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Statistika nehodovosti 2007
nehod 182736

usmrceno 1123
těžce zraněno 3960
lehce zraněno 25382
 v obci 132496
 mimo obec 50240
pod vlivem alkoholu 7266
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Být připoután
 Nepřipoutaná osoba umírá
• na předním sedadle 7x 

častěji
• na zadním sedadle 4x 

častěji

• havárie v 30 km/h je jako 
pád z   1. patra

• havárie v 50 km/h je jako 
pád ze 3. patra

• havárie v 70 km/h je jako 
pád ze 6.patra

• havárie v 90 km/h je jako 
pád z 10. Patra



Jakou zátěž udržíš v ruce??
A při nárazu na pevnou překážku v 50 km/h ??

Člověk o hmotnosti 
• 90 kg zvýší svoji váhu až

 na 5 400 kg
• o hmotnosti 50 kg až na 3 000 kg
• o hmotnosti 15 kg až na 900 kg



jak se poutat??

• poutat se na všech sedadlech
• spodní část pásu přes boky
• horní část přes rameno a 

hruď, mimo krk
• žádné předměty pod pásy



pásy v těhotenství
• častou příčinnou smrti nenarozeného dítěte, je smrt 

nepřipoutané matky.
• ramení část pásu přes rameno a nad vrcholem dělohy. 

Spodní část pásu co nejníže pod dělohu.



zákon č. 361/2000 Sb.
• podle tohoto zákona o provozu na pozemních 

komunikacích v §6 a §9 je používání bezpečnostních pásů 
povinné pro řidiče i spolujezdce. Pásy musí být  vybaveny 
i dálkové autobusy vyrobené po roce 2004 a cestující v 
těchto autobusech jsou povinni se poutat. Připoután 
nemusí být řidič při couvání.

• při porušení povinnosti být připoután za jízdy 
bezpečnostním pásem a použít dětskou autosedačku nebo 
bezpečností pás při přepravě dětí, nám hrozí tyto postihy:

Bloková pokuta

2000kč

Body

2

Pokuta ve 
správním řízení

1500kč – 2500kč



Airbag
• jakou rychlost má airbag?
• bez zapnutí bezpečnostních pásů a případné nehodě i 

v malé rychlosti, riskujeme sebevraždu airbagem. 



„Nechlastat“
• Mezi řidiči-opilci je 92 procent 

mužů nejčastěji ve věku od 18 do 
25 let

Riziko nehody je
• od 0,3 do 0,9 promile sedmkrát 

větší než u střízlivého řidiče,
• při hladině od 1,0 do 1,4 promile 

jedenatřicetkrát vyšší,
• při hladině alkoholu nad 1,5 

promile stodvacetosmkrát větší.



Co způsobuje alkohol?

• poruchy zrakového vnímání,
• tzv. tunelové vidění,
• zhoršené vnímání barev,
• tendence nebezpečně riskovat,
• horší odhad vzdálenosti, 
• prodloužení reakčního času,
• nebezpečí spánku během řízení.



• lidský organismus se průměrně zbaví 0,12 promile alkoholu v krvi 
za hodinu 

• po vypití jednoho piva můžeme za volant za 2,5 hodiny,
• totéž platí pro dvě deci bílého vína nebo sklenku lihoviny,
• u červeného vína počítáme raději 3 hodiny na dvě deci,
• po 5 pivech bychom mohli řídit za cca 12 hodin,
• kombinace např. 5 piv a 5 "panáků“ představuje, že za volant 

nemůžeme zhruba 24 hodin,
• po vypití 1 litru bílého vína je odpočinkový čas rovněž 24 hodin,
• po vypití 1 litru červeného vína bychom neměli řídit téměř 30 

hodin.



• do 0,3 promile pokuta až 20 tisíc korun - 3 trestné body - zákaz řízení 
na 6 měsíců až 1 rok

• nad 0,3 promile pokuta až 20 tisíc korun - 6 trestných bodů - zákaz 
řízení na 6 měsíců až 1 rok

• stav vylučující způsobilost k řízení (obvykle nad 1 promile) - 7 
trestných bodů - 25 až 50 tisíc korun pokuty - trestný čin (až 3 roky 
vězení) - zákaz řízení na 1 až 2 roky

• odmítnutí dechové zkoušky 7 trestných bodů - 25 až 50 tisíc korun 
pokuty - zákaz řízení na 1 až 2 roky



• řidiči souběžně jedoucích vozidel jsou povinni před zastavením  
vytvořit mezi sebou jízdní pruh široký nejméně 3,0 m

•  u více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel 
v levém a středním jízdním pruhu, nebo středních jízdních pruzích. 
Řidiči v krajních pruzích mohou vjet na krajnici nebo dělící pás. 

Jak pustit vozidlo IZS



Zastav se a mysli !
• nevrhej se bezhlavě do záchrany 

Co dělat při dopravní nehodě



• neprodleně zastavit vozidlo
• zachovat  rozvahu a dbát o bezpečnost sebe a okolí
• zajistit místo nehody a označit jej
• zjistit, zda nedošlo ke zraněním, v takovémto případě 

poskytnout první pomoc
• zdržet se požití alkoholu a jiných návykových látek
• umožnit obnovení provozu na pozemních 

komunikacích a MHD
• prokázat si navzájem svou totožnost a údaje o vozidle
• ihned volat policii vyžaduje-li řešení autonehody její 

asistenci

co dělat při dopravní nehodě



• Oblékněte si reflexní vestu 
• Reflexní vestu, autolékárničku a hasící přístroj mějte 

v kabině vozu. 



• Z vozu vystupujte pravými dveřmi, ne do silnice! 
• nesetrvávejte ve voze a opusťte místo nehody mimo 

komunikaci za svodidla, nebo do bezpečné vzdálenosti 



• zapněte výstražná 
světla

• umístěte výstražný 
trojúhelník 



Volání na tísňovou linku:

• záchranná služba  155 

• policie ČR 158 

• hasiči  150 

• linka jednotného tísňového volání  112 



Vyproštění 

• Při havárii vozidla je vždy podezření na poranění páteře, během 
manipulace by mohlo dojít k poškození míchy. S postiženým 
hýbeme jen tehdy hrozí-li bezprostřední nebezpečí, je v bezvědomí 
a nedýchá, nebo má závažné zranění.

• Vyproštění provádíme nejlépe ve více lidech, kdy jeden zachránce 
fixuje hlavu proti pohybu



Autolékárnička
autolékárnička   motolékárnička

Obvaz hotový sterilní č.2 1

Obvaz hotový sterilní č.4 1

Šátek trojcípí 1

Náplast s polštářkem 8cm x 4cm 3

Obinadlo škrtící pryžové, délka 70cm 1

Rouška resuscitační 1

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické 
v obalu

1

Špendlík zavírací v antikorozní úpravě 2

Obvaz hotový sterilní č.2 2

Obvaz hotový sterilní č.3 2

Obvaz hotový sterilní č.4 2

Šátek trojcípí 2

Náplast hladká cívka 2,5cm x 5m 1

Náplast s polštářkem 8cm x 4cm 6

Obinadlo škrtící pryžové, délka 70cm 1

Obvaz hotový sterilní 5cm x 7,5cm 1

Rouška resuscitační 1

Rouška PVC 20cm x 20cm 1

Rukavice pryžové (latexové) 
chirurgické v obalu

1

Špendlík zavírací v antikorozní 
úpravě

2

Nůžky 1



použití lékárničky

• pryžové rukavice jsou bariérová pomůcka, která nás chrání proti 
případným nemocem při ošetřování raněných 

• šátek trojcípí je vhodný při poranění horní končetiny a ramene, 
poslouží jako závěs na končetinu. Lze jej použít jako krycí obvaz 
hlavy, ruky  a jiných částí těla, nebo jej použít jako improvizované 
škrtidlo 



• obinadlo škrtící v krajním případě slouží k zástavě tepenného krvácen 
• náplast s polštářkem 8cm x 4cm slouží k překrytí a ošetření drobných 

ran a oděrek 

použití 
lékárničky



• Obvazy hotové slouží k ošetření 
drobných a větších poranění. Při 
hluboké ráně a jejím krvácení, 
vložíme přímo do rány rozbalený 
nerozmotaný obvaz a převážeme 
dalším 

použití lékárničky



• resuscitační rouška se vkládá na 
ústa postiženého a díky svému 
tvaru poskytuje ochranu při 
provádění umělého dýchání proti 
případnému  krvácení a zvracení 
pacienta 

použití lékárničky



• Rouška PVC 20cm x 20cm slouží k ošetření otevřené rány hrudníku, 
kdy vnější vzduch vniká otvorem do mezihrudního prostoru a 
utlačuje plíci. je život zachraňující výkon. Vytvoříme improvizovaný 
ventilu, který brání vnikání vzduchu do plic. Než tak učiníme, je 
potřeba hrudníku urychleně uzavřít, například holou dlaní.

• Přímo na ránu hrudníku přiložte obvaz hotový sterilní 5cm x 7,5cm a 
na něj položte PVC roušku a ze tří stran ji pomocí náplasti na cívce 
oblepte, spodní stranu roušky nechte volnou

použití lékárničky



Děkujeme za pozornost
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