
 

Uštknutí zmijí obecnou 

Karta mladšího žáka 

1. Co neměl tatínek na procházce dělat? 

• Neměl na hada sahat. 
• Měl děti na hada upozornit a vysvětlit jim, že nejlépe je v tichosti odejít a hada 

nijak nedráždit. 
• Po uštknutí měl otec ihned volat 155 a řídit se pokyny zdravotníků. 

• Dítě zklidnit a použít dezinfekční prostředek z autolékárničky, ránu vydezinfikovat 
a lehce překrýt.  

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): 
 Zleva: zmije obecná, slepýš křehký, užovka obojková 
4. Popiš charakteristické znaky. 
    Prohlédni si celého plaza a popiš jeho tělo . Všimni si rozdílů na hlavě. 

• Zmije obecná na našem území  může mít většinou šedou až modrošedou barvu, 
méně často červenou a  obvykle se jí po hřbetu táhne klikatá čára. Může mít i 
barvu černou, v tom případě není klikatá čára vidět.Má trojúhelníkovitou hlavu a 
štěrbinovité svislé zorničky. 

• Slepýš křehký je nenápadný hnědý plaz, dosahuje délky 30-45 cm. Není tak 
mrštný jako had,  je to beznohá ještěrka. 

• Užovka obojková je náš nejrozšířenější had, dorůstá až 120 cm. Má tmavě zelenou 
až hnědou barvu.Těsně za hlavou má žluté půlměsíčité skvrny. Zorničky má 
kulaté. 

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 
• 1.Volej 155 a chovej se podle instrukcí zdravotníků 

• Zaškrť postiženou končetinu páskem, šátkem nebo jiným kusem oděvu 
• 2. Umyj ranku vodou a mýdlem. 

• Vysaj jed z rány 
• 4. Pokud nemáš mobilní telefon, ihned vyhledej nejbližšího lékaře 

• 3. Zklidni postiženého, okamžitě sundej z končetiny prsteny, náramky, hodinky 

 



 

 

Uštknutí zmijí obecnou 

Karta staršího žáka 

1. Napište, jakých chyb se otec na vycházce dopustil. 
2. Jak měl v dané situaci správně postupovat? 
3. Popište fotografie plazů, kteří žijí u nás ve volné přírodě. 

• Slepýš křehký 
• Zmije obecná 

4. Napište, jaký druh jedovatého hada žije u nás ve volné přírodě. 
• Zmije obecná 

5. Jaké zabarvení může mít tento jedovatý had (zakroužkujte). 
    Zmije má zabarvení podle toho, kde žije, kromě zelené 

• šedé 
• hnědé 

• černé 
• modrošedé 

• zelené 
• červené 

6. Je jed zmije obecné smrtelný (zaškrtněte správné odpovědi)? 
• Ano, stačí zmijí uštknutí a člověk bez pomoci umírá. 

• Ano, ale  množství jedu, které se dostane do rány při uštknutí  není smrtelná dávka 
pro zdravého člověka. 

• Ano,dávka po jednom uštknutí může být smrtelná pro děti oslabené nějakým 
celkovým onemocněním, dospělé jedince s oslabenou imunitou nebo s nějakým 
závažným onemocněním a alergiky. 

7. Je nutné podávat po uštknutí hadí sérum? ne 
8. Označte na schématech ran, které je charakteristické pro hadí kousnutí 
9. Co znamená úsloví : „Nedráždi hada bosou nohou!“ 
10. Jaký je správný postup při poskytování první pomoci (zaškrtněte správné odpovědi)? 

• Rozříznout ranku, aby mohl jed vytékat, event. jed vymačkat 

• Umýt ránu vodou a mýdlem 
• Pokud není k dispozici mobilní telefon - vyhledat lékaře, i když je vzdálený několik 

kilometrů 

• Vysát jed z ranky ústy 

• Zaškrtit končetinu šátkem nebo páskem 
• Vydezinfikovat nebo vymýt ránu, zklidnit nemocného, sundat neprodleně 

z postižené končetiny prsteny, náramky, hodinky 

• Volat 155 a řídit se instrukcemi zdravotníků 


