
Pravidla bezpečného chování pro děti při pohybu venku 

1. Vyhni se osamělým místům 

Pokud chodíš po venku sám, choď po bezpečných místech a vyhýbej se 

opuštěným nebo nebezpečným místům.   

2. Nechoď venku sám 

Bezpečnější je chodit ve více lidech, s kamarádem či kamarády. 

3. Dej rodičům vědět, kde jsi 

Rodiče by měli vědět o tom, kde se pohybuješ. Pokud plánuješ nějakou změnu, 

dej jim vědět. 

4. Pamatuj si čísla 158 a 112 

Ve svém mobilním telefonu měj pod číslem 1 uložené jedno z těchto čísel. 

Máš strach? 

Když se bude dít něco, s čím si nebudeš vědět rady, je tu pro tebe  

Modrá linka: 

Telefon:    549 241 010 

Mobil:        608 902 410 

Skype:       modralinka 

 158  na Policii nebo  

 112 na Tísňové volání  

Měj je uložené tak, abys mohl číslo v případě nouze rychle stisknout.  

Některé mobily mají „tísňové tlačítko“, většinou na boku telefonu. Při jeho 

stisknutí telefon sám volá na zvolené číslo, například rodičům. 

S rodiči můžete takový telefon vybrat a vyzkoušet jeho používání. 

5. Nikdy nikam nechoď s nikým cizím 

Nechoď nikam s člověkem, kterého neznáš, i kdyby žádal pomoc nebo sliboval 

něco lákavého, ani kdyby říkal, že jej rodiče pro tebe poslali. 

7. Neber si nic od cizích lidí 

Neber si cokoliv od neznámých lidí.  

8. Udržuj bezpečnou vzdálenost od cizích lidí 

K neznámým lidem nikdy nepřistupuj blízko. 

 

 

http://www.modralinka.cz/


9. Nauč se říkat NE a utíkej pryč 

V případě, že po tobě neznámý člověk cokoliv chce, říkej: „Ne“. Můžeš říkat 

třeba také: „Nechci, nevezmu si, nepůjdu, nesmím mluvit s cizími lidmi, 

nesmím si nic brát od cizích lidí.“ 

Nenech se přesvědčit. Může se stát, že někdo řekne: „Já přece nejsem cizí, 

známe se,“ apod. Raději rychle uteč.  

10. Křič hodně nahlas 

Když se tě někdo pokusí ohrozit, chce tě někam odvést, neboj se okamžitě volat 

o pomoc. Hlasitě křič: „Pomoc!“ nebo: „Cizí člověk!“. Hlavně hodně křič. 

Utíkej k někomu, dalším lidem, k nějakému obchodu, budově.  

Volej Policii nebo Tísňové volání. Stiskni tlačítko telefonu, nevadí, když 

nebudeš moci nic říct, stačí, když budeš křičet. 

11. Můžeš se splést, přesto raději křič 

Vůbec nic se neděje, když uděláš rozruch zbytečně. Lépe udělat zbytečný 

rozruch, než se bát, že uděláš ostudu a dostat se tak do ohrožení.  

12. Ihned informuj rodiče 

V případě, že se stalo cokoliv mimořádného, volej ihned rodičům a oznam jim 

to.  

13. Vyzkoušej si s rodiči 

S rodiči si nacvičte různé situace dopředu.  

 

 


