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NEBEZPEČNÉ VÝZVY NEBO TAKÉ TZV.
DANGEROUS CHALLENGES
Pavla STŘÍLKOVÁ
Nebezpečné výzvy nebo také tzv. dangerous challenges - tento
termín můžeme slýchat z různých stran. Co to ale vlastně je? A
může ta nebezpečná internetová výzva ublížit dětem? Je jich více?

Internetové výzvy nabádají ostatní k napodobování obsahu,
toto napodobení se musí zdokumentovat a následně jako
důkaz splnění poslat dál nebo vyvěsit na internet. Díky těmto
„důkazům“ se výzva pomalu šíří dále, ale většinou
nepřesáhne okruh několika uživatelů a zůstává v latentní
formě. To se však může změnit její medializací. Připomeňme
si případ Modré velryby, která se začala masově šířit v dubnu
roku
2017
(https://www.e-bezpeci.cz/index.php/z-jinych-webu/1233-lbmodra-velryba-hoax).
Zapojení se do výzvy může, ale také nemusí ublížit. Třeba
Box of Lies je vcelku neškodná. Dva hráči oddělení bariérou
hádají, co má ten druhý před sebou. Na druhou stranu je
tady ale řada výzev, které jsou schopny ohrozit život toho,
kdo se do nich zapojí. Možné zdravotní rizika se už odvíjejí od
jejího druhu. Pro příklad si jich zmíníme pár:
The Fire Challenge – Výzva spočívající v polití se hořlavinou a
následném zapálení vlastního těla. Zdravotní újma se pohybuje od
popálenin druhého a třetího stupně až k smrti dotyčného.
(https://www.dailymail.co.uk/news/article-2712950/Girl-12-latest-vi

ctim-new-Fire-Challenge-internet-craze-coated-perfume-setalight.html)
The Choking Challenge – Při plnění této výzvy se děti nebo
studenti vzájemně škrtí, nebo se škrtí sami například opaskem až
do omdlení. Tímto zamezí kyslíku průchod do mozku. Vykonávají
to, kvůli pocitu euforie, který se dostaví, když se mozek zase naplní
kyslíkem. Bohužel jen těžko dokážou odhadnout pomyslnou hranici
možného
trvalého
poškození
mozku
nebo
smrti.
(https://eu.usatoday.com/story/news/nationnow/2017/05/18/choking-game-leads-students-death/329389001/)

The Duct Tape Challenge – Někdo další oblepí dotyčnému tělo
lepící páskou a on má za úkol se vyprostit. To jde těžko, jelikož i
ruce má nepohyblivé. Často se pak stane, že oblepený ztratí
rovnováhu, spadne a udeří se, jelikož nemůže ztlumit jakýmkoliv
způsobem pád. Nejznámějším a odstrašujícím případem je Skylar
Fish. Chlapec, který měl teprve 14 let, když si touto hrou způsobil
obrovské zdravotní problémy. Lékaři považovali za zázrak, že
přežil.
(https://www.independent.co.uk/news/world/americas/failed-duct-t
ape-challenge-leaves-14-year-old-in-hospital-with-serious-head-

injuries-a6836446.html)
The Tide pod Challenge – V rámci splnění výzvy musí dítě nebo
dospívající spolknout kapsli do pračky na praní prádla. Tím si může
poškodit trávicí systém, žaludek, způsobit dýchací problémy ad.
(http://time.com/5104225/tide-pod-challenge/)
The Eyeballing Challenge – Výzva nabádající ke konzumaci
alkoholu prostřednictvím oční bulvy, jinak řečeno nalitím si
alkoholu do oka. Dotyčný je opilý rychleji a tím pádem i levněji.
Problémem ale je, že díky tomuto jednání hrozí popálení rohovky,
cévek
v
oku,
oslepnutí
ad.
(https://www.dailymail.co.uk/news/article-1278583/Young-peopledrinking-neat-vodka-EYE-quick-buzz.html)
Prvotními signály, že se dítě účastní nebezpečné výzvy jsou
viditelná poranění. Modřiny na těle, kolem krku, na tváři, krví
podlité oči, popraskané cévky na rtech. Popáleniny na končetinách,
pořezané končetiny ad. Jak jsme si řekli výše, rozsah a druhy
poranění záleží na výzvě, do které se zapojí.
Pokud zjistíte, že se to týká právě vás, nepanikařte, důležité je být
vnímavý, komunikovat s dítětem zapojeným do výzvy citlivě a
otevřeně. Vysvětlit, co se může stát a jaké hrozí nebezpečí.
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