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14 ZÁCHRANA TOPIACEHO 

Nehody vo vodnom prostredí môžu postihnúť človeka v každom veku. Malé deti sú už 

v ohrození života aj v plytkej vode. Najčastejšie utopenými osobami sú osoby, ktoré plávajú 

v tečúcej vode (silný prúd) a v netečúcej vode. Najčastejšou príčinou utopenia je požitie alkoholu, 

podcenenie situácie, zlyhanie telesných orgánov, povodne a iné príčiny (studne, odpadové jamy, 

utopenia ako sekundárny následok inej priamej príčiny, havárie atď.). 

Utopenie môžeme charakterizovať, ako smrť zavinená dusením sa z dôvodu nedostatku 

vzduchu pri ponorení do tekutiny. Topením označujeme situáciu, kedy túto skutočnosť človek 

napríklad dočasne prežil. Topenie sa je situácia, pri ktorej človek určitými činnosťami smeruje 

k utopeniu.  

 

Príčiny topenia sa a následného utopenia môžeme rozdeliť (Baran, 2006): 

1. Nedostatočná úroveň plaveckých zručností a schopností – slabí plavci, neplavci. 

2. Príčiny vyplývajúce zo zdravotného stavu – srdcový záchvat, epilepsia, opitosť atď. 

3. Príčiny vyplývajúce z nebezpečenstiev stojatých vôd: 

 Teplotný rozdiel medzi povrchovou a spodnou vodou (prudké ochladenie tela po 

skoku do vody) 

 Prírodné činitele – vietor, vlny, slnečné žiarenie 

 Prírodné a umelé prekážky – profil dna, mosty, člny, rybárske vlasce atď. 

 Nezvládnutie aspiračnej úrovne – precenenie vlastných síl 

1. Príčiny vyplývajúce z nebezpečenstiev tečúcich vôd: 

 Objektívne príčiny – charakter toku, prekážky toku, splavy, hate, víry atď. 

 Subjektívne príčiny – technická zdatnosť, malé skúsenosti, zlý fyzický stav, 

nedostatočná úroveň plaveckých schopností a zručností 

 

V záchranárskej praxi rozdeľujeme topenie sa, resp. utopenie na (Baran, 2006): 

1. Pasívne tiché utopenie – môže prísť aj u vrcholového plavca – zástava srdca, náhla cievna 

mozgová príhoda atď. V takom prípade  sa postihnutý ponorí pod hladinu vody alebo sa 

vznáša na hladine vody bez významných prejavov krízovej situácie. 

2. Aktívne topenie sa- je najčastejšou formou krízovej situácie vo vodnom prostredí. Postihnutý 

vykonáva aktívne pohyby rúk a celého tela, pričom sa snaží udržať nad hladinou vody. 

Aktívne topiaca obeť zápasí o život, pričom ústa sa ponárajú a vynárajú nad hladinu vody. 

 

Medzi hlavné znaky topiaceho sa patria: 

1. Snaha udržať sa na hladine vody (dýchanie). 

2. Postihnutý väčšinou upažuje ruky a ich pohybom nadol sa snaží udržiavať na hladine vody. 

3. Väčšinou vertikálny pohyb tela bez pohybu dolných končatín. 

4. Postihnutá osoba bojuje o život aj pod vodou. 

5. Po zvýšenej aktivite môže stratiť vedomie a prestať sa pohybovať. 
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Postup 

1. Ak sa postihnutá osoba topí, najdôležitejším krokom je dostať ju na suchú zem tak, aby ste 

neohrozili sami seba. Ak osoba nie je vzdialená ďaleko od brehu, najbezpečnejším spôsobom 

je ťahať postihnutého z vody von lanom, tyčou, konárom stromu poprípade záchranárskym 

kolesom, ak je k dispozícii. 

2. Ak sa topiaca osoba nachádza ďalej od brehu, môžete k nej priplávať a dotiahnuť ju na breh. 

V tomto prípade je potrebné, aby záchranár bol aj dobrý plavec a nepreceňoval svoje 

schopnosti. Topiaceho sa snažte vytiahnuť z vody von čo najskôr. Ak topiaci nedýcha, tak 

treba čo najskôr začať s umelým dýchaním – ešte vo vode. Niekedy pár okamžitých vdychov 

stačí na záchranu topiaceho sa.  

3. Postihnutého položte na pevný a rovný podklad, zabezpečte priechodné dýchacie cesty 

a podľa potreby začnite s umelým dýchaním. Pri zastavení krvného obehu začnite vykonávať 

KPR. 

Ak začne postihnutá osoba dýchať, uložte ju do stabilizovanej polohy (za predpokladu, že 

neprišlo k poraneniu krčnej chrbtice). Do príchodu záchranárov, kontrolujte znaky života. 

Neodkladne zavolajte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 resp. 112.  

 

Upozornenie 

Ak je postihnutá osoba v bezvedomí, tak postupujte pri poskytovaní prvej pomoci presne 

tak, ako pri postihnutých v bezvedomí. Nesnažte sa vykonávať úkony, aby vytiekla voda z pľúc 

postihnutého. Je to zbytočná strata času a riskujete zvracanie postihnutého. Ak sa postihnutá osoba 

topila, je potrebné zavolať vždy záchrannú zdravotnú službu, pretože opuch pľúc môže vzniknúť aj 

v priebehu niekoľkých  hodín. 

V každom prípade je potrebné, aby ste postihnutej osobe zabezpečili teplé a suché 

prostredie, postihnutého treba vyzliecť z mokrého oblečenia atď. Postihnutého poutierajte a držte 

v teple – deky, uteráky  a rovnako týmito materiálmi postihnutého izolujte od studenej zeme.  

  


