
CENTRUM 
ČTENÍ 

PRVNÍ POMOC 
JAK POSKYTNOUT POMOC? 

  

 
SESTAVÍME SPRÁVNĚ TELEFONICKÝ ROZHOVOR NA 
TÍSŇOVOU LINKU. 

ROLE: 1.  a  2.  3.  4.  a  

POMŮCKY:   

  
POSTUP PRÁCE:  

1.  Prohlédněte a pročtěte si letáčky s pokyny k poskytování první pomoci. 
V jakých informacích se podobají? Které informace se na nich liší? 

2.  Z rozstříhaných lístečků sestavte telefonický rozhovor na linku 155. Před 
nalepením si nechte práci zkontrolovat. 

3.  Telefonický rozhovor nalepte, rozdělte si role a přečtěte ho.  

4.  Prohlédněte a pročtěte si informace o tom, jak snadno zjistíte, kde jste. 

5.  a  Zaznamenejte si svou dnešní práci do hodnotící tabulky a pak 
sdílejte své záznamy a dejte ocenění/doporučení. 

 

 

 

 

 



 

 

Kde přesně jste? 

Dobrý den. Já jsem Tonda Vařečka. Tady upadl nějaký 
starší pán a nehýbe se. 

Začněte s masáží srdce. Čekejte na příjezd sanitky. 
Děkujeme Vám. 

Jsem v ulici Pod Vinicí v Praze 4, před nějakým oranžovým 
domem. 

Dobrý den, dovolali jste se na linku 155. 

Nedýchá, ani srdce mu netluče. 

Zjistěte, jestli dýchá a jestli mu tluče srdce. 
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Bod záchrany je místo v horách, lesích či jiných neobydlených oblastech 

označené tabulkou s kódem v případě potřeby záchrany turisty, výskytu požáru 

nebo při jiné mimořádné události.  

První body záchrany byly vyznačeny na Šumavě v roce 2008. Od roku 2011 se 
zavádějí také v Krkonoších. O čtyři roky později byly body záchrany vyznačeny 
také na Brdech. 

Každá tabulka je na místě, kde je signál pro mobilní telefony a má obsahovat: 

 kód bodu záchrany 

 důležitá telefonní čísla 

 název tabulky 

Přehled všech bodů záchrany najdeme na webu www.mapy.cz. 

 

Ve městech se můžeme orientovat podle čísel, kterými jsou označené například 
pouliční lampy. Tato čísla najdete na lampě ve výšce přibližně 150 cm nad zemí. 

Číselné označení mají také železniční přejezdy nebo semafory. 

 

 

 



 

 


