
ČK Tři věže 

Bezpečnost 
Zkouška 

Zkouška bude probíhat formou písemného testu. Účelem bude hlavně ověřit schopnost odhadovat v různých 

situacích možná rizika a navrhovat přiměřená preventivní opatření. K testu si mohou účastníci vzít psací potřeby a 

svůj vlastní mobilní telefon, kde mohou používat data z telefonního seznamu. 

Test bude mít několik otázek: 2 otázky se budou vztahovat k situacím, které jsou potenciálně nebezpečné; další 

otázky se budou vztahovat k odpovědnosti, přiměřenosti nároků na děti během činnosti, krizové lince Junáka aj. 

 

Odpovědnost 
Máme za děti odpovědnost: 

1. Morální. Rodiče dětí nám svěřili to nejcennější, co mají. To „něco“ je cenné, ale zároveň křehké. Rodiče po 

právu očekávají, že se jim děti vrátí bez úhony. 

2. Právní. Máme povinnost učinit taková opatření, abychom zabránili újmě na životu, zdraví i majetku. 

Neučiníme-li tak, můžeme se dopustit trestného činu z nedbalosti. (Viz konec dokumentu.) 

 

Obecně 
Několik základních věcí… 

 Odpovědný je vždy vedoucí – jemu hrozí žalář, a tak i on má právo rozhodovat, jaká pravidla se budou 

uplatňovat – nezávisle na přemlouvání dětmi. (I když je dětmi přemluven, odpovědnost nese stále on.) 

 Na prvním místě je zdraví/bezpečí, pak dlouho nic, teprve na druhém místě je program. 

 Nejdřív zachraňuji sebe, pak životy a zdraví jiných, pak teprve majetek. 

Všeobecné preventivní zásady: 

 být stále u dětí, 

 mít vždy jasno v tom, kdo (který vedoucí) za koho odpovídá, 

 nedat dětem (z vlastní lenosti vymýšlet program) přemíru volného času – děti se přirozeně nudí a 

vymýšlejí lotroviny, 

 utnout riziko v počátku / nechat si nebezpečí přerůst přes hlavu, 

 volit činnosti, které se dají dobře organizačně zvládnout (ne jít do aquaparku 30 dětí/1 vedoucí), 

 velkou skupinu rozdělit na menší + v té určit, kdo za ní odpovídá, 

 nepřetěžovat děti, 

 naučit děti, že když se něco stane a není u toho žádný vedoucí, tak ho mají zavolat, 

 pořád si děti přepočítávat (musíme vědět, kdy jsme je měli naposledy všechny) + instruovat děti, co mají 

dělat, když se ztratí, 

 mít k dispozici dostatečný počet schopných lidí (3), 

 bezpečnost je kázeň a kázeň je bezpečnost. 

Existuje krizová linka Junáka, na kterou můžeme volat v případě, že se dostaneme do nějaké tísnivé situace 

(vážný úraz, povodně, zájem médií,...). Tel. číslo je: 737 205 520. Je dobré mít toto číslo uložené v telefonu. 

To vše na straně jedné, na straně druhé: Vždy jsme na hraně mezi bezpečím a nebezpečím. Kdybychom dělali vše 

úplně bezpečně („sterilně“), tak bychom asi nemohli dělat nic. 

Jednotlivé situace 
Jaký je úkol vedoucího?  
Předvídat nebezpečí na akcích a přijímat účinná preventivní opatření, abychom nebezpečí co možná nejvýše 

umenšili. 

1 Pochod krajinou (lesy apod.) s oddílem 

Možná rizika/nebezpečí: 

1. Ztratíme se (jako celek). 

2. Někdo se ztratí. 

3. Přeženeme to s délkou. 

Preventivní opatření: 

1. První jde někdo, kdo ví kudy. Nikdo nesmí jít před ním. 

2. Preventivně s sebou máme chytré zařízení s GPS. (I kdybych 

se ztratil tak když půjdu dolů z kopce, vždy časem narazím na 

nějakou civilizaci.) 

3. Nesmějí být mezery, že by jedna skupina nedohlédla na 

druhou. Vhodné tempo – nejpomalejší mohou jít vepředu. Na 



rozcestích se vždy čeká na všechny.  

4. Je určený nějaký vedoucí, který jde poslední a který nesmí za 

sebe nikoho pustit. 

5. Zvolíme rozumnou délku i s časy odpočinku. (Orientační limit 

délky trasy v km = věk dítěte + 2.)   

2 Pochod s oddílem po silnici (ve dne) 

Možná rizika/nebezpečí: 

1. Někoho srazí auto. 

Preventivní opatření: 

1. Chůze po levé straně silnice, v zástupu. (Podle předpisů 

nanejvýše dvojstup.) 

2. Vedoucí jsou roztroušeni mezi dětmi. 

Pozn.: Je třeba rozlišovat skupinu chodců a organizovaný útvar 

chodců. 

3 Přecházení silnice s oddílem 

Možná rizika/nebezpečí: 

1. Někoho srazí auto, protože vběhne 

do silnice v nesprávný okamžik. 

Preventivní opatření: 

1. Přecházet dohromady a výlučně na pokyn vedoucího. 

2. Je-li to možné, přecházíme po přechodu. 

3. Přecházet na přehledném místě. (Nepřecházet v zatáčce či kus 

od zatáčky.) 

4. Odmalička učit děti, aby se při přecházení rozhlížely, byť 

jdou ve skupině. 

4 Pochod s oddílem po silnici – v noci 

Možná rizika/nebezpečí: 

1. Někoho srazí auto, protože si jej 

včas nevšimlo. 

Preventivní opatření: 

1. Nechodit v noci, pokud to není nutné. 

2. Svítit si, mít reflexní prvek. 

5a Cestování vlakem – na nástupišti (Čekání na vlakovém nástupišti) 

Možná rizika/nebezpečí: 

1. Někoho přejede vlak. 

2. Tlaky vzduchu spojené s jedoucím 

vlakem někoho vyvedou 

z rovnováhy a on spadne pod vlak. 

Preventivní opatření: 

1. Nepobývat na kolejích. 

2. Chodit podchodem, je-li to možné. 

3. Na nástupišti se držet dál od kolejí. Vedoucí drží hlouček 

pohromadě. 

Pozn. Též vylučujeme chůzi po kolejích: strojvůdce nás nečeká, 

vlak nemá, kam uhnout a jeho brzdná dráha je v porovnání s autem 

výrazně delší. 

5b Cestování vlakem – nástup, výstup, situace ve vlaku 

Možná rizika/nebezpečí: 

1. Někoho necháme na nástupišti/ve 

vlaku. 

2. Něco někde necháme. 

3. Bude zmatek ve vlaku – děti se 

nám rozutečou. 

4. Nováček vyrazí na WC a cestu 

zabloudí. 

 

Preventivní opatření: 

1. Jeden vedoucí nastupuje i vystupuje první – určuje, kam oddíl 

půjde. 

2. Druhý vedoucí nastupuje i vystupuje poslední – zkontroluje, 

zdali jsme nikde nic a nikoho nenechali. 

3. Nováčka doprovodí na záchod někdo starší. 

4. Dětem řekneme, na které stanici vystupujeme a bezprostředně 

před výstupem dáme pokyn pro sbalení věcí apod. 

6 Výprava v parném létě 

Možná rizika/nebezpečí: 

1. Úžeh. 

2. Úpal. 

3. „Spálení“ (kůže). 

Preventivní opatření: 

1. Nosit pokrývku hlavy. 

2. Dostatečně pít – kontrolovat to. 

3. Namazat se opalovacím krémem. 

4. Zvolit vhodné prostředí (les se stínem). 

7 Výprava v zimě 

Možná rizika/nebezpečí: 

1. Podchlazení. 

2. Omrzliny. 

3. Propadnutí ledem. 

Preventivní opatření: 

1. Děti instruovat, aby byly dobře oblečeny. 

2. Mít s sebou záložní oblečení pro dítě, které oblečení podcení 

(mikina, ponožky, rukavice,…). 



4. Koulování ledovými krustami. 3. Pravidelná kontrola reálného stavu dětí. 

4. Zvolit vhodnou trasu – s možnostmi zkrácení, zahřátí apod. 

5. Na ledovou plochu jde první vedoucí jako zatěžkávací 

zkouška. Nechodit po tenkém ledu – okraje + kde voda proudí 

(výpustě apod.). 

8 Polní hra (v lese apod.) 

Možná rizika/nebezpečí: 

1. Zabloudění během hry mimo herní 

pole. 

2. Úraz (špatné terénní podmínky).  

Preventivní opatření: 

1. Děti mají pevnou obuv (pohorky). 

2. Dobře určené hranice (např. cesta, potok,… nebo fáborky). 

V případě nutnosti i hranice projít s dětmi. 

3. Předtím si herní pole projít, zdali tam není něco nebezpečného 

(jáma, suchý strom před spadnutím,…).  

4. Smluvit jasný (a dobře slyšitelný) signál, který ukončuje hru. 

Na konci si děti přepočítat. 

9 Noční hra  

Možná rizika/nebezpečí: 

1. Ztratí se mi dítě. 

2. Dítě se zraní a nikdo na to 

nepřijde. 

Preventivní opatření: 

1. V táboře jeden člověk, který eviduje příchody a odchody 

všech lidí z tábora. Ten jde spát poslední. 

2. Je přesně domluveno, který vedoucí je kde a co tam bude 

dělat, kam bude děti posílat.  

3. Je dáno pořadí dětí, jak půjdou po sobě. Každý vedoucí tento 

seznam má, a pokud by něco nesedělo, okamžitě to začne 

řešit. 

4. Každé dítě má svítilnu. 

5. Vždy je někdo na rozcestí, který kontroluje, že děti odešly 

skutečně tím správným směrem. 

10 Koupání ve vodě mimo bazén (např. v rybníce) 

Možná rizika/nebezpečí: 

1. Tonutí (přecenění sil). 

2. Pořezání nohy o střepy. 

3. Poranění páteře při skoku do mělčiny. 

4. Poranění o nějaký předmět ve vodě 

(např. tyč čouhající ze dna). 

5. Strhnutí proudem (u rychle tekoucí 

řeky). 

Preventivní opatření: 

1. Znát své děti – nespoléhat se na to, co řeknou rodiče. 

2. Dopředu prozkoumat terén (tj. co se skrývá pod hladinou). 

3. Podle možností boty do vody. 

4. Na jednoho vedoucího 10 dětí ve vodě, hlídání po dvojicích. 

5. Jeden vedoucí pozoruje dění ze břehu, druhý ve vodě střeží 

hranici. Vedoucí musí být dobrý plavec a umět poskytnout 

první pomoc při tonutí. 

6. Místo pro skoky do vody nejdřív prozkoumá vedoucí, zdali je 

dost hluboké. 

7. Nekoupat blízko náhonu vodní elektrárny apod. + kde je silný 

a rychlý proud. 

Pozn. Plavec je člověk, který je s to uplavat 200 m zvoleným 

plaveckým způsobem bez zjevných známek vyčerpání a zvládne pád 

do hluboké vody.  

11 Práce se sekerou 

Možná rizika/nebezpečí: 

1. Seknutí se. 

2. Sekera „vylétne“ z topůrka. 

3. Při štípání někoho zraní letící poleno. 

Preventivní opatření: 

1. Nosit sekeru správným způsobem (za hlavu). 

2. Sekat ve stoji rozkročném. Při osekávání větví sekat z druhé 

strany kmene. 

3. Vždy zkontrolovat pevnost uchycení sekery na topůrku. 

4. Při štípání musí být ostatní v dostatečné vzdálenosti. 

12a Bouřka 

Možná rizika/nebezpečí: 

1. Zásah bleskem. 

2. Blesk zasáhne něco v naší blízkosti 

Preventivní opatření: 

1. Utéct do bezpečí – sestoupit do údolí, ideálně do nějaké 

budovy s hromosvodem. 

2. Neschovávat se pod osamělým stromem. 



12b Vichřice 

Možná rizika/nebezpečí: 

1. Spadne na nás strom. 

Preventivní opatření: 

1. Utéct do bezpečí. 

2. Tábořiště zvolit na bezpečném místě (ne uprostřed lesa, kde je 

řada stojících uhnilých stromů…). 

3. Když to jinak nejde, tábořit v údolích (závětří), kde je pro 

kořeny stromů dobré podloží – nevidím známky popadaných 

stromů. 

13 Nevolnost účastníka na akci 

Možná rizika/nebezpečí: 

1. Bude se obtížně shánět pomoc. 

Účastníkovi samozřejmě poskytneme pomoc, jak to jen půjde. 

Preventivní opatření: 

1. Znát svoje děti (astmatici, alergici,…). 

2. Mít kontakty na rodiče. 

3. Mít kopie průkazek ZP. 

 

Další zvláštní zásady platí při: lyžování, cyklistice, vodní turistice, lezení, práci s elektrickým nářadím (vrtačka 

apod.).  

 

Literatura: 
příslušné kapitoly z příručky Čekatelská zkouška 

kol. autorů: Buď připraven; edice Skautské prameny, Liberec 1998 

Kutý, Stibralová: Bezpečně s dětmi a mládeží; Mladí ochránci přírody, 2013  

 

Citace z trestního zákoníku: 
 

§ 143 - Usmrcení z nedbalosti 

(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, 

že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu 

podle zákona. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že 

hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo 

hygienické zákony. 

 (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 

smrt nejméně dvou osob. 

§ 147 - Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti 

(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 

zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo 

funkce nebo uloženou mu podle zákona. 

§ 148 - Ublížení na zdraví z nedbalosti 

(1) Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok 

nebo zákazem činnosti. 

Co to znamená nedbalost? 

§ 16 - Nedbalost 

(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel 

a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, 

ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo 

b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k 

svým osobním poměrům vědět měl a mohl.   


