
 

Pokousání psem 

Karta mladšího žáka-správné odpovědi 
Modelová situace 
Šestiletý chlapec byl na prázdninách u prarodičů, kteří měli německého ovčáka. Pes dítě 
napadl a způsobil mu velké tržné rány na hlavě. Proč došlo k pokousání, nikdo nevěděl, 
v té době byl chlapec na zahradě sám. Dítě přivezli prarodiče na chirurgickou ambulanci, 
snažili se pomocí ručníku vytvořit tlak na silně krvácející rány. Chlapec měl vážně 
poraněnou dolní čelist, ústa byla na obou stranách v koutcích roztržena a rána se táhla 
až na spodní část brady. Nad čelem byla vlasová část skalpována směrem k temenní 
kosti. Rány velmi silně krvácely. Postižený byl okamžitě chirurgicky ošetřen na 
operačním sále a současně byla zahájena protišoková léčba. 

Otázky a úkoly 

1. Co bylo základní chybou v tomto příběhu? 

Nikdy nenecháváme dítě se psem bez dozoru, i když je to pes vlastní. 

2. Víš, jak se máš chovat k cizímu psovi, který volně pobíhá po ulici? 

• Uhodím ho holí. 

• Klidně na něj promluvím. 
• Nevšímám si ho. 

• Začnu křičet a dávat ruce nahoru. 
• Kopnu ho. 

• Uteču před ním. 

3. Představ si, že tvůj pes někoho kousne. Co budeš dělat? 

• Uteču a budu dělat, že pes není můj. 

• Omluvím se postiženému. 
• Omluvím se postiženému, a pokud to bude v mých silách, ránu mu vymyju, přiložím 

obvaz a půjdu s ním k lékaři, kde prokážu, že je můj pes očkovaný proti vzteklině. 

• Začnu pokousanému vytýkat, že si určitě začal, protože můj pes je hodný. 

4. Napiš, co si myslíš o této fotografii:  FMA306 

Dítě by nikdy nemělo být se psem o samotě, nevíme, jak se k němu bude chovat.  Může ho 
píchat do očí, nevhodně tahat, tlouci klackem apod.  Pes se může bránit útokem, 
pokousáním.  

5. Jak budeš postupovat, když pes pokouše kamaráda? 

Rána velká asi 5 cm bude na dolní končetině a bude z ní volně vytékat tmavá krev: 



 

• Ránu omyji vodou, z domácí lékárničky použiji dezinfekční roztok a vydezinfikuji. 

• Dále z lékárničky vezmu obvaz a poraněnou končetinu obvážu. Budu se snažit 
vytvořit tlakový obvaz. 

• Zavolám rodiče pokousaného kamaráda a doprovodím ho k lékaři nebo počkám 
s kamarádem, až si pro něj rodiče přijedou. Popíšu, jak došlo ke zranění, čí byl pes 
apod. 

 

Karta staršího žáka-správné odpovědi 

Modelová situace 
Šestiletý chlapec byl na prázdninách u prarodičů, kteří měli německého ovčáka. Pes dítě 
napadl a způsobil mu velké tržné rány na hlavě. Proč došlo k pokousání, nikdo nevěděl, 
v té době byl chlapec na zahradě sám. Dítě přivezli prarodiče na chirurgickou ambulanci, 
snažili se pomocí ručníku vytvořit tlak na silně krvácející rány. Chlapec měl vážně 
poraněnou dolní čelist, ústa byla na obou stranách v koutcích roztržena a rána se táhla 
až na spodní část brady. Nad čelem byla vlasová část skalpována směrem k temenní 
kosti. Rány velmi silně krvácely. Postižený byl okamžitě chirurgicky ošetřen na 
operačním sále a současně byla zahájena protišoková léčba. 

Otázky a úkoly 

1. Jak budeš postupovat při velkém devastačním poranění? 

• K zastavení krvácení zvolím tlakový obvaz.  
• Pokud bude krvácení tepenné, stisknu tlakový bod.  

• Na končetiny můžu přiložit škrtidlo. 
• Okamžitě volám 155. 

2. Jak ošetříš silně krvácející tržně-zhmožděnou ránu na hlavě, ze které 
krev volně vytéká a má tmavou barvu? 

• Snažím se vytvořit na hlavě kompresivní (tlakový) obvaz s pomocí obinadla (je 
v autolékárničce nebo bychom ho měli mít doma v lékárničce). 

• Pokud nemám k dispozici obinadlo, použiju např. ručník, bavlněné tričko apod. 
Ránu stlačuji přes ručník rukou. 

• Vždy je nutné ošetření lékařem. 

3. Proč bys neměl(a) vyhazovat zakrvácený obvaz, proč jej máš ukázat 
lékaři? 

• Podle zakrvácených obvazů lékař odhadne krevní ztrátu. 



 

4. Víš, proč je nutné pravidelné očkování psů proti vzteklině? Proč je 
povinností chovatele psa doložit lékaři, že pes je řádně očkovaný? 

• Vzteklina je smrtelné onemocnění pro člověka i pro zvíře. 
• Majitel psa je povinen nechat psa očkovat pravidelně každý rok. Pokud pes někoho 

pokouše, je nutné předložit lékaři očkovací průkaz a tím doložit, že očkování je 
v pořádku.  

5. Pokud tě pokouše cizí pes, musíš jít na ošetření k lékaři, přestože 
rána je malá a přestane po domácím ošetření krvácet? 

• Jestliže se jedná o neznámého psa, postižený člověk musí být sledován lékařem a 
přeočkován. 

6. Co uděláš, když uvidíš volně pobíhajícího psa, který se chová 
agresivně?      

• Zavolám městskou policii, která ho odchytne. 
 


