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13 DOPRAVNÉ NEHODY 

Dopravné nehody môžu byť rôzneho druhu, od pádu na bicykli  až po reťazové zrážky áut 

s veľkým počtom postihnutých osôb, pričom na mieste nehody hrozí kvôli cestnej premávke stále 

nebezpečenstvo.  

 

Pri dopravných nehodách je potrebné (Lee et al., 2003; Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 

2012): 

1. Zistiť situáciu – napr. náraz vozidla do domu, vodič v bezvedomí. 

2. Zaistenie miesta – zastavenie alebo odklonenie dopravy, zabezpečenie vozidla proti pohybu, 

vypnutie motora, príprava na hasenie. 

3. Prístup – otvorenie dverí, odstránenie skla z bočných dverí atď.. 

4. Stabilizácia – zhodnotenie základných životných funkcii, poskytnutie prvej pomoci pri 

stavoch ohrozujúcich život atď.. 

5. Vyslobodenie postihnutej osoby z vozidla – otvorenie dverí, uvoľnenie nôh, vytiahnutie 

cestujúcich, protišokové opatrenia. 

6. Transport – poskytovanie prvej pomoci, odvoz záchrannou službou, identifikácia ranených. 

 

V prípade ak nebol airbag aktivovaný, je potrebné  s vozidlom pri poskytovaní prvej pomoci 

zaobchádzať opatrne – netlačiť na airbag, vyhýbať sa ďalším dotykom airbagu atď. 

 

Postup prvej osoby na mieste dopravnej nehody (Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012): 

1. Zaparkovať viditeľne pred miesto nehody cca 10 – 15 m. Zapnúť výstražné svetlá. 

V priestore nehody nefajčiť.  

2. Vypnúť zapaľovanie všetkých poškodených motorových vozidiel (vypnúť prívod paliva 

u naftových motorov). 

3. Zistiť poranenia osôb. 

4. Umiestniť výstražný trojuholník a v prípade potreby riadiť premávku (ak je k dispozícii viac 

záchranárov). 

5. Zistiť druh poranení a počet ranených. 

6. Vyslobodiť ranených s ohrozením života (ak je to možné). 

7. Poskytnúť neodkladnú prvú pomoc – KPR, ošetriť závažné krvácania atď.. 

8. Prehľadať automobil a okolie. 

9. Privolať pomoc na čísle 112. 

10. Ošetriť ostatné poranenia. 

 

Privolanie špecializovanej pomoci na čísle 112 spočíva v uvedení nasledujúcich údajov: 

 Číslo telefónu a meno volajúceho. 

 Miesto nehody a orientačné body. 

 Druh nehody (zrážka, požiar atď.). 

 Počet osôb, približný vek a druh zranení. 

 

Najdôležitejšia je vždy vaša bezpečnosť, až potom životu ohrozujúce stavy, nakoniec všetko 

ostatné. S postihnutými hýbať len pri ohrození života. Ak sú v blízkosti nejaké ďalšie osoby, 

poproste ich o pomoc (nie osoby z postihnutých automobilov). 
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Snímanie ochrannej prilby 

V prípade nehody motocyklistov je najlepšie ochrannou prilbou nehýbať. Sňať by sa mala 

iba vtedy, ak je to nevyhnutné (napr. ak bráni v uvoľnení dýchacích ciest). Najlepšie  je, ak to urobí 

postihnutá osoba sama, prípadne záchranca, respektíve jeho pomocník. Dbajte pritom vždy na to, 

aby hlava postihnutého bola podopretá, pričom krk a hlavu je potrebné udržiavať v jednej osi 

s chrbticou (ECR, 2105). 

  


