
 

Uštknutí zmijí obecnou 

 
 
Otec jde lesem na horský výlet se svými dvěma syny (3 a 5 let). Na cestě vidí hada, který je 
stočený do klubíčka a nereaguje. Otec uchopí hada za hlavou a ukazuje ho chlapcům. Poté 
hada položí  na zem a pokračují v cestě. Mladší z chlapců se rozběhne zpátky, protože má 
strach, aby hada něco nepřejelo. Chytí ho do ruky a on ho uštkne. Nastane panika a otec se 
snaží rychle dostat do nejbližší nemocnice, kde je lékařka ujistí, že se jedná o uštknutí 
zmijí. Dítě bylo třeba hospitalizovat na dětské jednotce intenzívní péče v oblastní 
nemocnici, kam byl otec odeslán vlastním autem, navigaci neměl a příslušné město 
s oblastní nemocnicí neznal (cca 20 km). Postižené dítě v autě plakalo, horní končetina 
rychle otékala a bolela a byly zřejmé i známky celkové otravy (nadměrné pocení, zvracení, 
průjem..). Posléze hysterický otec oblastní nemocnici našel, dítě bylo ošetřeno 
a hospitalizováno. Po pěti dnech byl chlapec propuštěn do domácího ošetřování. 

Otázky a úkoly (označ správnou odpověď): 
 
1. Co neměl tatínek na procházce dělat? 
 
2. Jak se zachováš, když uvidíš ve volné přírodě hada: 

• potichu se vzdálíš 
• šťouchneš do hada klackem, abys viděl(a), jestli žije 

• hodíš po něm kamenem, abys ho vyplašil 
• sedneš si k němu na bobek a budeš hádat, co to je 



 

 
3 . Pojmenuj plazy na obrázku (u nás žijící ve volné přírodě): 
 

      
 
4. Popiš charakteristické znaky: 

• Prohlédni si celého plaza a popiš jeho tělo  

• Všimni si rozdílů na hlavách plazů a pojmenuj je 
 
5. Jaký je správný postup při poskytování první pomoci? 
    (očísluj pořadí správných odpovědí, nesprávné odpovědi vyškrtej) 

• Rozřízni ranku, aby mohl jed vytékat 
• Vymačkej jed z rány 

• Volej 155 a chovej se podle instrukcí zdravotníků 
• Zaškrť postiženou končetinu páskem, šátkem nebo jiným kusem oděvu 

• Umyj ranku vodou a mýdlem 
• Vysaj jed z rány 

• Pokud nemáš mobilní telefon, ihned vyhledej nejbližšího lékaře 
• Zklidni postiženého, okamžitě sundej z končetiny prsteny, náramky, hodinky 

 


