
Seigu!  

Na svět se dostal další Rádce. 

Tentokrát je jeho obsahem článek 

od Moniky – povídání o rozdílech 

mezi krvácením ze žíly a z cévy, a nakonec pár vět o 

možnosti vydělat si zase nějaké body. 

Imnu 

Ze stezky skautů a skautek – Znám rozdíl mezi krvácením z tepny a ze žíly, 

dokážu zastavit oboje 

Krvácení ze žíly: Krev v žílách je pod menším tlakem než v tepnách, proto při žilním krvácení 

krev z rány volně vytéká. Je tmavě červené barvy. 

První pomoc: Položíme případně posadíme postiženého, 

zvedneme poraněnou končetinu do výšky, přiložíme sterilní krytí, 

tlakový obvaz, znehybníme končetinu, v případě větších žil na krku 

a horní části hrudníku okamžitě uzavřeme ránu (i holou rukou). 

Podle zhodnocení situace vyhledáme lékařskou pomoc, u krvácení 

většího rozsahu vždy.  

Krvácení z tepny: V tepnách je krev vedena pod vyšším tlakem, proto krev z rány vystřikuje při 

každém stažení srdeční svaloviny. Krev má jasně červenou barvu. 

První pomoc: Krvácení zastavíme stisknutím tepny přímo v ráně nebo pomocí zaškrcovadla 

nad ránou (při amputaci končetin, při otevřených zlomeninách, kdy dochází k masivnímu 

krvácení). Tepnu držíme stačenou do příjezdu záchranné služby.  

Monika – Icy 

Poznámka Imnu: Toto jsou jen základy, v realitě je to náročnější a komplikovanější. To si ale 

spíše ukážeme prakticky na některé schůzce, jelikož popsat zde je náročné.  

Pro členy – úkol na body 

Na včerejší schůzce jsem se zmínil, že v dnešní rádci zmíním další úkol, za který máte možnost 

získat nějaké body. Zde jsou úkoly do online schůzky 25. května: 

1) Napsat cíle do konce školního roku – úkolem je si do zápisníku napsat, co byste chtěli do 

konce června udělat. Mělo by se jednat spíše o věci související s oddílem (body ze stezky, 

roucho, zápisník, Orlí pera apod.), nicméně můžete tam napsat i něco jiného. 

Samozřejmě se pokuste opravdu zamyslet, a ne tam jen něco napsat a pak 

dostat body. Za odměnu můžete získat 15 bodů (samozřejmě podle kvality). 

2) Napsat článek do Rádce – tento úkol za 30 bodů se ještě prodlužuje, takže 

máte každý šanci získat za něj nějaké body. Monika samozřejmě může napsat 

článek další, chce – li. 
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Pro členy a zájemce o skautskou a 

indiánskou činnost v době 

koronavirové krize. 

 
 


