
Tabulka kapitán a objektivní přehled:  

Tým:  

 

Rozhodčí: 

Podpis rozhodčího:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posouzení stavu:  
Správné posouzení stavu nouze (0-1) 
Koordinoval kapitán tým a nasměroval 
jej správně na priority záchrany? (0-1) 
Průběžné vyhodnocování záchrany (0-1) 

Max. 3b 

Kontrola: 
Proběhla kontrola bezpečnosti  
prostoru zásahu (0-0,5) 
Kapitán má přehled o situaci (0-0,5) 
 

Max. 1b 

Komunikace: 
Komunikace mezi kapitánem a týmem (0-0,5) 
Komunikace mezi týmem a zraněnými (0-0,5) 
 

Max. 1b 

Hledání zraněných: 
Efektivní a bezpečné užití záchranných pomůcek 
(0-1)  
Správná identifikace a nalezení zraněných (0-2) 

Max. 3b 

Týmová práce: 
Správné zavolání IZS (0-1b) 
Identifikace a popis zranění obětí (0-1,5b) 

Max. 1,5b 

Zapojení všech osob do záchranné akce: 0,5b Max. 0,5b 

Hrubé zacházení se zraněným: až - 10b  

Celkem bodů (max. 10b):   



Zraněný 1 – bezvědomí, nedýchá, cyklista po nehodě 

Tým:  

 

Rozhodčí: 

Podpis rozhodčího:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoznání tonoucího:  
Bezpečné přiblížení ke zraněnému (0-0,5b) 
Rozpoznání závažnosti stavu (0-1b) 
Provedení včasné záchrany (0-0,5b) 

Max. 2b 

Záchrana:  
Kontrola pacienta – zhodnocení stavu (0-1b) 
Šetrné a bezpečné sundání přilby (0-0,5b) 

Max. 1,5b 

Komunikace: 
Komunikace ohledně zranění s kapitánem (0-1b) 
 

Max. 1b 

První pomoc:  
Ověření bezdeší (0-1b) 
Záklon hlavy (0-1,5b) 
Včasné zahájení KPR (0-1,5b) 
Kvalita KPR – rytmus (0-1,5b) 
 

Max. 5,5b 

Hrubé zacházení se zraněným: až - 10b  

Celkem bodů (max. 10b):   



Zraněný 2 – stěžuje si na bolesti hlavy, nepamatuje si, přítomna somnolence, zlomená PDK 

Tým: 

 

Rozhodčí: 

Podpis rozhodčího:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rozpoznání tonoucího:  
Bezpečné přiblížení (0-0,5b) 
Rozpoznání závažnosti stavu (0-1b) 
Provedení bezpečné záchrany (0-0,5b) 

Max. 2b 

Záchrana:  
Kontrola pacienta ve vodě – zhodnocení stavu 
(0-1b) 
Šetrné a bezpečné vytažení z vody (0-0,5b) 

Max. 1,5b 

Komunikace: 
Komunikace se zraněným, uklidnění (0-1b) 
 

Max. 1b 

První pomoc:  
Kontrola hlavy, celkové vyšetření (0-1b) 
Kontrola zornic, kontrola krvácení z uší 
(0-1,5b) 
Rozpoznání fraktury PDK (0-1,5b) 
Efektivní a šetrní fixace PDK (0-1,5b) 
 

Max. 5,5b 

Hrubé zacházení se zraněným: až - 10b  

Celkem bodů (max. 10b):   



Zraněný 3 – uvězněný v autě, řidič vozidla, který přežil, susp. fr. L zápěstí 

Tým:  

 

 

Rozhodčí:  

Podpis rozhodčího:  

Rozpoznání tonoucího:   
Bezpečné přiblížení (0-0,5b) 
Rozpoznání závažnosti stavu (0-1b) 
Provedení bezpečné záchrany (0-0,5b) 
 

Max. 2b 

Záchrana:  
Kontrola pacienta ve vodě – zhodnocení stavu 
(0-1b) 
Šetrné a bezpečné vytažení z vody (0-0,5b) 

Max. 1,5b 

Komunikace: 
Komunikace se zraněným, uklidnění (0-1b) 
 

Max. 1b 

První pomoc:  
Všimnutí si osoby v autě (0-1b) 
Bezpečné vytažení osoby z auta (0-1,5b) 
Řádná komunikace, fyzická i psychická blízkost 
záchranáře (0-1,5b) 
Vyšetření a efektivní ošetření, susp. fr. L zápěstí 
(0-1,5b) 
 

Max. 5,5b 

Hrubé zacházení se zraněným: až  - 10b  

Celkem bodů (max. 10b):   


