
Opilec  

Co mám dělat, když vidím na ulici opilce? 

 Nejlépe se mu velkým obloukem vyhnout, držet se z jeho dosahu 

 Pokud je to možné, vydej se radši jinou cestou, aby ses mu vyhnul 

 Nespoléhej na to, že se motá a že kolem něj proklouzneš 

 I takový opilec může být docela rychlý a mít velkou sílu a pak by s tebou mohlo být zle 

 Pokud se ti to zdá lepší, můžeš se otočit a jít jinou cestou 

Co když mne napadl? 

 Musíš využít momentu překvapení, to platí u všech přepadení 

 Vyčkej na vhodný okamžik a pusť se do akce 

 Vlož všechnu svou energii to krátké chvíle 

 Křič, kopej (dobrá je holeň), kousej, štípej 

 Braň se jakýmkoli způsobem 

 Pokus se uvolnit sevření a uteč 

 Nehleď na věci, které na místě zanecháš, důležitější je tvůj život 

Co když opilec upadl a zůstal ležet na ulici? 

 Pokud tě předtím napadl, je nebezpečné chodit mu pomoct 

 Může se najednou vzbudit a opět tě dostat do své moci 

 Pokud je někde hodně blízko policie, zastav se tam a oznam jim to 

 Pokud máš blízko domů, běž tam a zavolej na policii 

 Musíš si zapamatovat, kde opilec leží, aby ho snadno našli 

 Pokud v okolí bydlí někdo známý, můžeš se zastavit u něj a zavolat od něj 

 Obecně však platí: dbej na vlastní bezpečí a nezůstávej ve večerních ulicích zbytečně dlouho sám 

Bouřka  

Jak se uchránit před bouří? 

 Nejlépe je být dostatečně předvídavý a bouřku zpozorovat včas 

 Nenechat se zaskočit na nevýhodném místě, sejít z hřebenů hor, z vrcholu kopce, z otevřeného terénu 

 Vyhledat včas bezpečný úkryt, nejlépe obydlené stavení s hromosvodem nebo také osobní automobil (se 

zavřenými okny, staženou anténou) 

 V budově vypnout elektrospotřebiče za zásuvky (televizi, rádio atd.) 

Co dělat za bouřky v terénu? 

 Schovat se pod keř nebo do prolákliny tak, abychom nepřevyšovali úroveň terénu 

 Nelehat si na zem, ale sedět v podřepu 

 Skupinu osob rozptýlit na co největší plochu, rozhodně se nedržet za ruce 

 Neschovávat se pod objekty, které převyšují své okolí - pod osamocené stromy či skupinku stromů, stožáry 

elektrického vedení, do stodol na louce, u kapliček a křížů v poli, pod jakékoliv vedení (telefonní, dálková 

kabelová, elektrická) 

 Vzdálit se od vodních toků a vodních ploch (rybníků, jezer, mokřin a močálů, nádrží) 

 Rozhodně neutíkat, nejezdit na kole 

 Nepřejíždět na loďkách rozlehlé vodní plochy, ale sledovat pobřežní linii 

 Nekoupat se 

 Nestát vedle kovových předmětů a vozidel 

 Rozhodně se neschovávat do kupek sena nebo stohů 

 



A co když někoho zasáhne blesk? 

 Nezmatkovat, je tu ještě naděje 

 Postižený pravděpodobně ztratí vědomí, má zástavu dechu a různě hluboké popáleniny po těle 

 Přesunout sebe i poraněného do místa, kde nehrozí zásah bleskem 

 Přivolej Záchrannou zdravotnickou službu (155) 

 Pokud zasažený nedýchá, okamžitě zahájíme resuscitaci 

 Postižený není "nabitý", je možné se ho dotýkat 

Tonutí  

Co mám dělat, když vidím topícího se člověka? 

 Ihned volat o pomoc, upozornit okolí na to, co se děje 

 Hodit tonoucímu cokoliv, čeho by se mohl zachytit (kládu, nafukovací lehátko) 

 Podat mu ze břehu větev nebo provaz a přitáhnout ho na mělčinu 

 Pokud je k dosažení loďka, pak použít loďku 

 Nesnažit se vytáhnout tonoucího do loďky, stačí, když se zachytí zádě (nikoliv boků, aby loď svou vahou 

nepřevrátil) 

A co skočit pro tonoucího do vody? 

 Zachraňovat tonoucího ve vodě je velmi nebezpečné 

 Člověk, který se topí, se snaží vší silou zachytit čehokoli 

 Prožívá obrovský strach o svůj život a v panice udělá cokoliv 

 Může zachránce utopit, vlastní vahou ho stáhnout ke dnu 

 Zvláště pokud je zachráncem dítě a tonoucím dospělý, je toto nebezpečí větší 

 Vytahování tonoucího z vody by měl provádět pouze dobrý plavec 

Jak se zachraňuje tonoucí ve vodě? 

 Je třeba se přiblížit k tonoucímu zezadu 

 Uchopit ho za límec šatů nebo za vlasy a obrátit na záda 

 Snažit se držet jeho nos a ústa nad vodou 

 V této poloze táhnout ke břehu 

 Sám zachránce plave naznak 

 Je výhodnější vzít si s sebou do vody předmět, kterého by se tonoucí sám zachytil a nestahoval zachránce 

(např. Kládu) 

Co s tonoucím, když je už na břehu? 

 Ihned po vytažení na břeh, zkontroluj zda postižený dýchá 

 Pokud ne, ihned přivolej ZZS a zahaj resuscitaci 

 Pokud dýchá, zajisti tepelný komfort a kontroluj jej do příjezdu záchranářů 

Bloudění  

Letní období 

 V českých podmínkách nebývá ani v nejodlehlejších končinách k nejbližším stavením dále než několik 

kilometrů 

 Při putování krajinou si všímej významných bodů kolem sebe (potok, kopce, vysílače, obce, osamělá stavení 

aj.) 

 Zabloudíš-li, nepanikař! Zkus si vybavit, kudy jsi šel 

 Vyber si nějaký směr a postupuj jím (nejlépe podél nějaké cesty, potoka) 

 Máš-li u sebe mobil a jsi-li na signálu, zavolej rodině, známým nebo přímo policii (popiš výchozí bod, kam jsi 

šel,...) 



 Pokud tvůj mobil nemá signál, volej tísňové číslo 112. Funguje i bez SIM karty a spojí tě s krizovým 

záchranným systémem. V oblasti však musí mít signál jakýkoli mobilní operátor, což je velmi pravděpodobné. 

Zimní období 

 Nikdy nepodceňuj nebezpečí zimních hor 

 Na zimní výpravy se vydávejte nejméně tři 

 Než vyrazíte na horskou tůru, oznamte to doma rodičům či na chatě správci: udejte, kam máte namířeno a 

kdy se asi vrátíte 

 Znemožní-li vám špatné počasí návrat, podejte zprávu, kde jste zůstali (je-li to možné) 

 Za mlhy a vánice nepodnikejte větší tůry 

 V batohu mějte rezervní zásobu jídla a nejlépe teplé pití 

 Ztratíte-li cestu a návrat po vlastních stopách není možný, nezůstávejte za špatného počasí na holých 

hřebenech a pláních. V lese a údolí tak nefouká. 

 Když vám docházejí při bloudění síly, nebo nastává noc, vyhledejte nebo si vybudujte nouzový úkryt a 

bivakujte. 

Základní pravidla přežití v drsnějších podmínkách 

 Při změně podmínek neztrať hlavu a vůli k přežití 

 Nejdříve se postarej o bezpečnost, potom o teplo, dále o vodu a pak o vše ostatní 

 Stále něco dělej, pomáhej druhým 

 Při zastavení se ihned více oblékni 

 Hodně pij 

 Mnoho nemluv 

 Měj "zdravý" strach 

Útok zvířete  

Co když se na mne řítí pes a zuřivě štěká? 

 Rozhodně neutíkat, pes je pravděpodobně rychlejší 

 Raději se k němu otočit čelem a zkusit ho okřiknout 

 Sebrat kámen nebo hůl 

 Někdy stačí jen naznačit, že chceme po psovi něco hodit 

 Jindy to musíme opravdu udělat 

 Ne vždy to zabere 

Co když mě pes kousne? 

 Pokud je rána malá a příliš nekrvácí, ránu důkladně vymýt několikrát za sebou čistou vodou a desinfikovat 

 Ránu překrýt čistým obvazem 

 Pokud rána silně krvácí, přednostně zastavit krvácení  

 Vyhledat lékaře 

 Při kousnutí jakýmkoli zvířetem hrozí postiženému infekce 

 Je třeba kontaktovat majitele psa a zjistit, zda je pes očkován 

 Majitel musí dát psa na veterinární vyšetření a poskytnout doklad o tom, že pes je zdravý 

Když se nakazím vzteklinou, budu opravdu vzteklý? 

 Vzteklý možná ne, ale smrtelně nemocný, dosud nebyl popsán vyléčený případ 

 Nemoc se projeví za 14 dní až půl roku 

 Vzteklinou může být nakaženo každé zvíře, např. Liška, pes, kočka, veverka, dokonce i kůň či netopýr 

 Vzteklina se přenáší slinami 

 Nakažená zvířata silně sliní, ztrácí plachost a přibližují se k lidem a lidským sídlům 

 Je třeba se jim vyhnout velkým obloukem 



 Nikdy také nesahat na uhynulá zvířata, která najdeme v přírodě 

 Jestliže nás nějaké zvíře kousne nebo poškrábe, je třeba vyhledat lékaře 

 Pokud je to zvíře žijící s člověkem, je třeba najít majitele a zajistit veterinární vyšetření 

Probořený led 

Co dělat u zamrzlého rybníka? 

 Nevstupovat na led, dokud se nepřesvědčíš o jeho síle a pevnosti 

 Když led začne pod nohama nečekaně praskat, ihned si lehnout a rozložit tak svou váhu 

 Doplazit se ke kraji rybníka a vylézt na břeh 

Co dělat, když jsem sám a probořím se? 

 Především nezmatkovat a nepanikařit 

 Když jsi pod vodou, prudce vykopni nohama a snaž se vynořit 

 Díra zespodu vypadá jako světlé místo 

 Polož paže zeširoka na povrch ledu, abys rozložil svou váhu 

 Prudkými kopanci se snaž položit co nedál na led 

 Pokud se však led stále bortí a neudrží se, je třeba zvolit jiný způsob 

 Vyhlídni si nejkratší cestu ke břehu a začni si prolamovat cestu rukama 

 Čas od času můžeš vyzkoušet, jestli by na led nešlo vylézt 

 Tento způsob je samozřejmě možný, pokud je led opravdu slabý a ty nejsi příliš vzdálen od pevniny 

 Rozhodně se ve vodě moc nerozmýšlej, po čase bys mohl dostat křeče do nohou a hodně prochladnout po 

celém těle 

Co když se probořil kamarád? 

 Pokud je nešťastník blízko u břehu, podat mu větev, hokejku, dlouhou tyč, pásek, aby se zachytil 

 Pokud je dál, dá se k němu přiblížit jedině opatrným plížením po ledu 

 Pokud však led i pod zachráncem praská, musí se okamžitě vrátit 

 Pokud je zachránců víc, drží svého druha před sebou za kotníky 

 Z dostatečné blízkosti pak podat topícímu se větev, hokejku, bundu atd. 

 Nešťastník by se měl zachytit předmětu a vytáhnout se na led 

 Všichni se pak doplazí zpátky na břeh 

Sexuální obtěžování  

Co když se přede mnou v parku začne svlékat nějaký muž? 

 Nejlepší řešení je co nejrychleji utéct 

 Rozhodně se s takovým člověkem nedávej do řeči, příliš neotálej 

 Ani na něj neútoč, ať již slovně nebo fyzicky, ať ho nevyprovokuješ k agresivitě 

 Posměch ho může vydráždit a dospělého pravděpodobně nepřepereš 

 Když jsi v bezpečí, pokus se upozornit policii 

 Je sice jasné, že až tam policajt dorazí, úchylák už tam nebude 

 Je však možné, že to je jeho oblíbené místo a chodí sem častěji 

 Pokud by také někdo nebyl tak šťastný a úchylák by mu ublížil, bude tvoje svědectví a popis důležitý 

 Řekni to také svým kamarádům, ať se takovému místu vyhýbají, zvláště když jdou sami a navečer 

 Aby ses nedostal do takových situací, je lepší nejdřív přemýšlet o tom, kde si dávat sraz, kudy chodit a která 

místa raději obejít 

 Přemýšlej také o svém oblečení -- sexy šaty jsou pro takového člověka výzva 

 Tohle není hra 

 Preventivní opatrnost je důležitá 

 



Co když mne neustále obtěžuje dospělý, kterého znám? 

 Najdi ve svém okolí dospělého spojence -- někoho, kdo tě vyslechne a komu věříš 

 Řekni mu o tom, že tě dotyčný obtěžuje 

 Radu ti také mohou dát na lince bezpečí - na tel. Čísle 116 111, volání je bezplatné 

 Neboj se násilníkovi naznačit, že to řekneš a že se ti to nelíbí 

 Neboj se jeho výhružek, např: "Jestli to řekneš, půjdeš do děcáku." nebo "Rodiče ti stejně věřit nebudou." 

 Tahle situace není tvoje vina, ale jeho a on za ní bude potrestán 

 Pamatuj na své bezpečí a na to, že tě nikdo nemá právo zneužívat 

 Ve chvíli aktuálního ohrožení křič a kopej 

 Násilníka to může odradit, protože nechce, aby se to prozradilo 

 Vyhýbej se setkání o samotě s takovým člověkem 

 Pokud ti rodiče nebo ostatní dospělí nevěří, stále opakuj své stížnosti 

 Nenechej si to líbit, nenechej se zastrašit, neboj se o tom mluvit 

Drogy 

Můj kamarád začal brát drogy. Co s tím? 

 Důležité je tomu zabránit již v počátku, kdy ještě není vypěstovaná závislost 

 Promluv s ním, i když asi nebude zrovna o rozhovor stát - ale je to určitě to nejlepší, co můžeš udělat 

 Pravděpodobně to není jen tak, že začal brát drogy, něco za tím vězí 

 Nezapomeň si uchovat zdravý rozum a v žádném případě se nenech přesvědčit k případnému braní i malé 

dávky drogy 

 Pokus se zjistit příčinu jeho chování (např. Problémy doma, chce se vytáhnout před holkou nebo staršími 

kluky, zapadl do divné party atd.) 

 Pokud nezabere tvůj pokus o rozhovor na téma drogy, pokus se získat dospělého spojence -- např. Rodiče, 

učitele, starší sourozence -- někoho, komu věříš 

 Dobře poradit ti mohou také na těchto místech: Drop In (nonstop linka pomoci 222 221 124), K centrum, 

pedagogicko-psychologická poradna, linka bezpečí (na tel. Čísle 116 111, volání je bezplatné) 

 Pokus dohodnout se svým dospělým spojencem schůzku s rodiči kamaráda 

 Dospělý spojenec je v tomto případě docela důležitý, protože rodiče by ti nemuseli věřit 

 Předem se připrav, co jim řekneš 

 Rodiče by si pak měli promluvit se svým dítkem a pak třeba vyhledat odborníka 

 Můžeš mít pocit, že jsi kamaráda zradil, žes ho vydal dospělým ale pozor, drogy jsou nebezpečná záležitost 

 Musíš zabránit tomu, aby byl vydán drogám 

A co když vím, kdo mu drogy prodává? 

 Předně mysli na svoje bezpečí, nevíš, jak mohou být tihle dealeři nebezpeční řekni to svému spojenci 

dospělému 

 Policie může takového člověka zatknout jen v případě, že ho chytí s větším množstvím drogy u sebe nebo 

přímo při prodeji 

Okradení, napadení  

Co když vidím, jak zloděj někomu vykrádá kabelku? 

 Rozhlédni se, jestli je okolo policie 

 Pokud je to na veřejném prostranství, třeba v tramvaji, je dobré, že je okolo spousta lidí 

 Na druhou stranu nikdy nevíš, jak velká je zlodějská tlupa 

 Nejlepším řešením je upozornit nějakého dospělého mužského ve tvé blízkosti 

 Vyber si nějakého ramenatého a svalnatého 

 Je možné, že s tím nebude chtít mít nic společného 

 I to se stává 

http://www.dropin.cz/


 Není ve tvých silách chytat zloděje 

 Spíš upozornit okolí na to, že se něco děje a zloděje vyplašit 

Co když vidím, jak někoho v temné uličce mlátí? 

 Zmiz odtamtud a rychle vyhledej místo, kde jsou lidé (hospoda, obchod atd.) 

 Zapamatuj si místo zločinu 

 Řekni dospělým, ať zavolají policii 

 Dbej na své bezpečí 

Šikana  

Co je to šikana? 

 MŠMT definuje šikanu jako jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného 

člověka, případně skupinu lidí. 

 Zahrnuje fyzický útok: například bití nebo poškozování věcí druhého člověka, ale i útok slovní: od nadávek a 

ponižování po pomluvy. 

 Šikana může být i nepřímá -- šikanující se třeba chová tak, jako by druhý člověk neexistoval... 

 Šikana je velmi nebezpečná. Její následky na duševním a tělesném zdraví mohou být vážné, ba i celoživotní. 

Co dělat, když jsem svědkem toho, že mého kamaráda šikanují starší kluci ve škole ? 

 Zajdi za učitelem, kterému věříš, a řekni mu, cos viděl 

 Zkus promluvit s kamarádem, který je obětí šikany, podpoř jeho sebevědomí 

 Nabídni mu pomoc, třeba že spolu s ním zajdeš za učitelem a potvrdíš, že ho opravdu šikanují 

 Počítej však s tím, že se bude bát a nebude chtít o ničem mluvit 

 Přesto to za pokus stojí 

 Pokus se šikovně a nenápadně zjistit, jak dlouho šikanování trvá a kdo všechno je na škole obětí 

 Pokud se takových dětí najde víc, je naděje, že se rodiče spojí a společně něčeho dosáhnou 

 Najdi dospělého spojence -- učitele, rodiče tvoje či kamaráda, staršího sourozence 

 Ve škole je výchovný poradce, ten by také mohl pomoci 

 Pokud znáš kamarádovy rodiče, pokus se je taktně informovat 

 Poradí ti také na lince bezpečí -- na tel. Čísle 116 111, volání je bezplatné 

 Policie v tomto případě moc nepomůže, násilníci jsou nezletilí 

 Když budeš jednat, nezapomínej, že jde o to pomoci kamarádovi a nikoli se pomstít násilníkům 

 Reaguj vždy přiměřeně k dané situaci (např. I hlasitý křik agresory někdy odradí) 

A co by mohl udělat učitel? 

 Když se učitel dozví o případu šikany, měl by vše probrat s výchovným poradcem, učitelským sborem a 

ředitelem školy 

 Potom je také zapotřebí popovídat si s těmi, kteří jsou šikaně vystaveni a také s těmi násilníky 

 Samozřejmě, že s každým zvlášť pak by bylo dobré oslovit rodiče -- jak obětí, tak násilníků 

 Jednání budou pravděpodobně docela těžká 

 Žádný rodič nechce přistoupit na to, že jeho dítě je ničema 

 Je potřeba přijít s návrhem, co se současnou situací dělat -- spojit se s odborníkem třeba v pedagogicko-

psychologické poradně nebo alespoň pořádně klukům vynadat, rodiče snad budou vědět, co na jejich dítka 

platí 

 Rozmluva s odborníkem určitě také pomůže - lze například využít webu Společenství proti 

šikaně nebo Občanského sdružení proti šikaně. 

 Je nutné zakročit, aby si děti hned v útlém věku nezapamatovali, že silou lze ovládnout okolí 

 

http://www.msmt.cz/files/htm/MP282750022sikana.htm
http://www.sikana.org/
http://www.sikana.org/
http://www.sikana.cz/


Elektrické vedení 

Co když narazím na spadlé dráty elektrického vedení? 

 Může se to stát především po bouřkách, vichřicích 

 Rozhodně se k nim nepřibližuj, je-li ti život milý 

 Vyhni se jim co největším obloukem (bezpečná vzdálenost je minimálně 20 metrů) 

 Dráty jsou nebezpečné, i když nejiskří 

 Pozor, je-li kolem nich voda, protože ta vede elektrický proud, nestoupej do ní 

 Zavolej neprodleně na poruchy, ať se dalším lidem nic nestane 

 POZOR ! Je vždy zapotřebí rozumně posoudit, zda na uhašení ohně stačíme sami či nikoliv. Je rozhodně 

lepší běžet pro pomoc dříve než se octne v plamenech celý pokoj nebo byt k čemuž může dojít během 

několika minut!  

Co když někdo dostane ránu od elektrického spotřebiče a je v bezvědomí? 

 Postiženého se nedotýkej, pokud si nejsi jist, že je to bezpečné. 

 Má-li postižený spotřebič, který je pod proudem, stále v ruce, nedotýkej se ho. Pokud je to možné, spotřebič 

odpoj z elektrické sítě. 

 Nejde-li spotřebič odpojit, sežeň něco, co nevede elektrický proud (např. Dřevěná násada na koště) a odděl 

postiženého od spotřebiče. 

 Zkontroluj, jestli raněný dýchá. 

 Pokud ne, zavolej ZZS a zahaj resuscitaci. 

Požár 

Jak zdolat malý oheň? 

 Utlouct plameny silnější pokrývkou, koberečkem, kabátem, nejlépe, když jsou tkaniny mokré a neobsahují 

umělohmotná vlákna 

 Uhasit vodou 

 Zabránit přístupu vzduchu, protože napomáhá hoření (zavřít okna, dveře) 

 !POZOR! Pokud hasíme elektrické přístroje je nutné nejdříve vypnout elektrický proud. 

Jak zdolat velký oheň, na který sám nestačím? 

 Vyhlásit poplach -- volat hoří 

 Dohlédnout, aby všichni opustili místnost, ve které hoří 

 Zburcovat všechny lidi v domě 

 Volat hasiče -- číslo 150 nebo tísňovou linku - číslo 112 

 Zavřít v domě hlavní přívod plynu a elektřiny 

 Opustit hořící objekt, pomoci z něj ostatním 

Výtah  

Co mám dělat, když se mnou výtah zasekne? 

 Zkus nejdřív zmáčknout přízemí, jestli se výtah nerozjede 

 Pokud ne, zachovej klid a rozvahu 

 Přivolej pomoc, buš na dveře 

 Většinou bývá ve výtahu zvonek a někdy také funguje, takže zvoň, co to dá 

 Hlavně se nesnaž silou dveře otevřít nebo je jinak uvolnit, abys nezpůsobil horší závadu 

 Pokud máš mobilní telefon, pak samozřejmě zavolej známým; volat můžeš i na linku 150 nebo 112 

 Když přijde dospělý nebo opravář, jednej podle jeho pokynů 

A co když je někdo zaseklý ve výtahu, mohu mu nějak pomoci? 

 Rozhodně se nesnaž dveře uvolnit, spravit, to raději nechej na odborníkovi 

 Pokud je postižený nervózní, snaž se ho uklidnit, že pomoc určitě přijde 



 Možná to nevypadá jako velký problém, ale někteří lidé mají hrůzu z uzavřených prostor a mohli by dostat 

šok 

 Přivolej pomoc, zazvoň na sousedy 

 Číslo na opraváře pověřeného právě vaším domem najdeš napsané na výtahu v přízemí nebo také na 

nástěnce, pokud nějakou máte 

 Měl by ho mít také správce domu, nebo použij zlaté stránky 

 Je-li postižený v ohrožení zdraví nebo života, volej ihned linku 150 nebo 112 

 


