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První krok – Rozhlédni se! 
 

a) Cíl 
Žák zhodnotí nastalou situaci, s důrazem na vlastní bezpečnost.  

b) Pomůcky 

 plakát „Tři kroky“ nebo schéma namalovat v průběhu výkladu 

 tabule + psací potřeby 

 rukavice 

c) Osnova 
1) zapomínání na první krok 

2) bezpečnost (autonehoda, tonutí, el. proud...) 

3) mechanismus úrazu (Nemůže se to opakovat?) 

4) množství (Kolik je čeho?) 

 

d) Výklad pro žáky  
První krok slouží k získání celkového přehledu o situaci. Většinou trvá pouze sekundy, ale 

ve výsledku může zachráncům ušetřit hodiny práce. I když se vám bude zdát, že to je zbytečné, nebo že 

to trvá dlouho, udělejte to. Když jste v situaci, že vám buší srdce, před sebou vidíte zraněné osoby a 

adrenalin vám stoupá do závratných výšek, je dobré se zklidnit, nadechnout a vydechnout a nejdříve 

pouze obecně zhodnotit situaci. 

Pozor na tunelové vidění – člověk má tendenci se bezhlavě vrhnout ke zraněným, ale to může být 

to poslední, co udělá! Nezapomínejte na něj! Je důležité se zastavit a rozhlédnout se! 

Ani profesionálové, záchranáři a lékaři, nevybíhají z dobrzďující sanitky. Bezpečně zastaví, 

vystoupí, nachystají si potřebné vybavení a s rozvahou a co největším klidem jdou k pacientovi. Proč? 

Protože pokud by doběhli na místo bez potřebného vybavení, navíc celí uřícení a udýchaní, stejně by 

moc nepomohli a museli se nejdříve vydýchat (pozn.: pro výklad je možné využít níže zmíněnou scénku).  

Nyní k nejdůležitějším částem prvního kroku: 

A. Bezpečnost 

Mrtvý záchranář nikomu nepomůže. Je nutné se nejdříve rozhlédnout, jestli nehrozí nějaké 

nebezpečí. Pyramida bezpečnosti: vlastní bezpečnost je na prvním místě, potom jsou další přihlížející 

(spoluzachránci, nezranění účastníci nehody…) a až potom jsou zranění! 

Nebezpečí má mnoho podob! A může stále trvat.  
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Pozor především na: 

 projíždějící auta  

 oheň, chemické látky (vylité kyseliny a louhy, unikající plyny), porušené vodiče elektrické 

energie, spadlé vodiče vysokého napětí 

 silný vodní tok, tenkou ledovou vrstvu (při bruslení, přecházení rybníka) 

 agresivní útočníky, zbraně 

 pády a sesuvy (věcí, lidí) z výšky 

 KREV! 

Krev a další tělní tekutiny představují velké riziko z důvodu možného přenosu nemocí 

(hepatitidy B, C, HIV-AIDS...). Chraňte se! Používejte rukavice a další ochranné pomůcky. 

Lze se nakazit i od dítěte, nebo slušně vypadajícího člověka. Daná osoba nemusí ani vědět, že 

je nakažená (přenašeč).  

B. Mechanismus úrazu 

Co se vlastně stalo? Jak k tomu došlo? Jde o úraz nebo o zhoršení nemoci?  

Z toho můžete vyvodit otázky týkající se bezpečnosti – úraz se může opakovat (odkaz na 

bezpečnost!). Navíc lze na základě mechanismu úrazu odhadnout zranění dotyčného. Pokud člověk 

spadl z velké výšky nebo měl autonehodu, je možné, že má něco s páteří nebo vnitřní zranění. Pozor na 

skoky do vody - zvláště tam, kde to člověk nezná nebo nevidí na dno. 

 Zdravotnické stavy se řeší až ve druhém a třetím kroku! Zde získáváte jen přehled o situaci. 

 Nevymýšlejte si, ale pozorujte! Záchrance hlaste to, co jste viděli nebo vidíte. Ne, co si myslíte, že to 

je!  

C. Množství 

Tento bod poskytuje informace sloužící k organizaci záchranné akce. Důležité je zjistit, kolik 

zraněných vůbec bylo – ptejte se! Osoby kolem jsou hotové studnice informací, jen to z nich dostat. 

Někteří účastníci nehod a potenciální zranění mohli od situace odejít. Vidíte je všechny? Jiní kolem zase 

nemuseli být přímými účastníky, ale přišli podobně jako vy. 

Je dobré se zamyslet nad tím, co vlastně máte k dispozici: 

o Máte mobil? Je nabitý a má signál? Na jaké číslo budete volat?  

o Kolik bylo/je raněných? Vidíte je všechny? 

o Kolik je zachránců? Jaké mají zkušenosti s první pomocí? Nemohou vám pomoci další lidé? 

Vybídněte přihlížející k akci! 

o Kolik máte materiálu? Kolik máte lékárniček, obvazů, reflexních vest, výstražných 

trojúhelníků? 

o Za jak dlouho přijede pomoc? Je rozdíl, jestli jsem v horách anebo v Praze, kde přijede 

záchranka za 8-9 minut! 

o Čas! Sledujte hodinky, abyste měli přehled, kdy se to stalo a jak dlouho to trvá. Za jak dlouho 

bude tma? Za jak dlouho bude světlo? 
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Zvláště pro vedoucí skupiny je důležité za každé situace zajistit bezpečnost zbytku skupiny (např. 

ostatních žáků). 

Heslo učitelky mateřské školky: Za všech okolností přepočítej děti! 

 

e) Poznámky k výuce 
Velmi důležité je, aby pedagog dokázal být naléhavý a přesvědčivý. První krok je velmi důležitý a 

bezpečnost je na prvním místě. První krok je velmi často podceňován, a to bohužel i profesionály. 

Pro mnoho lidí je ne zcela pochopitelné, proč někomu nepomáhat („když už konečně vím jak na to“), ale 

v případě hrozícího nebezpečí nastupuje prostá statistika – lepší jeden mrtvý než dva. 

Je velmi přínosné, když pedagog předvede situaci, kdy záchranář rychle běží ke zraněným. 

Odlehčí to situaci a zároveň zaujme žáky. Žáci lépe pochopí, že to skutečně nemá smysl. Je dobré zmínit, 

že pokud by navíc člověk v takovéto chvíli měl ještě začít resuscitovat, tak by musel po minutě 

vyčerpáním přestat. Příklad scénky: 

Záchranář doběhne ke zraněným, hluboce dýchá, předkloní se a je opřený rukama o kolena. 

Ztěžka zraněným říká: „Chviličku pro....sím... jááá se jen trochu vydý... chám“. 

Zejména problematiku bezpečnosti je důležité žákům co nejvíce přiblížit. Jedna z osvědčených 

možností, jak je vtáhnout do výkladu je využití brainstormingu: „Co by je mohlo ohrozit? Jakým 

způsobem?“ 

Význam rukavic lze přiblížit zmíněním dalších situací, kdy je možné je využít- i přes to, že jde 

o situace, které s první pomocí bezprostředně nesouvisí (spadlý řetěz na kole, pochybně vypadající 

člověk, pozvracený člověk…). 

První krok (Rozhlédni se!) je nutné zmiňovat opakovaně, nejlépe u každé simulace v další výuce 

zvlášť. Obecně doporučujeme používat různé typy nebezpečí. 

 

f) Možné dotazy žáků 

A to jako když bude kamarád v hořícím domě, tak ho tam prostě mám nechat?  

Tvá bezpečnost je na prvním místě. Nejdříve rozhodně zavolej pomoc a potom se snaž udělat něco 

dalšího. Pokud ale hoří celý dům, je to velmi nebezpečné a mohl bys ještě více zkomplikovat záchrannou 

akci. 

A když bude krvácet babička, tak jí mám prostě říct, že si jdu najít rukavice, abych od ní něco 

nechytl? 

Řekni jí, ať si to na chvíli chytne sama a ty běž pro rukavice (nejlépe i obvaz) a hlavně, zavolej pomoc. 
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Co když neposkytnu první pomoc kvůli nebezpečí? Není to trestné? 

Ze zákona1 je povinnost poskytnou první pomoc, ale za podmínky, že to pro tebe nebude nebezpečné. 

Zavolat záchranku, případně jiné potřebné záchranné složky můžeš skoro vždy. Ale do další akce tě nikdo 

nemůže nutit. 

g) Shrnutí 

 Zastavte se a rozhlédněte se! 

 Nehrozí vám nějaké nebezpečí? 

 Jaký byl mechanismus úrazu? 

 Co máte k dispozici? 

                                                           
1
 Jedná se o zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 150 a § 151.  

Trestného činu se dopouští ten, kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného 
vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného.  
Více na: http://ftp.aspi.cz/opispdf/2009/011-2009.pdf 

http://ftp.aspi.cz/opispdf/2009/011-2009.pdf

