že se v oblasti veřejného zdraví nezaměřují pouze na problematiku první 
pomoci, ale třeba také na bezpečnost silničního provozu a další související problematická 
témata. Výsledná kampaň však bude inspirována i jinými projekty, které ale s první pomocí  
příliš nesouvisí, proto není třeba je zmiňovat v této kapitole. 
 
Česká pojišťovna  
 
Česká pojišťovna je největší a nejvýznamnější pojišťovnou na českém pojistném trhu. Česká 
pojišťovna poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, 
střední a velké klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství. 
Zaměstnává přibližně 3 900 zaměstnanců a 5 600 obchodních zástupců se na více než 3 000 
obchodních místech. Celkové pojistné v roce 2011 činilo 33,4 miliardy korun. Česká 
pojišťovna spravuje téměř osm a půl milionu pojistných smluv a její tržní podíl na domácím 
trhu dosahuje 26,9 procent.19 
 
Horská služba 
 
Horská služba je název aplikace pro smartphony. Je dostupná pro operační systém iOS, tedy 
přístroje Apple. Hlavní funkcí aplikace je přinášet uživatelům informace o stavu lyžařských 
středisek, nabízí jejich seznam, vyhledání nejbližšího střediska, ale také informaci o tom, kolik 
je kde sněhu a jde-li o sníh technický nebo přírodní a jaká je zde teplota. 
 

                                                 
19

 Profil – Česká pojišťovna. Česká pojišťovna. 2013. http://www.ceskapojistovna.cz/profil 
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To jsou všechno určitě zajímavé funkce. Pro účely této 
práce však zcela nepodstatné. To důležité jsou další 
funkce, které aplikace nabízí. Hned pod „sněhovým 
zpravodajstvím“ jsou dvě veliká tlačítka. A to „volání 
Rychlé pomoci“ a „nouzová SMS s polohou. Ještě na 
úvod je třeba dodat, že službu je vhodné používat 
především na horách – v dosahu horské služby. Pokud 
se totiž uživatel ocitne v nouzi, může jednoduše 
stisknout jedno z výše zmíněných tlačítek, a buďto se 
dovolá na nejbližší stanici horské služby – v případě 
„Volání Rychlé pomoci“, případně odešle na stejnou 
stanici SMS se svou aktuální GPS polohou. To však 
pouze v horských oblastech.  V opačném případě se při 
pokusu o odeslání SMS objeví informace o tom, že 
Horská služba není v dosahu a aplikace sama nabídne 
volání na linku 112.  
 
Dále aplikace nabízí informace jako je „Desatero horské služby“, „pravidla sjezdovek“  
a „o lavinovém nebezpečí“. To jsou všechno dozajista užitečné informace, které jistě budou 
pro lyžaře prospěšné.  
 
Nicméně nejzajímavější funkce (pochopitelně nejzajímavější pro tuto práci), se skrývá pod 
odkazem „Jak podat první pomoc“. Na první pohled trochu nenápadné tlačítko, pod kterým 
se ovšem skrývá velice užitečný průvodce první pomocí. Úvodní obrazovka nabízí několik 
možností – od oživování přes krvácení až po zlomeniny. Tak může každý zvolit právě tu situaci, 
která se právě naskytla. Úplně prvním tlačítkem je však „interaktivní průvodce první pomocí“, 
který případného zachránce nasměruje na poskytnutí pomoci po jednotlivých krocích (viz 
schéma na následující stránce).20 
 
 

                                                 
20

 Česká pojišťovna podpořila vývoj aplikace pro Horskou službu. Česká pojišťovna, nedatováno. 
http://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?253947-ceska_pojistovna_podporila_vyvoj_aplikace_pro_horskou_sluzbu 
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Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
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„Všeobecná zdravotní pojišťovna je s více než 6,2 miliony klientů největší zdravotní 
pojišťovnou v České republice, existuje od roku 1992 a dlouhodobě patří k základním pilířům 
systému zdravotnictví v České republice“.21 Všeobecná zdravotní pojišťovna byla zřízena 
zákonem č. 551/1991 Sb. Podle tohoto zákona vede registr pojištěnců veřejného zdravotního 
pojištění.22 Všeobecná zdravotní pojišťovna je členem Evropské sítě boje proti podvodům  
a korupci ve zdravotnictví (EHFCN) a Asociace mezinárodních neziskových zdravotních  
a nemocenských pojišťoven. 
 
První pomoc dětem 
 
Základní pravidla při poskytování první pomoci přibližuje projekt První pomoc dětem 
podporovaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Jeho hlavní součástí je výuková sada, která 
zjednodušuje výuku první pomoci. Tato sada, potažmo celý projekt, je určena pro 
organizátory dětských táborů, školy v přírodě a další akce pro děti. Sada obsahuje nejrůznější 
zdravotnický materiál potřebný k poskytování první pomoci při nejčastějších typech úrazů. 
Její součástí je i výuková brožura, která poskytuje informace, jak postupovat v případech, kdy 
je první pomoc potřeba poskytnout a jak zacházet se zmíněným zdravotnickým materiálem. 
Soubor těchto postupů a návodů dává dětem ucelený přehled o tom, v čem laická první 
pomoc spočívá. Díky brožuře se děti také naučí, co dělat před příjezdem sanitky a jak 
komunikovat s dispečerem operačního střediska Zdravotnické záchranné pomoci. 
 
Obsah výukové sady vychází z autolékárničky, pro děti tedy může být buďto známý, pokud ne, 
pak rozhodně přínosný, v tom smyslu, že autolékárnička bývá ve většině případů poskytování 
první pomoci tím jediným, co je zachránci k dispozici. Součástí sady je také soubor pracovních 
listů s vysvětlením základních úkonů při podávání první pomoci.  
 
Sada umožňuje všechny úkony dětem ukázat a na vlastní kůži si je vyzkoušet, čímž si je 
nejlépe osvojí.23 
 
Součástí internetových stránek kampaně, 
které jsou jinak sice strohé, na druhou 
stranu lze ale velice pozitivně hodnotit 
jejich přehlednost a jednoduchou 
orientaci, je i objednávkový formulář. 
Přes ten lze jednoduše celou výukovou 
sadu zdarma objednat. To, že je celá sada 
k dostání zdarma je pochopitelně právě 
zásluha podpory Všeobecné zdravotní 
pojišťovny, která nákup materiálu  
a vydání brožury dotuje v rámci 
společenské odpovědnosti.  

 

                                                 
21

 O nás. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. 2013. http://vzp.cz/o-nas 
22

 Česká republika. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky. In: Sbírka zákonů. 1991, č. 551. 
23

 První pomoc dětem. http://www.prvnipomocdetem.cz/ 
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Záchranný kruh 
 
Asociace Záchranný kruh vznikla v Karlovarském kraji v roce 2005, kromě poskytování 
informací a materiálům pro výuku dětí provozuje ještě portál záchranny-kruh.cz. Internetová 
prezentace asociace zaujme návštěvníka na první pohled. Na stránkách jsou použity 
všemožné barvy a spousta odkazů, které mohou ze začátku působit obtížnější orientaci. 
Vzhledem k tomu, že však obsahují především výukový materiál pro školy a ne náhodou na 
ně mohou narazit i děti dychtící po informacích o bezpečnostní problematice, ochraně 
obvyvatelstva, první pomoci atd., lze je hodnotit jako zdařilé a naplňující svůj cíl. Pokud se 
jedná o informace týkající se bezpečnosti silničního provozu, obecných informací  
o kriminalitě nebo ochraně obvyvatelstva – jsou zajímavé a pro výuku, především na 
základních školách, i velice vhodné. Pro účely této práce je však nejdůležitější rubrika, nebo 
chcete-li odkaz „1. Pomoc“. Po jeho otevření se objeví dětská hra s názvem „Interaktivní 
příručka první pomoci“.24 
 
Interaktivní příručka první pomoci 
 
Interaktivní příručka první pomoci se snaží přiblížit základy první pomoci dětem. Příručku 
vydala, jak již bylo zmíněno výše, karlovarská asociace Záchranný kruh. Interaktivní příručka 
první pomoci vznikla za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky a Nadace Naše 
dítě. V rámci tohoto projektu byl vytvořen kvalitní, účinný, ale i zajímavý a atraktivní nástroj 
pro vzdělávání zejména žáků škol v oblasti první pomoci, ale i pro vzdělávání široké 
veřejnosti. Průvodcem je pes a děti zábavnou formou učí, jak se mají v krizových situacích 
zachovat. 
 

                                                 
24

 Záchranný kruh. 2009, 2012. http://www.zachranny-kruh.cz/ 
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Tvůrci nabízejí příručku do škol na DVD, ale na internetu ji mohou bezplatně využít všichni. 
Přesto, že je nová příručka určená především dětem, oživit si pravidla první pomoci mohou  
i dospělí. Ti podle záchranářů mají často málo znalostí a jsou v rozpacích. Dokazují to  
i telefonáty z tísňové linky. „Mozková buňka vydrží asi 5 minut bez kyslíku a pak nevratně 
zmírá. To znamená, že jediné, co nám může pomoci je dobře vychovaná a proškolená 
veřejnost, která na místě poskytne laickou první pomoc“, říká Ivo Tukinski – bývalý ředitel 
Zdravotnické záchranné služby Karlovy Vary. A právě na tom je založena myšlenka projektu. 
Jeho příprava trvala půl roku. Příručka je animovaná, s komentářem. Průvodcem jednotlivých 
kapitol je bernardýn Beny. Obsah příručky přibližuje ředitelka Záchranného kruhu Veronika 
Krajsová: „Jsou tam problematiky od štípnutí vosou, alergických reakcí, epileptických 
záchvatů, přes infarkt, astmatické záchvaty, úrazy, pokousání psem“.25 
 

                                                 
25

 Interaktivní příručka první pomoci. Záchranný kruh. 2012. 
http://www.zachranny-kruh.cz/o_nas/projekt_interaktivni_prirucka_prvni_pomoci.html 
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Styl, struktura a forma, která byla pro zpracování příručky zvolena, má také své 
opodstatnění, jak vysvětluje spoluautor projektu a výkonný manažer Asociace Lukáš Hutta: 
„Zvolili jsme multimediální interaktivní formu, abychom příručku přiblížili více dnešní, mladší 
generaci“. Děti tak zábavnou formou získají znalosti pro různé životní situace. Hned si je také 
mohou ověřit formou testů.  
 

 
 
Přínos pro praktické využití pak potvrdila Šárka Neumannová z Karlovarské základní školy, 
kde příručku přijali s nadšením a pravidelně ji využívají v hodinách. „určitě je to dobrá věc, 
bude to využíváno v rámci předmětů rodinná výchova, výchova ke zdraví“, uvedla 
Neumannová.26 
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 Interaktivní příručka první pomoci. Záchranný kruh. 2012. 
http://www.zachranny-kruh.cz/o_nas/projekt_interaktivni_prirucka_prvni_pomoci.html 
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St. John Ambulance 
 
St. John Ambulance, v některých zemích označována jen jako St. John, je společný název 
organizace využívaný řadou přidružených organizací v různých zemích. Tato organizace se 
věnuje výuce a praxi lékařské i laické první pomoci a poskytování záchranných služeb, z nichž 
všechny odvozují svůj původ od asociace St. John Ambulance. Tato asociace byla založena  
v roce 1877 ve Spojeném království. Členové St. John Ambulance spadají do velice složité 
hierarchie, která vychází ze zakladatelů – křesťanského Řádu svatého Jana. V současné době 
není většina členů organizace vázána v žádném řádu, což je také důležité pro její 
nestrannost, vzhledem k tomu, že St. John Ambulance chce poskytovat pomoc všem lidem 
na celém světě, napojení na jakýkoliv náboženský řád by mohlo být spojeno s nemalými 
problémy.27 
 
S téměř 300 000 členy ve 42 zemích, má St John Ambulance unikátní světové postavení.  
A dokáže naplňovat potřeby zdravotnické pomoci po celém světě. Kromě aktivit v oblasti 
první pomoci se angažuje St. John Ambulance v oční a zubní péči, praktické lékařské péči,  
v programech pro mládež, záchranných pracích a plánování pro případ katastrof. St. John 
Ambulance působí například v zemích či územích jako Bermundy, Kypr, Hong Kong, Indie, 
Jamaika, Keňa, Sierra Leone či Uganda. 
 
Kurzy první pomoci od St. John Ambulance prošlo v minulém roce více než 800 000 lidí, kteří, 
jak je uvedeno na webových stránkách Asociace: „Mohou být rozdílem mezi přežitím 
a smrtí“. St. John Ambulance poskytuje kompletní servis v oblasti první pomoci. Některé 
kampaně mají celosvětový charakter a především se vyznačují velkou mírou provázanosti na 
další činnosti St. John Ambulance. Netřeba uvádět vysokou kvalitu, s jakou jsou zpracovány. 
 
Kampaně a projekty St. John Ambulance 
 
Z obrovské členské základny a působení organizace ve více než čtyřiceti zemích světa je 
zřejmé, že kampaní, které se vážou k první pomoci je nespočet. Pro tuto práci byly vybrány 
jen ty nejzajímavější, nejinovativnější, případně ty, které měly ohlas i v České republice. 
 
Aplikace First Aid  
 
Podobně jako tuzemská „Horská služba“ i tak pracuje aplikace pro chytré telefony St. John 
Ambulance. Opět jde o průvodce první pomocí tzv. „step by step“, který je ovšem na rozdíl od 
Horské služby České pojišťovny propracovanější, obsahuje více případů, kdy je laická první 
pomoc potřeba. Po otevření aplikace se zobrazí několik variant zranění nebo situací, při 
kterých je potřeba poskytnout první pomoc. Po zvolení potřebné situace se objeví postupný 
návod, co dělat. Dále je ještě možnost zvolit si záložku s méně závažnými stavy vyžadujícími 
první pomoc. 
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 About St John Ambulance. St John Ambulance. 2012. http://www.sja.org.uk/sja/about-us.aspx 
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To jsou např. alergická reakce, pomoc diabetikům, přehřátí organismu. K dispozici jsou pak 
ještě 2 záložky a to „Techniques“, kde je vysvětlen mimo jiné postup při použití AED, nebo 
popsána stabilizovaná poloha. Poslední záložkou je ta, která informuje o St. John Ambulance 
a o možnosti zúčastnit se některého z kurzů první pomoci, které tato organizace nabízí. 
 
Co lze aplikaci vytknout? Rozhodně je to neúplné využití potenciálu přístroje, na kterém je 
spuštěna. Ve srovnání s aplikací České pojišťovny, která nabízí při spuštěném průvodci tlačítko 
volat 112 a v případech, kdy je to nutné toto tlačítko zobrazí přes celý displej, zjistí GPS 
souřadnice a dokonce vypíše přesnou adresu. Navíc ještě připraví volajícího na informace, 
které po něm bude operátor Zdravotnické záchranné služby požadovat. Nic z toho průvodce 
od St. John Ambulance neumožňuje a zbytečně tak ochuzuje uživatele o užitečné funkce. 
 
V celkovém hodnocení však zřejmě nelze najít závažnější nedostatky a aplikace se může stát 
vítaným pomocníkem v případech, kdy je poskytnutí první pomoci potřeba. 
 
Rady, jak poskytnout první pomoc, videa první pomoci 
 
Další, co je na stránkách zajímavě zpracované, jsou různé stavy, při kterých je první pomoc 
nezbytná. Link obsahuje soubor technik, které jsou využívány při jejím poskytování. Nicméně 
hned v úvodu je uvedeno, že rady a doporučení na těchto stránkách v žádném případě 
nenahrazují návštěvu kurzu první pomoci, která je k bezchybnému zvládnutí nacvičované 
situace nezbytná. A rovnou je přidán i odkaz na stránku, kde se lze na vybraný kurz 
objednat.28 
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 First aid advice. St John Ambulance. 2012. http://www.sja.org.uk/sja/first-aid-advice.aspx 
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Tato cesta může být nečekaně efektivní. Především vzhledem k tomu, že informace, které 
jsou na stránce k dispozici, jsou sice užitečné, dávají všem návod k tomu, jak první pomoc 
poskytnout, ale když se čtenář snaží hlouběji pochopit a naučit se uvedené postupy, zjistí, že 
to není nic jednoduchého. A právě v tuto chvíli se možná rozhodne absolvovat právě některý 
z kurzů, které St. John Ambulance pořádá. 
 
Postupy si lze vybrat ze seznamu na levém okraji stránky. Na výběr je např. Infarkt, mrtvice, 
šok, zlomeniny, dýchací problémy, rány a krvácení nebo otravy. Po vybrání zvoleného 
tématu se objeví, jak v dané situaci postupovat. Zobrazí se textový postup a obrázek, který 
má situaci ilustrovat.  
 

 
 
Dalším, co ještě stránka nabízí je odkaz na videa. Kde jsou život ohrožující situace vyžadující 
první pomoc zpracovány do formátu výukového videa s komentářem. Opět jde především  
o poskytnutí pomoci v případě dušení, krvácení, alergie nebo v případě potřeby resuscitace.  
 
Tyto videa, případně i soubory rad jsou dobrým průvodcem laickou první pomocí, které sice 
nejsou určeny přímo pro situace, kdy je pomoc potřeba rychle poskytnout – zde by jejich 
hledání bylo zřejmě zdlouhavé a neefektivní. Nicméně mohou hrát významnou roli ve výuce 
první pomoci, ať už by to bylo na školách nebo třeba v kurzech autoškoly a dalších, kde může 
takovéto instruktážní video prokázat větší službu než nezáživný popis toho, co dělat od 
instruktora. I s přihlédnutím k těmto pozitivům však s jistotou lze říci, že videa i postupy by 
měly být pouhým doplňkem kurzů první pomoci, nikoli jejich plnou náhradou. 
 



Ochrana & Bezpečnost – 2012/2013, ročník I., č. 4 (zima), Mgr. Lukáš Kuhn, Veřejnost v České republice:  
Znalost, připravenost a ochota k poskytnutí první pomoci (2012_D_05), ISSN 1805-5656 

 

30 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 

Kurzy první pomoci 
 
„Kurzy první pomoci, zdraví a bezpečnosti od St. John Ambulance jsou volbou pro stovky tisíc 
organizací, místních úřadů a jednotlivců z řad veřejnosti.“29 St. John Ambulance je 
významným poskytovatelem kurzů první pomoci ve Spojeném království, i dalších státech, ve 
kterých se angažuje. Ročně na celém světě dokáže uspokojit tisíce zájemců o kurz. Nabízí 
širokou škálu kurzů zaměřenou na různé oblasti první pomoci, od úplných základů pro 
jednotlivce přes komplexní školení, zahrnující vše, co si lze v první pomoci představit, včetně 
nejmodernějších technik, až po školení připravená na míru pro zaměstnance velkých firem. 
 
Základní nabídka obsahuje přes 30 různých kurzů, které však lze na přání klientů různě 
modifikovat, spojovat, nebo doplňovat. Vybrané kurzy z nabídky jsou následující:30 
 

 Kurzy pro zaměstnavatele; 

 základy první pomoci; 

 rozšiřující kurz první pomoci; 

 opakovací kurz první pomoci; 

 kurz první pomoci pro profesionální řidiče. 

 Kurzy první pomoci pro děti. 

 Kurzy bezpečnosti práce. 

 Kurzy pro veřejnost: 

 základy první pomoci; 

 rozšiřující kurz první pomoci; 

 kurz první pomoci pro sportovce; 

 kurz první pomoci při vybraných aktivitách. 

 Specializované kurzy: 

 kurz používání AED; 

 rozšiřující kurz AED; 

 profesionální první pomoc a resuscitace. 
 

 
 
Ceny jednotlivých kurzů se liší. Kurzy určené pro veřejnost jsou levnější než kurzy, které 
poskytuje zaměstnavatel a účastní se jich třeba i všichni zaměstnanci. Cena veřejných kurzů 
se pohybuje okolo 30 liber, což je v současné době přibližně 900 Kč.  
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 Training courses. St John Ambulance. 2012. http://www.sja.org.uk/sja/training-courses.aspx 
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 Training courses. St John Ambulance. 2012. http://www.sja.org.uk/sja/training-courses.aspx 
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Internetový obchod 
 
Po kliknutí na tlačítko „shop“ se objeví internetový obchod, který také St. John Ambulance na 
svých stránkách provozuje. Sortiment, který představuje, zřejmě nikoho nepřekvapí – je to 
lékařský materiál, stetoskopy, defibrilátory, různé modely pro nácvik resuscitace, lékárničky, 
příručky první pomoci, ale třeba také masážní lůžka, pojízdná křesla nebo uniformy pro 
zdravotnický personál. Opravdu široká nabídka, často s logem St. John Ambulance. To není 
nic, co by mělo překvapit. Zajímavý je vůbec celý koncept. To, že organizace nabízí vše od 
informačních materiálů, přes kurzy až po právě tento obchod, ve kterém si každý může najít 
např. Autolékárničku přesně podle své potřeby, navíc s jistotou, že kupuje kvalitní produkt, 
který v případě potřeby může bez problému použít. Nebo si dokonce z nabídky svou 
lékárničku dovybavit podle vlastního přání. V praxi je pak mnohem komfortnější, přirozenější 
a jednodušší porozumět problematice první pomoci a naučit se ji poskytovat. Člověk, který si 
vyhledává jednotlivé informace na více stránkách, totiž není v tak příjemné situaci. Musí 
hledat ve více zdrojích, informace spolu nemusí souviset, něco jiného mu mohou 
doporučovat v kurzu, něco jiného se pak dozví např. na stránkách výrobce lékárniček. I to 
mohou být jedny z příčin neznalosti první pomoci v České republice. 
 
Rescue Run 
 
St. John Ambulance přináší také hru, kde si lze vyzkoušet základy první pomoci ve virtuálním 
prostředí. Už na první pohled je zřejmé, že srovnávání této hry s aplikací vytvořenou 
záchranným kruhem by nebylo úplně správné. Nicméně se mu nelze vyhnout, i když rozdíly 
jsou markantní a především cílová skupina obou projektů bude trochu jiná. 

 

 
 
V Rescue Run, jak se hra jmenuje, je hlavním průvodcem, případně hrdinou, mladý muž, 
který vyráží do kina. Jde ulicí a po cestě potkává lidi, kteří potřebují poskytnout první pomoc. 
Poskytování začíná tím, že dostane první úkol – činnosti před poskytnutím první pomoci 
(zajistit své vlastní bezpečí, zjistit, co se postiženému stalo, zajistit průchodnost dýchacích 
cest, dýchání a krevní oběh). K tomu slouží čtverečky s textem, které se pohybují v různých 
směrech a úkolem pro hráče je správně je seřadit. Když se to povede, přistupuje k samotné 
první pomoci. Zde se můžeme setkat např. s případy dušení, krvácení, šoku, pádu z výšky, 
případně s náhlým kolapsem, kdy je potřeba poskytnout nepřímou srdeční masáž. Po správně 
a rychle poskytnuté první pomoci přijíždí rychlá záchranná služba, která zraněného odveze.  
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A hráč může pokračovat v cestě do kina. Důležité je nejen první pomoc po cestě poskytnout 
správně, ale také rychle, neboť při cestě do kina je nutné stihnout začátek promítání. Proto,  
v případě špatného nebo pomalého poskytování pomoci, může být kino zavřené a celou 
úroveň je potřeba zopakovat s lepším výsledkem. V případě včasného příchodu se hráč 
dostane do vyššího „levelu“, kde na něj čekají složitější případy, má méně času a také je jich 
po cestě více. Celá hra navíc funguje tak, že v každém kole hráč sbírá body, které se pak 
sčítají, a je vytvořen i žebříček nejlepších, podle kterého může srovnávat své skóre  
s ostatními, což může vést k tomu, že se nadšení hráči budou k této aplikaci vracet se snahou 
o co nejlepší pozici na výsledkové listině. 
 

  
 
A konečně se dostáváme ke srovnání „Rescue run“ s „interaktivní příručkou“ Záchranného 
kruhu. Zatímco hra Záchranného kruhu je určena primárně pro děti, věkově ze základní školy, 
v Rescue run mohou najít zábavu i starší. Rozdílný byl také přístup autorů k celému pojetí her. 
Rescue run je pouze o procvičování formou miniher, bez nějakého velkého příběhu a jde 
opravdu spíše o to dokola opakovat to samé a dosahovat nejlepších výsledků, Záchranný kruh 
přistoupil ke hře komplexněji a ta zahrnuje i poměrně rozsáhlé informace, které se dají ze hry 
získat. To jsou zřejmě největší rozdíly mezi oběma díly. Nicméně při jejich posuzování jim 
těžko něco vytýkat. Naopak při vhodném použití mohou být obě hry dobrým doplňkem pro 
výuku (Interaktivní příručka) nebo procvičování první pomoci (Rescue run). 
 
Reklama 
 
Reklama na kurzy první pomoci od St. John Ambulance je zajímavou mediální prezentací této 
organizace. Zmiňovaná reklama se dokonce dostala i do českých a slovenských novin, 
především díky přístupu, který měl diváky šokovat a hraje si s motivy smrti v takové situaci, 
kterou někteří nepovažují za vhodnou a myslí si, že je příliš „drsná“. 
 
„Dvouminutová reklama charitativní organizace St. John Ambulance je zaměřena na 
poskytování první pomoci. Hlavní hrdina tam zdárně překoná rakovinu, nakonec ale stejně 
zemře. Při grilování s přáteli mu totiž zaskočí sousto do krku a on se udusí, protože mu nikdo 
nepomohl.“31 
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 Reklama s mužem, který se udusí soustem, je příliš drsná, stěžují si diváci. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém 
internetu. 2012. 
http://www.novinky.cz/koktejl/284373-reklama-s-muzem-ktery-se-udusi-soustem-je-prilis-drsna-stezuji-si-divaci.html 
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Mluvčí asociace Sue Killenová však kritiku odmítá. Podle ní je potřeba šířit informace  
o nutnosti první pomoci mezi lidi jakýmkoliv způsobem. „Tragicky přicházíme o životy, 
protože lidé nepovažují nedostatek znalosti první pomoci za ohrožující. Potřebujeme zvýšit 
povědomí, že znalost první pomoci může rozhodovat o životě a smrti“, říká Killenová.32 
 
Motiv muže, trpícího rakovinou, který nakonec zemřel na udušení, navíc není náhodný. Má 
symbolizovat 140 000 lidí, kteří ročně zemřou kvůli tomu, že jim nikdo neposkytl první 
pomoc. Což je přibližně stejný počet, jako je počet obětí rakoviny v celém Spojeném 
království ročně. 
 
Další reklamou, kterou vytvořila asociace St. John Ambulance, aby přilákala lidi do svých 
kurzů, je zajímavý spot vysílaný v kinech. Zajímavý je především v tom, že se v kině odehrává, 
možná i tím vtáhne diváky více do děje.  
 
Snímek začíná pohledem do sálu kina, kde je před promítáním filmu na plátně reklama na 
popcorn – mladá rodina se třemi dětmi kteří sedí doma a jedí popcorn. V tu chvíli se začne 
jedna z malých dívek dusit a celá rodina neví, co má dělat. Následují záběry na plačící matku  
a v tu chvíli se v sále zvedá žena, která zachází za plátno, na kterém se za okamžik objeví  
a dívku správným postupem první pomoci zachrání. Poté se žena vrací a hlediště jí tleská. Na 
plátně je promítán kontakt na St. John Ambulance. 
 
Toto video tedy nakonec končí na rozdíl od prvního šťastně. To však neznamená, že by 
nemělo být přínosným. Naopak se lze domnívat, že mnoho lidí, kteří v sále tento spot 
shlédnou, se nakonec některého z kurzů zúčastní, nebo alespoň navštíví stránky asociace. 
 
Přínos reklam pro probuzení zvědavosti ve veřejnosti o kurzy první pomoci je sporný. Mnoho 
lidí sice reklama zaujme, na druhou stranu se ale těžko hodnotí, kolik lidí si pak cestu do 
„svého“ kurzu najde. Co se ovšem nedá upřít je fakt, že do podvědomí spousty lidí se tato 
reklama nedostane pouhým zhlédnutím. Důležitým faktem je i mediální rozruch, který 
způsobila. Proto ji lze považovat i za produkt virálního marketingu, neboť se k mnoha lidem 
dostala až prostřednictvím článků nebo reportáží, zpochybňujících její morálnost.  
 
Závěr a zhodnocení  
 
Při zhodnocení činnosti St. John Ambulance lze jen stěží hledat negativa. Celý systém působí 
dojmem přirozeného provázání všech činností, které organizace poskytuje. Vše se efektivně 
doplňuje, jednotlivé kampaně na sebe odkazují a za každou činností St. John Ambulance lze 
najít snahu o přilákání zájemců o kurzy první pomoci. Které pak díky opravdu pestré nabídce 
nenechají nikoho na pochybách, že si vybral opravdové profesionály. Jednotlivé kapitoly, 
které popisují a hodnotí činnost St. John Ambulance, jsou srovnávány s tuzemskými na konci 
každé z nich. Pokud by šlo o nějakou komplexní komparaci, lze s jistotou konstatovat, že 
aktéři první pomoci z České republiky využívají ve většině případů podobné možnosti, jako 

                                                 
32

 Reklama s mužem, který se udusí soustem, je příliš drsná, stěžují si diváci. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém 
internetu. 2012. 
http://www.novinky.cz/koktejl/284373-reklama-s-muzem-ktery-se-udusi-soustem-je-prilis-drsna-stezuji-si-divaci.html 
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jejich kolegové ze St. John. Hledat tedy něco, co by bylo zcela objevné a do České republiky 
mělo přinést revoluci v informovanosti veřejnosti, lze jen stěží. 
 
Možnou cestou, jak zlepšit povědomí tuzemské veřejnosti o první pomoci je snad jen začátek 
působení St. John Ambulance na našem území. Ano, je pravda, že většinu služeb, které 
poskytuje, zde úspěšně nabízí Český červený kříž. Nicméně působení takového světového 
hráče by zřejmě vedlo k „novému image“ poskytování první pomoci. St. John Ambulance je 
totiž i poměrně úspěšnou značkou v oblasti a i díky tomu by mohla do svých kurzů přilákat 
veřejnost z jiných sociálních skupin než třeba právě zmiňovaný Český červený kříž. 
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Návrh vlastní kampaně 
 
Jedním z cílů této studie je návrh na zpracování vlastní kampaně, která by si kladla 
následující úkoly: 
 

 Oslovit co nejvíce laickou veřejnost. 

 Stručně informovat o absolutních základech (např. o resuscitaci). 

 V oslovených vyvolat zvědavost o více informací o první pomoci. 

 Přilákat větší množství zájemců o kurzy první pomoci. 

 Zlepšit schopnost veřejnosti v případě potřeby první pomoc poskytnout. 
 
Tato kampaň by mohla mít mnoho podob. Důležité je, kdo by byl jejím realizátorem, který by 
ji financoval a jaké by pak měla zaměření. Jinak bude vypadat ideální kampaň, kterou vytvoří 
soukromý subjekt (např. pojišťovna nebo poskytovatel kurzů první pomoci), jinak pak ta, 
která bude vytvořena ministerstvem zdravotnictví. Pokud uvažujeme o opravdu velké 
komplexní kampani lze samozřejmě předpokládat i propojení více subjektů. Stejně tak  
i cesty, kterými se budou informace dostávat i mezi adresáty budou různé.  
 
Jak by tedy měla „super kampaň“ vypadat, je popsáno v této části práce. 
 
Realizátor projektu 
 
Kampaň v takovém rozsahu, který byl zmíněn výše, nemůže realizovat pouze jeden subjekt. 
Nehledě na to, že pokud by nešlo o vzájemnou spolupráci více aktérů, kteří jsou za první 
pomoc odpovědní, nelze ji pak považovat za něco mimořádného a průlomového. Proto by se 
na výsledné kampani měli podílet minimálně některé z těchto subjektů: 
 

 Ministerstvo zdravotnictví. 

 Český červený kříž. 

 Pojišťovny. 

 Mediální partneři. 

 Zdravotnická záchranná služba. 
 
V této práci bude uvažováno opravdu o ideální kampani – a tedy s účastí všech ze zmíněných 
aktérů. Úkoly každého z nich by měly být následující: 
 
Ministerstvo zdravotnictví 
 
Ministerstvo by mělo být hlavním garantem kampaně hlavně ze dvou důvodů. V první řadě 
má možnost její rozpočet dotovat ze státních prostředků, které jsou pro tento účel určeny. 
Dále pak i z důvodu větší atraktivity a prestiže pro odborníky, kteří budou mít větší ochotu se 
na takové kampani podílet a spojit s ní své jméno. Nehledě na další partnery, které takový 
projekt může získat právě díky propojení s Ministerstvem. 
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Český červený kříž 
 
Český červený kříž je další organizací, která by kampani přidala na prestiži. Mezinárodní 
organizace takového formátu by rozhodně byla pro výsledný projekt přínosem. Navíc nabídka 
kurzů Českého červeného kříže v oblasti první pomoci je široká a nelze ji při takové příležitosti 
přehlížet. 
 
Pojišťovny 
 
Využití pojišťoven, jako jednoho z reprezentantů soukromého sektoru, je pro kampaň také 
důležité. Pojišťovna totiž do projektu přinese zkušenosti v této oblasti z jiného úhlu pohledu. 
Nezanedbatelný je přínos v mediální komunikaci a propagaci, která je nedílnou součástí její 
každodenní činnosti v boji v konkurenčním prostředí. V rámci reciprocity by byla účast  
v kampani pro pojišťovnu samozřejmě přínosem, neboť by spojila své jméno s kvalitním 
projektem a zajistila si tak i dobrou reklamu. 
 
Mediální partneři 
 
Naprostou nezbytností kampaně je její prezentace v médiích. Z hlediska kampaně samotné je 
přínos samozřejmě v jejím zprostředkování veřejnosti, dále pak, co se týká rozpočtu 
samozřejmě jeho „odlehčení“ neboť cena za reklamní prostor u mediálního partnera je 
samozřejmě nižší, nejde-li dokonce o praktickou směnu – reklamní prostor za spojení 
vlastního jména s kampaní. V tomto spojení lze pozorovat paralelu s pojišťovnou, neboť jde 
opět o soukromý subjekt, který tak „buduje“ svou dobrou image. 
 
Zdravotnická záchranná služba 
 
Zdravotnická záchranná služba je dalším subjektem, který by se měl na projektu podílet. Čím 
by však mohla přispět? Opět by šlo, jako v případě Ministerstva, o jakéhosi odborného 
garanta, který dodává kampani na důvěryhodnosti. Navíc v záchranné službě působí velké 
množství odborníků, kteří mají s poskytováním první pomoci zkušenosti. Samozřejmou 
součástí jsou pak informace z operačních středisek, která přijímají oznámení od lidí volajících 
pomoc – a s tím souvisí i znalosti operátorů, kteří vědí, jaké znalosti volajícím nejvíce chybí  
a kampaň je může vhodně doplnit. 
 
Další subjekty 
 
V případě zájmu a potřeby lze samozřejmě operativně zapojit i další subjekty jako jsou 
lékárny, další poskytovatelé kurzů první pomoci, vývojáři aplikací, mediální agentury nebo 
výrobci zdravotnických potřeb. 
 
Komunikační prostředky 
 
Kampaň takového rozsahu nemůže mít samozřejmě pouze formu plakátů, televizního spotu 
nebo informativních webových stránek. Naopak by měla být co nejprogresivnější a cestu ke 
svým klientům si hledat co možná nejvíce způsoby.  
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Jednotný vzhled 
 
Tím, co by mělo kampaň na první pohled odlišit od ostatních je jednotný vzhled (corporate 
identity, CID). Vzhled je něco, co se může zdát nedůležité, to hlavní přece spočívá v obsahu 
sdělení, ne v tom, jak je podáno, ale opak je pravdou. Každá reklama, ať už komerční nebo 
veřejně prospěšná, jako v tomto případě, musí v první řadě zaujmout. A to zajistí právě 
vzhled, který upoutá pozornost. Dále pak jednotný design kampaně ulehčí identifikaci všech 
částí kampaně a ten, kdo bude číst např. Informativní leták v metru, si pak snadněji zařadí  
a spojí reklamní spot v televizi s tím, co už zná. Inspirací může být jednotný tón St. John 
Ambulance, který přesně toto spojení evokuje. Vše od lékárničky přes webové stránky až po 
jejich vlastní vozy je laděno do jednotného stylu.33 V tomto případě by však nešlo o klasický 
příklad corporate identity, neboť zde není tvořena image samotné společnosti, ale „pouze“ 
jednoho projektu. Nehledě na tento fakt by ovšem prvky CID měla celá kampaň přijmout  
a tento jednotný styl aplikovat. 
 
Tisk  
 
Jeden z klíčových prvků celé kampaně – informační letáčky a reklama v tisku. „Tisk soupeří  
s internetem o titul „nejpočetnější segment reklamního trhu“. O inzertní objemy se dělí  
7 národních a 71 regionálních deníků, magazíny pak vysoko překračují číslovku 1500 a to 
neuvažujeme dalších více než 2000 velmi specializovaných či lokálních titulů, které nemají 
z hlediska reklamních kampaní větší význam.“34 
 
Informační leták by měl obsahovat stručné informace o projektu, jejichž součástí je 
samozřejmě odkaz na internetové stránky, které budou zájemce směřovat dále. Další částí 
mohou být vhodná stručná schémata, jak efektivně a jednoduše poskytnout první pomoc. 
Jejich dostupnost by měla být zajištěna především v čekárnách lékařů, lékárnách, a jiných 
zdravotnických zařízení, dále pak ve školách, na úřadech a všude tam, kde mají lidé čas na 
pročítání podobných materiálů. 
 
Další částí je reklama v tisku. Vzhledem k tomu, že celostránková reklama v celostátním 
deníku může dosáhnout i částky převyšující 600 000 Kč35, přichází zde na řadu výše zmínění 
mediální partneři, kteří by měli právě takové reklamě dát prostor ve svém periodiku. Opět by 
měla mít informační povahu vhodně doplněnou, podle zaměření média, schématem nebo 
nějakou zajímavostí, která by vzbudila ve čtenáři zvědavost o další informace s projektem 
spojené. 
 
Televize 
 
Televizní reklama nabízí několik možností, jak předat informace o projektu. Tou nejznámější  
a zřejmě i v tomto případě nejvyužívanější by byly klasické TV spoty v reklamních 
přestávkách. Jejich cena je závislá na čase, ve kterém jsou vysílány a na pořadu nebo filmu, 
který přerušují. Stejně jako v případě tištěných médií, i zde je místo pro mediální partnery, 

                                                 
33

 St John Ambulance. 2012. http://www.sja.org.uk/sja/default.aspx 
34

 Situace na trhu tiskové reklamy. MediaGuru. 2011. http://www.mediaguru.cz/typy-medii/tisk/uvod/ 
35

 Situace na trhu tiskové reklamy. MediaGuru. 2011. http://www.mediaguru.cz/typy-medii/tisk/uvod/ 
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kteří by mohli dát kampani prostor. Klasický televizní spot je přibližně 30 sekund dlouhý, což 
je dostatečná doba pro sdělení informace o kampani, která by měla diváka zaujmout. 
Inspirací pro tento komunikační prostředek může být kampaň Českého červeného kříže 
„balónky“. Podobný spot by byl vhodný především mezi dětské pořady. Naopak ve večerních 
hodinách v reklamní přestávce mezi filmy by mohl být vysílán spot inspirovaný „resuscitací 
hrobu“ opět od Červeného kříže, případně „udušení popcornem“ od St. John Ambulance. 
 
Další možností, jak předávat informace o kampani prostřednictvím televizní obrazovky je 
televizní sponzoring. V tomto případě by zřejmě opět nešlo o sponzoring v pravém slova 
smyslu, ale v rámci spolupráce s danou stanicí. V případě této komunikace je důležité vhodně 
vybrat pořad, který by kampaň uváděla. Jako vhodná varianta se nabízí seriály z lékařského 
prostředí, jako např. Ordinace v růžové zahradě. 
 
Outdoor reklama a Ambient 
 
„Řekne-li se venkovní reklama, většina lidí si stále představí pouze billboardy čili „překližky“, 
eventuálně bigboardy, v lepším případě ještě city lighty. Ale venkovní reklama, resp. outdoor 
(out of home) reklama skýtá daleko více možností, a to nejenom z pohledu neuvěřitelného 
množství všech možných formátů, možnosti přesného zacílení, ale i z hlediska kreativity. 
Zřejmě už nikoho nepřekvapí 2D či 3D nástavby, produktové expozice a v poslední době si 
stále větší oblibu u klientů získává tzv. guerilla marketing. Pohled na „outdoor“ se mění  
– začíná být vnímán jako médium neskutečně rozsáhlých možností, neuvěřitelného 
kreativního vyžití, zkrátka médium, kde nic není nemožné.“36 
 
Jak je zřejmé z popisu samotné podstaty outdoorové reklamy, je zde obrovský potenciál pro 
podobné projekty, jakým je „super kampaň“ na první pomoc. Jaké jsou tedy možnosti v této 
oblasti? 
 
Bigboardy, billboardy, city lighty a informační rámečky 
 
Konvenční nástroje outdoorové reklamy jako jsou Bigboardy, city lighty nebo informační 
rámečky třeba v prostředních městské hromadné dopravy, jsou také dobrým nástrojem pro 
prezentaci kampaně. Bigboardy a billboardy mají především informativní charakter  
a v rychlosti by měly upozornit na potřebu získávat informace o první pomoci. Dobrým 
námětem může být kampaň Kooperativy, která sice v práci není zmíněná, protože se k první 
pomoci přímo nevztahuje. Nicméně bigboard s podobným obsahem u silnice by mohl 
zaujmout nemalý počet účastníků silničního provozu – tedy osoby, které by měly první 
pomoc velice dobře znát.37 

                                                 
36

 Venkovní reklama – outdoor. MediaGuru. 2011. http://www.mediaguru.cz/typy-medii/outdoor/uvod/ 
37

 D1- filosofická, moudrá a zábavná. Helemese. 2012. 
http://helemese.wordpress.com/2012/05/25/d1-filosoficka-moudra-a-zabavna/ 
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Oproti tomu city lighty (venkovní nosiče reklamy, obvykle ve formátu A0, prosvětlené  
a umístěné na frekventovaných místech) nebo informační rámečky v prostředcích hromadné 
dopravy mohou kromě odkazu na další informace o kampani obsahovat i podobný materiál 
jako je tomu v tištěných letácích – tedy jednoduchá schémata, případně zajímavá fakta, která 
čtenáře zaujmou. Stejně jako zmíněné letáky jsou tyto prostředky, umístěny v místech, kde 
lidé čekají a mají více času na jejich prostudování. V ideálním případě jich může být využito  
i pro tzv. ambient reklamu – více informací o této formě dále. 
 
Ambient 
 
“Jako ambient marketing se označují zvláštní reklamní formáty k oslovení především mladších 
cílových skupin. Tato metoda se plánovaně používá na místech častého výskytu lidí, u kterých 
je předpoklad, že reklamní sdělení budou šířit dále mezi své vrstevníky. Nejčastěji tedy na 
diskotékách, v barech, na toaletách, univerzitách, v kinech atd. K základním ingrediencím 
tohoto formátu patří humor a zábava.”38 
 
                                                 
38

 Jak se dělá ambient marketing. TimeKiller.cz. 2011 http://timekiller.cz/reklama/jak-se-dela-ambient-marketing/ 
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Ambient je nový směr, kterým se agentury v outdoorové reklamě vydávají. Umožňuje jim 
využívat nové rozměry a skryté možnosti této reklamy. V době, kdy je prostředí nasyceno 
všudypřítomnou propagací čehokoliv, je čím dál složitější se prosadit a zaujmout potenciální 
klienty. Tato forma reklamy to však umožňuje.  
 
Příkladem pro úspěšnou outdoor reklamu v ambient stylu může být kampaň pojišťovny 
Allianz v Německu39, která se zaměřuje na nebezpečí řízení pod vlivem alkoholu. Celá kampaň 
spočívá v tom, že na WC na diskotéce je místo zrcadla monitor (který jako zrcadlo vypadá)  
a skrytá kamera natáčí ty, kteří se do zrcadla dívají. Celá podstata spočívá v tom, že obraz je 
na monitor přenášen s drobným zpožděním – takovým, které má demonstrovat, jak alkohol 
zpomalí reakce. Podobný prvek by byl vhodným doplňkem i této „super kampaně“ na první 
pomoc, vzhledem k tomu, že na sebe nesporně upoutá obrovskou pozornost  
a v návštěvnících zanechá dojem. 
 
Internet 
 
Internet je nejrozšířenějším médiem na světě. Dokáže oslovit velké množství uživatelů, 
kterým jednoduše a levně poskytne širokou škálu informací. Jeho využití pro kampaň je 
především ve vytvoření webových stránek, které budou informovat o nabídce kurzů, 
literatury a materiálů, jež jsou součástí kampaně. Internet však lze také využít pro samotnou 
reklamu.  
 
Internetové stránky projektu 
 
Jádrem celého projektu by mělo být vytvoření internetových stránek, na kterých nalezne 
každý návštěvník právě to, co hledá. Inspirací by zde měl být především web St. John 
Ambulance, který návštěvníka provádí kompletně celou činností organizace a lze na něm 
nalézt opravdu celou škálu materiálů a informací, které se k první pomoci a činnosti St. John 
Ambulance váží. Co by tedy měly stránky obsahovat: 
 

 Informace o celém projektu; 

 informace o potřebě znát základy první pomoci a být schopný ji poskytnout (inspirace 
víceméně všemi zmíněnými stránkami); 

 informace o kurzech, samozřejmostí by měl být objednávkový formulář, možnost 
platby platební kartou online (viz St. John Ambulance); 

 hry pro děti, případně i pro dospělé, které procvičují znalosti první pomoci (viz Rescue 
run od St. John Ambulance nebo hra Záchranného kruhu); 

 informace o aplikacích pro mobilní telefony (inspirace aplikacemi Horská služba od 
České pojišťovny a First aid od St. John Ambulance); 

 výukové materiály pro školy (inspirace materiály dostupnými na zachrannasluzba.cz, 
nebo nabídkou Českého červeného kříže); 

 online obchod s publikacemi, případně i lékařským materiálem (autolékárničky; 
Inspirace obchodem St. John Ambulance, v nabídce mít i příručky první pomoci 
– nabízí Český červený kříž nebo zachrannasluzba.cz). 

                                                 
39

 Allianz: Drunk Mirror. TimeKiller.cz. 2012. http://timekiller.cz/reklama/allianz-drunk-mirror/ 
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Jak je uvedeno výše, stránky by měly být v jednotném stylu, přehledné a orientace na nich by 
měla být intuitivní. 
 
Reklama na internetu 
 
Další možností, jak využít internet ke zviditelnění kampaně jsou nejrůznější reklamní bannery 
na jiných stránkách. Jako nejvhodnější se přirozeně jeví stránky, které mají dlouhodobě 
nejvyšší návštěvnost – seznam.cz, centrum.cz a idnes.cz, blesk.cz nebo ihned.cz.40 Tyto 
bannery mohou mít formát obrázků doplněných informací a samozřejmě odkazujících na 
webové stránky kampaně případně mohou být ve formátu flash, mohou být animací nebo 
videem. Především video je v poslední době pro zadavatele internetové reklamy velice 
zajímavé, protože dle prvních testů jsou video bannery schopny budovat povědomí  
o prezentované značce levněji než televizní spoty.41 
 
Facebook 
 
Poslední oblastí internetu, která by neměla být opomenuta je, v poslední době stále 
oblíbenější, Facebook. Čím dál více společností na tuto sociální síť směřuje své aktivity  
v reklamě a vytváří skupiny, ve kterých sdružuje své fanoušky a neustále je informuje o své 
činnosti. Navíc je zde možnost pořádání různých soutěží, které mohou také svým způsobem 
povědomí o první pomoci u veřejnosti zlepšovat. 
 
Promotion 
 
Inspirací pro tuto formu prezentace mohou být Světové dny první pomoci pořádané Českým 
červeným křížem. Promotion by mohla být prováděna na společenských akcích velkého 
rozsahu, jako jsou různé letní festivaly, letecké dny, dny se záchrannými složkami a další, kde 
by mohla být větší koncentrace zájemců o dané téma.  
 
Náplň promotion by pak vycházela z výše zmíněných světových dnů první pomoci  
a účastníkům by tak bylo umožněno navštívit „demo kurzy“ první pomoci, vyzkoušet si 
resuscitaci, použití AED, mohl by jim být měřen tlak, na hudebních festivalech by mohl být 
zájem o měření hladiny alkoholu v krvi, což by mimo jiné podporovalo bezpečnost silničního 
provozu. Samozřejmostí by bylo množství informačních letáků a dalších materiálů, případně  
i účast odborníků, kteří by uměli odpovídat na otázky návštěvníků a přesvědčit je, že návštěva 
kurzu první pomoci je důležitá i pro ně. 
 
Obsah kampaně 
 
Po zvolení vhodných komunikačních prostředků je neméně důležité vědět, co by taková 
kampaň měla obsahovat. Primárně by celý projekt měl vzbuzovat zájem o první pomoc  
a přirozeně a nenuceně přivádět nové zájemce do kurzů první pomoci. Po obsahové stránce 

                                                 
40

 Online aplikace NetMonitoru. 2013. http://online.netmonitor.cz/ 
41

 Reklama na internetovém trhu. MediaGuru. 2011. http://www.mediaguru.cz/typy-medii/internet/uvod/ 
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by tedy měla kampaň obsahovat následující součásti: 
 
Instruktážní videa 
 
Stejně jako je tomu na stránkách St. John Ambulance, i v případě webu tohoto projektu 
budou mít návštěvníci možnost vidět videa, jak poskytovat první pomoc. Krátká instruktáž ve 
videu je totiž výmluvnější než nějaký teoretický popis. Navíc inspirací nemusí být pouze 
zahraničí. Podobná videa nabízí i projekt První pomoc pro školy, zveřejněný na stránkách 
zachrannasluzba.cz Z těchto videí lze dedukovat, že mohou být nejen „návodem“, jak první 
pomoc správně provést, ale také zajímavým učebním materiálem, kdy mají posluchači 
odhalovat chyby, kterých se herci dopouští. 
 
Výukové materiály 
 
Cílem celé kampaně je zlepšovat znalosti v oblasti první pomoci a zvyšovat zájem o tuto 
problematiku. I proto je důležité podporovat její výuku na školách. Podpora výuky může být 
různá, ať už to je formou učebnic, příruček první pomoci, nástěnných schémat, 
videomateriálu. Důležité je poskytnout také zdravotnický materiál, jako náplasti, obvazy  
a další k procvičení praktické první pomoci. Ze stejného důvodu by měly mít školy možnost 
získat figuríny, na kterých by žáci učili resuscitaci.  
 
Publikace 
 
Publikace, které vydává Český červený kříž, jsou vhodné k použití i v této kampani. Neméně 
vhodné jsou i publikace, které jsou k dostání na stránkách zachrannasluzba.cz a zcela zajisté  
i mnoho dalších. Tento projekt by měl sloužit ke sloučení všech hlavních publikací k tématu  
a ty by tak měly být dostupnější. Navíc by pak bylo jednodušší i jejich vzájemné srovnání  
a zájemce by si pak mohl vybrat právě tu publikaci, která mu bude nejvíce vyhovovat. 
 
Aplikace první pomoc 
 
V dnešní době lze podobnou formu prezentace považovat v úspěšné kampani podobného 
zaměření za téměř nezbytnou. Jsou to právě nejnovější technologie, které rozšiřují dopad 
kampaně do další cílové skupiny, která se nechá ráda tímto způsobem oslovit. Navíc lze 
samozřejmě využívat předností, které moderní přístroje přináší k rychlejšímu a přesnějšímu 
přenosu informací.42 
 
Aplikace spojená s touto kampaní by měla obsahovat, stejně jako aplikace horská služba 
nebo aplikace od St. John Ambulance, postup, jak poskytovat první pomoc a měla by 
umožňovat určit polohu, kde se zraněný nachází. Samozřejmostí by mělo být v případě 
nutnosti automatické odeslání informací operačnímu středisku Zdravotnické záchranné 
služby. 
 

                                                 
42

 Více v kapitole o aplikaci Horská služba České pojišťovny. 
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Hra první pomoc 
 
Stejně jako v předchozím případě, i zde přichází na řadu moderní technologie, která by měla 
zaujmout děti, potažmo mladší zájemce. Ať už by byl zvolen formát vyloženě dětské hry  
– jako v případě Záchranného kruhu nebo hry, která bude určena pro širší publikum  
– podobně jako nabízí St. John Ambulance, případně oba formáty, vždy bude tato hra vítaným 
zpestřením kampaně.  
 
Kurzy první pomoci 
 
Kurzy první pomoci by měly být stěžejním prvkem této kampaně. Jejich nabídka (pokud 
hodnotíme nabídku kurzů pořádaných Českým červeným křížem) je už v současné době 
poměrně široká. Nicméně i zde je prostor pro jejich rozšíření43 I zde se lze inspirovat ze 
zahraničí – jak jinak než nabídkou kurzů od St. John Ambulance. Takto široká nabídka by 
dokázala uspokojit už opravdu každého zájemce. A co se týče kurzů. Výše bylo zmíněno, že 
jedním z cílů kampaně má být podpora výuky první pomoci ve školách. To předpokládá 
proškolené učitele, kteří budou znalosti předávat dál. Tento model je v naprostém pořádku. 
Nicméně v nabídce kurzů by mohla by měla být i možnost uspořádání kurzu pro školy. Tato 
realizace je samozřejmě limitována finančními možnostmi škol. 
 
Závěr praktické části 
 
Těžko lze hodnotit, jak velké důsledky by tato kampaň měla. Lze však říci, že v případě její 
realizace by šlo o největší projekt, který v ČR kdy byl. I vzhledem k tomu lze předpokládat, že 
dopady na veřejnost by nebyly malé a kampaň by vzbudila velkou diskuzi. Ať už by to bylo  
v pozitivním, nebo negativním smyslu, upozornila by na problematiku první pomoci a i to lze 
považovat za jistý posun. 
 
Otázkou zůstává i finanční náročnost celého projektu. Bez podrobnější analýzy lze jen těžko 
odhadovat, kolik by taková kampaň stála. Faktorů, které ovlivňují cenu, je velké množství.44 
I proto lze pouze odhadovat, že celková vynaložená částka by byla v řádech desítek milionů 
korun. 

                                                 
43

 Viz hodnocení v kapitole Český červený kříž. Inspirací může být také nabídka kurzů pořádaných St. John Ambulance. 
44

 Největší položkou by představovaly náklady na samotnou prezentaci a náklady na instruktory kurzů. Právě náklady na 
reklamu však nelze s větší přesností odhadnout – především kvůli tomu, že v samotném projektu je počítáno s velkým 
množstvím mediálních partnerů, čímž by samozřejmě došlo ke začné úpravě ceníkových cen. 
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Závěr 
 
Studií zaměřených na téma první pomoci lze ve vysokoškolských knihovnách nalézt 
bezpočet. Každá z nich je zaměřena trochu jiným směrem, některé analyzují a pokouší se 
definovat nejlepší možné techniky pro poskytování první pomoci. Jiné zkoumají znalosti  
a hodnotí její poskytování z nejrůznějších úhlů pohledu. Tato práce se však oproti ostatním 
snaží být poněkud odlišná. De facto se jedná o jednu z prvních studií na dané téma 
zpracovanou tímto způsobem. Jejím předmětem nebylo primárně hodnotit, zda jsou postupy  
v poskytování první pomoci dobré nebo špatné, zpracovávat rozsáhlé dotazníky a testy nebo 
vytvářet nové metody v poskytování první pomoci.  
 
Cílem studie bylo zhodnotit, jaké možnosti má veřejnost v České republice v přístupu  
k informacím o první pomoci. Jakou formou jsou tyto informace podávány, zpracovány a co 
jednotliví aktéři „nabízejí“. Neméně důležitou částí je i popis a následná komparace činností 
zahraniční organizace, kterou lze bez nadsázky označit za světovou špičku. Tento cíl byl 
bezezbytku splněn a práce přináší ucelený přehled o nejvýznamnějších, případně 
nejperspektivnějších, kampaních a materiálech, ke kterým se lze v České republice dostat  
a které zprostředkovávají informace široké laické veřejnosti. 
 
Dalším cílem studie bylo navrhnout, jak by měla vypadat a co by měla obsahovat ideální 
kampaň. I tento úkol byl splněn a tématu vlastní kampaně se věnuje celá předchozí kapitola. 
Pro zpracování této části bylo využito především reakcí na předchozí kampaně a víceméně se 
jedná o jejich kombinaci. Ve výsledné kampani se pak vhodně snoubí jednotlivé prvky, které 
byly pozitivně hodnoceny na projektech, ze kterých bylo vycházeno. Samozřejmě návrh je 
jen jedna strana mince, možnost realizace a následné hodnocení veřejnosti je pak strana 
druhá. Lze však předpokládat, že pokud se stane tato „super kampaň“ inspirací pro některé  
z organizací angažujících se v první pomoci, má velkou šanci na pozitivní přijetí veřejností. 
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Seznam zkratek 
 

 AED – automatický externí defibrilátor. 

 CID – corporate identity. 

 ČT – Česká televize. 

 EFAC – Evropské komise pro první pomoc. 

 GŘ HZS – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru. 

 HZS – Hasičský záchranný sbor. 

 IZS – Integrovaný záchranný systém. 

 MHD – městská hromadná doprava. 

 MŠ – Mateřská škola. 

 MŠMT – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. 

 PČR – Policie České republiky. 

 TV – televize. 

 VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna. 

 ZŠ – Základní škola. 

 ZZS – zdravotnická záchranná služba. 
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