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Abstrakt

Název:   Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na 

základní škole.

Cíle: Prvním cílem diplomové práce je popsat a rozebrat metodiku, která je 

určena k výuce preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany 

a ochrany obyvatelstva v České republice. Druhým cílem diplomové 

práce je aplikovat na žáky vybraných základních škol přednáškový 

program Hasík cz a dosáhnout tak vzájemné spolupráce mezi 

vyškolenými instruktory, žáky základní školy a pedagogy. Třetí cíl práce 

navrhuje malé změny v jednotlivých tématech výuky přednáškového 

programu Hasík cz.

Metody: Šetření bylo zaměřeno na vybrané základní školy. Pomocí přednášek a 

modelových situací bylo zjišťováno, zda jsou žáci schopni 

předcházet mimořádným událostem a zda umí základní principy 

chování při vzniku mimořádné události. Porovnávali jsme rozdíly ve 

výuce, prvního stupně základního školství a druhého stupně 

základního školství. Dále jsme porovnávali, jaký je zájem u 

vybraných základních škol o výuku preventivně výchovné činnost 

v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v letech 2010 a 2011.

     

Výsledky: Na základě rozebrané metodiky, která byla určena k výuce 

preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva v České republice, bylo zjištěno, že preventivně výchovná 

činnost vyučována na základních školách má fungující vzdělávání. 

Přednáškový program aplikovaný ve vybraných základních školách 

zajistil dosažení vzájemná spolupráce mezi vyškolenými instruktory 

preventivně výchovné činnosti mezi žáky a pedagogy. Z dvouleté praxe 

v preventivně výchovné činnosti v programu Hasík cz v práci 

navrhujeme malé změny v programu Hasik cz.

Klíčová slova: ochrana, obyvatelé, prevence, výchova, hasiči, událost. 



Abstract

Title:           Education of children in the area of fire protection and civil protection.

Objectives: The first aim of this thesis is to describe and analyze the methodology, 

which is designed to teach preventive educational activities in the field of 

fire protection and the protection of the population in the Czech

Republic. The second objective of this thesis is to apply to students

selected primary schools lecture program Hasík com and achieve mutual 

cooperation between trained instructors, elementary school students and 

teachers. The third objective of the thesis proposes small changes in 

individual subjects teaching lecture program Hasík cz.

Methods: The investigation was focused on selected primary schools. Using

lectures and model situations, it was examined whether students are able 

to prevent incidents and whether they can do the basic principles of 

behavior during the incident. We compared the differences in education,

primary education and second stage of basic education. Furthermore, we 

compared what is the interest for selected primary schools to teach

preventive educational activities in the field of fire protection and the 

protection of the population in 2010 and 2011.

Results:  Based disassembled methodology, which was designed to teach

preventive educational activities in the field of fire protection and the

protection of the population in the Czech Republic, it was found that

preventive education activities taught in primary schools has a 

functioning education.

Lecture program applied in selected primary schools ensure achieving

mutual cooperation between trained instructors preventive educational

activities among students and teachers. For years' experience in

preventive education activities in the program Hasík cz work we propose

small changes in the program Hasik cz.

Keywords:   protection, residents, prevention, education, fire, event.
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Úvod

V dnešní době se začíná v preventivně výchovné činnosti (dále jen PVČ) v oblasti 

požární ochrany (dále jen PO) a ochrany obyvatel (dále jen OOb) věnovat velká

pozornost. Dnes a denně se potýkáme s mimořádnými událostmi (dále jen MU), ať jsou 

to požáry, dopravní nehody, havárie nebo živelní pohromy. Je nutné zabezpečit a 

chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a jinými MU. Tyto úkoly jsou ze 

zákona uloženy integrovanému záchrannému systému (dále jen IZS) a zejména 

Hasičskému záchrannému sboru České republiky (dále jen HZS ČR). Základní složky 

IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů zajišťují rozmístění sil a prostředků po celém území České republiky 

(dále jen ČR). V tomto případě je tedy nutné počítat s časovou prodlevou mezi 

zpozorováním MU a dojezdem složek IZS k místu zásahu. Do této doby je nutné učinit 

opatření vedoucí k sebeochraně a ochraně ostatních osob. Z tohoto důvodu je potřebné 

zajistit vzdělávání a výchovu obyvatelstva. Nejefektivnějším způsobem z pohledu 

vývojové psychologie je začlenit tuto problematiku do školního vzdělávání.

Jak se začíná ukazovat, vše začíná být koncipováno nejen na vzdělávání dětí základní 

školy (dále jen ZŠ), střední školy (dále jen SŠ), ale i mateřské školy (dále jen MŠ) a 

speciální školy (dále jen SpŠ). Téma diplomové práce bylo zvoleno z důvodu aktivního 

vzdělávání v oblasti PVČ v PO a OOb. Dále na základě služebního poměru u HZS

Středočeského kraje a na základě dvouleté lektorské činnosti v PVČ v oblasti PO a OOb

v programu Hasík cz. Hasík cz  je projekt preventivně výchovná činnost v oblasti 

požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

První část diplomové práce je zaměřena na legislativu, týkající se PVČ u HZS České 

republiky. Další část je zaměřena na projekty, které jsou v současné době podporovány 

HZS ČR a na vypracované publikace a propagační materiály. Hlavní vzdělávací 

projekty, které se v diplomové práci uvádějí, spadají mezi hlavní pilíře v PVČ. Patří 

sem projekt Hasík cz a projekt asociace Záchranný kruh. 

V druhé části diplomové práce vycházím převážně z teoretických poznatků, na jejichž 

základě jsou provedeny přednášky podle zpracovaných tematických bloků pro ZŠ. 

Rozebrána je činnost instruktorů (lektorů) v projektu Hasík cz. Na vybrané ZŠ je
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aplikován program Hasík cz. V závěru práce jsou navrženy změny v některých 

tématech. 

Práce může být využita jako materiál k prezentování PVČ v oblasti PO a OOb na území 

České republiky. Je určena pro záchranáře a pedagogy MŠ, ZŠ, SpŠ a SŠ. Zajímavá 

může být i pro širokou veřejnost nebo pro jedince, zabývající se touto tématikou či 

problematikou u nás v ČR. 

1 Legislativa zabývající se požární ochranou v ČR

Zákon o požární ochraně

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o požární ochraně“), č. 133/1985 Sb., o požární ochraně se změnami a doplňky 

provedenými zákonem České národní rady č. 425/1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb. 

ČR, zákonem č. 203/1994 Sb. ČR a zákonem č. 163/1998 Sb. ČR; ve znění zákona č. 

71/2000 Sb.; ve znění zákona č. 237/2000 Sb. s účinností ke dni 1. ledna 2001

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně stanoví povinnosti právnických a fyzických 

osob, postavení a působení orgánů státní správy a samosprávy na úseku PO. Zákon č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně prošel několika změnami. Poslední změna je zákon č. 

350/2012 Sb., ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé 

související zákony.

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 

majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech, stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob a postavení a povinností jednotek požární ochrany.

Nebudu zde citovat celý zákon. Je ovšem pravdou, že tento zákon se citelně dotýká nás

občanů, a to zejména v oblasti povinností ve vztahu k PO. Uvedu zde pouze základní a 

důležitou část zákona.

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život 

a zdraví osob, zvířat a majetku. Při zdolávání požáru, živelních pohrom a jiných 
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mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li 

tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu 

v tom důležitá okolnost. Je povinen poskytnout také potřebnou věcnou pomoc. (URL1)

Zde je patrné, že naše povinnosti nejsou zanedbatelné a měli bychom si jich být vědomi.

Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 

586/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. 

a zákona č. 260/2008 Sb.

Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky řeší úkoly a organizaci HZS ČR

a práva a povinnosti jeho příslušníků.

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky prošel 

několika novelizacemi. Poslední novelizace je zákon č. 260/2008 Sb., ze dne 25. června 

2008, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Základním posláním HZS ČR je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry 

a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Každý příslušník je povinen 

složit slib, ve kterém se zavazuje, že bude chránit životy a zdraví občanů a zvířat, jakož 

i majetek s nasazením vlastního života a zdraví. Přesné znění slibu:

„Slibuji, že budu chránit životy a zdraví občanů a majetek před požáry, živelními 

pohromami a jinými mimořádnými událostmi. Při plnění svých povinností se budu řídit 

Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy, důsledně plnit rozkazy a pokyny svých 

nadřízených a při svém jednání budu mít stále na zřeteli obecný zájem. (URL2)

Zákon o integrovaném záchranném systému

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 
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Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 151/2010 Sb. a zákona 

č. 375/2011.

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému řeší včasné a účelné řešení 

mimořádných událostí v naší republice. Jde o systém, který umožňuje a usnadňuje 

účinnou spolupráci všech záchranářských složek.

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému prošel několika 

novelizacemi poslední novelizací je zákon č. 375/2011 Sb., ze dne 6. listopadu 2011,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách,

zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.

Základní složky systému jsou HZS ČR, jednotky PO zařazené do plošného pokrytí kraje

jednotkami PO, zdravotnická záchranná služba (dále jen ZZS) a Policie České republiky 

(dále jen PČR) i ostatní složky jako vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného 

zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, 

neziskové organizace a sdružení občanů. Lze je využít k záchranným a likvidačním 

pracím. Měly by být vybaveny a vycvičeny tak, aby mohly spolupracovat 

v maximálním souladu. (URL3) Systém se stále zdokonaluje a již teď lze konstatovat, 

že funguje spolupráce základních složek je na velmi vysoké profesionální úrovni. 

Zákon o krizovém řízení

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnosti a práva právnických a fyzických 

osob při přípravě na krizové situace. (URL4)

Po deseti letech byla provedena souhrnná novelizace a zároveň byly implementovány 

požadavky Evropské unie ke stanovování subjektů jak národních tak evropské 

infrastruktury. 

Zákon č. 118/2011 Sb. je souhrnnou novelizací zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených 
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zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 127/2005 Sb., zákonem č. 112/2006 Sb., 

zákonem č. 267/2006 Sb., zákonem č. 110/2007 Sb., zákonem č. 306/2008 Sb.,

zákonem č. 153/2010 Sb. a zákonem č. 430/2010 Sb.

2 Historie a současnost preventivně výchovné činnosti u Hasičského 

záchranného sboru České republiky

Jednou z forem předávání informací obyvatelstvu je výuka ochrany člověka za MU na 

ZŠ a SŠ, která prošla řadou změn. V letech 1973 – 1991 se prakticky jednalo o výuku 

povinného předmětu „Branná výchova“. Po zrušení tohoto předmětu se problematice 

ochrany člověka za MU, první pomoci atd. na školách nevěnovala větší pozornost. Po 

roce 1989 došlo ke změně pohledu na problematiku civilní ochrany, resp. OOb. Pokud 

do roku 1989 vše řešil stát, v následujících letech, vzhledem k hlubokým společenským 

změnám, leží velký díl odpovědnosti za ochranu na každém občanovi. Občané mají 

právo na pomoc státu, ale mají také povinnost a spoluodpovědnost za svoji ochranu. 

O to více stoupla potřeba připravit občany na zvládání mimořádných událostí a jako 

nejefektivnější se jevila příprava přímo na školách.

Na základě těchto skutečností připravil koncem roku 1995 tehdejší Hlavní úřad civilní 

ochrany České republiky ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze 

koncem roku 1995 projekt experimentu na vybraných základních a středních školách 

s cílem ověřit, zda za současných učebních osnov lze některá témata týkající se ochrany 

člověka za mimořádných situací vyučovat ve vybraných předmětech, aniž by se 

vytvářel samostatný předmět. Experiment probíhal v letech 1996 – 1997. Na základě 

experimentu byl vydán Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k začlenění 

tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů (č.j. 

34776/98-22 ze dne 4. května 1999; dále jen „pokyn MŠMT“), který byl zveřejněn ve 

Věstníku MŠMT (červen 1999, Sešit 6). K tomu vydalo MV-GŘ HZS ČR pro potřebu 

učitelů metodickou příručku, která obsahuje podrobnější informace a doporučení 

k realizaci vzdělávání v předmětné oblasti. O rozvržení témat do výuky jednotlivých 

předmětů a stanovení konkrétních obsahů vzdělávání v jednotlivých ročnících 

a předmětech rozhodoval ředitel školy, který rovněž rozhodl o organizaci a formě 

praktického cvičení.
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Podstatnou a novou věcí bylo, že podle aktualizovaného pokynu se do učebních 

dokumentů pro ZŠ, SŠ a vyšší odborné školy a učebních dokumentů pro SpŠ zařazuje 

tématika „Ochrany člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu nejméně

6 vyučovacích hodin ročně v každém ročníku, a to na základě rozhodnutí ředitele 

samostatně, nebo v rámci souvisejících předmětů podle platných učebních dokumentů. 

Obsah je zaměřen na ochranu osob před následky živelních pohrom včetně nezbytných 

dovedností (zásady chování při povodni, zemětřesení, velkých sesuvech půdy, 

sopečných výbuších, atmosférických poruchách, požáru, lavinovém nebezpečí), před 

následky úniku nebezpečných látek do životního prostředí včetně nezbytných 

dovedností (improvizovaná ochrana osob při úniku radioaktivních, chemických 

a biologických látek) a před následky použití nebo anonymní hrozbě použití výbušniny 

nebo nebezpečné látky (činnost při nálezu či obdržení podezřelého předmětu). K této 

tematice vydalo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky (dále jen MV-GŘ HZS ČR) metodickou příručku pro učitele, 

výukové filmy pro žáky a zajistilo jejich distribuci do každé základní a střední školy.

MŠMT v roce 2004 schválilo nové principy v politice pro vzdělávání žáků od 3 do 19 

let (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Oblast ochrany člověka za MU se stala 

součástí rámcových vzdělávacích programů (dále jen RVP) pro ZŠ, gymnaziální 

a střední odborné vzdělávání. Principem je, že daná problematika prostupuje celým 

procesem uvedeného vzdělávání. Od 1. 9. 2007 podle něj začaly vyučovat všechny ZŠ

v České republice v 1. a 6. ročnících. (URL5)

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 

v základních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 4. března 2003 Pokyn k 

začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích 

programů (č. j. 12 050/03-22) a dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, 

střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy (č. j. 13 586/03-22), který určuje 

rozsah a obsah výuky ochrany člověka za mimořádných událostí (OČMU) na 

základních a středních školách. 

http://www.hzscr.cz/soubor/sb190-04-pdf.aspx
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Uvedená problematika je zároveň součástí Rámcových vzdělávacích programů pro 

základní vzdělávání (RVP ZV), kde je rozložena do několika vzdělávacích oblastí (viz 

Příloha 3), což je pro ucelenou přípravu výuky pro učitele náročnější. Potřeba 

zpracování takovéhoto materiálu vycházela především z požadavků samotných učitelů.

  

Z tohoto důvodu vznikl materiál „Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných 

rizik a mimořádných událostí v základních školách“ jako vhodná pomůcka pro 

pedagogy k ucelené a efektivní realizaci dané problematiky.

Materiál pedagogům nabízí soubor základních pojmů z oblasti ochrany člověka za 

běžných rizik a mimořádných událostí, návrh na rozložení učiva do jednotlivých 

ročníků základní školy včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, 

literaturu, pomůcky, užitečné odkazy, nástin začlenění problematiky v stávajícím RVP 

ZV, výsledky rychlých šetření v problematice ochrany člověka za mimořádných 

událostí, ale také návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky základní školy.

Materiál byl zpracován pod vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve 

spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného 

sboru ČR, které je supervizorem tohoto dokumentu, Ministerstvem zdravotnictví a 

Asociací „Záchranný kruh“.

Materiál je současně zveřejněn na webových stránkách www.rvp.cz a www.zachranny-

kruh.cz.

Ke zlepšení situace ohledně výuky ochrany člověka za mimořádných událostí 

na školách, navázalo MV-GŘ HZS ČR spolupráci se zástupci dalších zainteresovaných 

institucí.

Ústav pro informace ve vzdělávání- od 30. listopadu 2009 do 4. prosince 2009, 

proběhlo v rámci čtvrté vlny projektu Rychlá šetření 2009, realizovaného Ústavem pro 

informace pro vzdělávání, šetření týkající se výuky ochrany člověka za mimořádných 

událostí. 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze - ve spolupráci s touto institucí bylo vytvořeno 

digitální portfolio Ochrana člověka za mimořádných událostí, kde je nabízena

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16451/PODKLADY-K-VYUCE-TEMAT-OCHRANY-CLOVEKA-ZA-BEZNYCH-RIZIK-A-MIMORADNYCH-UDALOSTI-V-ZAKLADNICH-SKOLACH.html/
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2521
http://www.zachranny-kruh.cz/
http://www.hzscr.cz/clanek/setreni-v-oblasti-vyuky-ochrany-cloveka-za-mimoradnych-udalosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach.aspx
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metodická podpora pro učitele (články a materiály) a kde jsou uváděny informace o 

akcích a pozvánkách, ale také jsou zde nabízeny materiály ke stažení.

Prevence info - web prevence-info (financován a garantován Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky) průběžně aktuálně seznamuje s novinkami v 

dané problematice a klade si za cíl být pomocníkem v oblasti informační, metodické, 

legislativní a kontaktní. Seznamuje s terminologií, legislativou, výsledky výzkumů 

a představuje organizace a instituce od celorepublikové po místní úroveň, které prevenci 

realizují.

Školní informační kanál - prostřednictvím velkoplošných obrazovek instalovaných ve 

školách je oslovována skupinu mladých lidí formou video spotů, které mají preventivní, 

osvětově-vzdělávací a informační charakter. MV-GŘ HZS ČR funguje jako dborný 

garant projektu „Rady a doporučení hasičů při varování ČHMÚ“. MV-GŘ HZS ČR 

funguje jako dborný garant projektu „Rady a doporučení hasičů při varování ČHMÚ“.

Rady v nouzi - portál přibližuje občanům jak se chovat v nejrůznějších krizových 

situacích.

Portál "Naše prevence"- informační portál NAŠE PREVENCE je pomocníkem v 

hledání odpovědí na otázky týkající se požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Portál „Co dělat“- přináší nové moderní způsoby výuky a vzdělávání studentům 

vysokých škol. Portál vytvořilo občanské sdružení Centrum pro bezpečný stát, které se 

stalo partnerem projektu "Elektronická skripta".

Krizová karta- unikátní způsob žádosti o laickou pomoc formou jasných instrukcí a se 

všemi potřebnými informacemi. (URL6)

http://www.ochranaobyvatel.cz/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.sikcz.cz/index
http://radyvnouzi.cz/
http://www.naseprevence.cz/
http://www.codelat.cz/
http://www.krizovakarta.cz/
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Preventivně výchovná činnost Hasičského záchranného sboru České 

republiky

MV-GŘ HZS ČR usiluje o maximální využití vhodných forem k informování všech 

skupin obyvatelstva o možných MU a správných postupech v případě ohrožení – tzv. 

PVČ. MV-GŘ HZS ČR, proto v této oblasti vyvíjí řadu aktivit, které svým zaměřením 

přímo působí na obyvatelstvo nebo podporují jeho přípravu. Jedná se především o 

podporu výuky předmětné problematiky na všech typech škol, tvorbu edukativních 

projektů a další činnosti zaměřené na přípravu obyvatelstva jak na úrovni centrální, tak 

na úrovni regionální (místní).

Zaměření preventivně výchovné činnosti se mění v závislosti na potřebách společnosti, 

kdy reaguje nejen na možná rizika, ale také na legislativu, změny v technologickém 

pokroku a na potřeby stále se měnící společnosti.

Výuka ochrany člověka za mimořádných událostí na základních 

školách

Od zavedení výuky uvedené problematiky do škol a v rámci dokumentu „Zaměření 

PVČ na úseku PO a OOb“ podniká HZS ČR řadu činností, které podporují a obohacují 

edukaci žáků v dané oblasti:

 pomáhá při přípravě praktických cvičení,

 organizuje besedy pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky,

 pořádá ukázky z činnosti jednotek PO (samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími 

složkami IZS),

 umožňuje exkurze škol na stanicích HZS v krajích a Hlavním městě Praze,

 připravuje nebo se podílí na tvorbě učebnic a příruček pro výuku,

 proškoluje učitele v problematice ochrany člověka za mimořádných událostí.

Mezi další aktivity HZS ČR patří příprava učitelů, kterou odborně zajišťuje 

ve spolupráci s odbory školství krajských úřadů, s Národním institutem pro další 

vzdělávání a dalšími vzdělávacími zařízeními. Do roku 2010 se této přípravy zúčastnilo 
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12500 učitelů. Učitelé jsou seznámeni se základním učivem pro výuku Ochrany člověka 

za MU, s dostupnou literaturou, videofilmy a postupy, jak zařadit témata do 

vyučovacích programů. I přes veškerou snahu příslušníků HZS ČR není skutečný stav 

proškolených učitelů ideální. Je to způsobeno zejména vysokou fluktuací ve školství. 

Počet kurzů je omezen personálními a finančními možnostmi, kterými HZS ČR na tuto 

činnost disponuje. (Martínek B. a kol. 2003)

Příprava statutárních zástupců škol

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., 

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst. 3 

písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon). Zákon č. 118/2011 Sb., je souhrnnou novelizací zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá 

z pozdějších změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 127/2005 Sb.,

zákonem č. 112/2006 Sb., zákonem č. 267/2006 Sb., zákonem č. 110/2007 Sb., 

zákonem č. 306/2008 Sb., zákonem č. 153/2010 Sb. a zákonem č. 430/2010 Sb.

Stanovuje podmínky a způsob vykonávání péče o děti v předškolních zařízeních, žáky, 

kteří plní ve školách povinnou školní docházku, a děti a mládež ve školských zařízeních 

pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, pokud 

tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci. Ve 

smyslu této vyhlášky některé HZS krajů realizují odbornou připravenost ředitelů škol a 

školských zařízení, aby byli dostatečně připraveni na zvládání krizových situací.

Soutěže pro děti a mládež

HZS ČR v rámci preventivně výchovné činnosti pořádá na ústřední a regionální úrovni 

také soutěže pro děti a mládež. Jedná se především o výtvarné a pohybově-vědomostní 

soutěže. Pohybově-vědomostní soutěže probíhají v několika krajích s podobným 

obsahem, ovšem pod rozdílným názvem. Soutěž se nejčastěji skládá ze dvou částí, a to 

znalostního testu z oblasti ochrany člověka za MU a praktické a dovednostní disciplíny.
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Činnosti podporující výuku ochrany člověka za mimořádných událostí

Na činnostech podporujících uvedenou problematiku se podílejí ve spolupráci s HZS 

ČR tyto organizace:

1. Občanské sdružení Asociace "Záchranný kruh" ,

2. Hasík cz – PVČ v oblasti PO a OOb,

3. Centrum pro bezpečný stát ,

4. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

3 Projekty a programy preventivně výchovné činnosti u Hasičského 

záchranného sboru České republiky

1. Hasík CZ – PVČ v oblasti PO a OOb,

2. Občanské sdružení Asociace "Záchranný kruh",

3. Vaše cesty k bezpečí,

4. Naše prevence,

5. Bezpečné cestování,

6. Soutěže.

4 Program Hasík CZ -  Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva

Tento preventivní program je určen pro děti na ZŠ v celé České republice. Jeho hlavním 

cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a 

MU. Výuka probíhá hravou a názornou formou v jednotlivých třídních kolektivech na 

prvním i druhém stupni ZŠ a vedou ji odborně vyškolení instruktoři z řad 

profesionálních a dobrovolných sborů. Instruktory doprovází na školy maskot 

programu, plyšový drak Hasík. (viz. příloha č. 1)

První část je zaměřena na děti ve věku 7-10 let, což je první stupeň školní docházky. 

Dětem jsou předneseny základní informace a poznatky z oblasti PO a OOb ve dvou 

vyučovacích hodinách, které jsou dále děleny do jednotlivých tematických bloků. Cílem 

první části je získání důvěry dětí. Na prvním stupni se děti naučí, jak vypadá hasič, 

http://www.zachranny-kruh.cz/o_nas/zakladni_informace.html
http://www.hasik.cz/
http://www.ochranaobyvatel.cz/?Show=Iniciativa
http://www.dh.cz/
http://www.hasik.cz/
http://www.zachranny-kruh.cz/o_nas/zakladni_informace.html
http://www.hasik.cz/
http://www.ochranaobyvatel.cz/?Show=Iniciativa
http://www.dh.cz/
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jakou má výstroj, výzbroj a že musí jeho pokyny poslouchat. Učí se také respektu z 

ohně a zásady, že oheň dětem do rukou nepatří. I děti z druhé třídy jsou schopni naučit 

se bez problémů přivolat telefonicky pomoc hasičů, policie nebo zdravotní záchranné 

služby. Dále se v první části děti dozvědí, co znamená zvuk sirény – varovný signál, co 

dělat při zvuku sirény – varovném signálu, co vzít s sebou při opuštění bytu. Na závěr 

první části jsou dětem rozdány propagační materiály s preventivní tematikou.

Druhá část je určena dětem ve věku 11-14 let, což v praxi znamená druhý stupeň školní 

docházky. Výuka je doplněna o tematiku náročnější a není již vedena tak hravou 

formou jako část první. Otevřená komunikace a vzájemný dialog je však nadále její 

podstatou. Uvedená část je rozdělena také na dvě samostatné hodiny, z nichž každá je 

rozšířeným opakováním obou hodin první části. Nově se objevují témata zdravovědy, 

požární prevence v přírodě a lesní požáry, jejichž krátké bloky jsou vždy přiřazeny 

k tématům, s nimiž úzce souvisí. V druhé části se děti také dozví, co dělat, když bude 

nařízena evakuace z místa bydliště, zásady opuštění bytu v případě evakuace. Zásady 

ochrany při úniku nebezpečných látek, jak se budeme chránit v zamořeném prostředí a 

co jsou prostředky improvizované ochrany osob. Cílem druhé části výukového 

programu je zopakovat si a rozšířit znalosti získané v první části výukového programu 

uvědomit si zodpovědnost za své jednání, ale i za své mladší sourozence. Dále je cílem 

se naučit základy první pomoci při popáleninách a intoxikací kouřem, jak se zachovat 

při zvuku sirény a jak se chránit při úniku nebezpečných látek. Dětem je třeba 

zdůrazňovat, aby se v případě nebezpečí držely pokynů dospělých (rodičů, učitelů). Na 

závěr hodiny se pomocí propagačních materiálů zopakuje učivo. Na závěr výuky, která 

dětem poradí, jak předcházet nejčastějším mimořádným událostem a jak je třeba řešit, 

navštíví a prohlédnou si hasičskou stanici. Prohlídka stanice je brána jako doplňková 

hodina (doplňkový blok). (URL 7)

Cílem programu je prostřednictvím dětí předávat informaci i jejich rodičům. Proto 

dostává každé jednotlivé dítě informační tiskoviny určené jak jemu, tak jeho rodičům.

Historie a vznik programu Hasík CZ 

Autory preventivně výchovného programu, který vznikl za podpory České asociace 

hasičských důstojníků (dále jen ČAHD) v roce 1996, jsou bratři Bohdan a Štěpán 

Mikulkovi, příslušníci HZS Moravskoslezského kraje - Územního odboru Bruntál. Do 
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roku 1998 probíhalo jeho zkušební ověřování na několika školách (základní, speciální) 

a tvorba metodiky práce s dětmi. Od roku 2001 je hlavním nositelem programu 

nezisková organizace Citadela Bruntál.

Historii a vznik programu Hasik cz popisuje ve svém článku jeden z autorů Bohdan 

Mikulka. Největší rozdíly jsme očekávali hlavně v materiálním a finančním zajištění 

programu. Bylo rovněž třeba v programu zohlednit rozdílnost životních stylů (bydlení 

především v přízemních celodřevěných domcích v Kanadě) a mentalit obou národů 

(společenská prestiž hasičů podepřená právní legislativou). Z těchto a dalších důvodů 

jsme se také částečně seznámili s obdobným evropským modelem - konkrétně s 

preventivním programem linkolnshirského hasičského sboru v Anglii. Počátky tamních 

aktivit sahají až k roku 1978 a do roku 1997 se jim podařilo zapojit 70% škol v kraji. V 

současné době už slaví nemalé, oficiálně ověřené, úspěchy.

Z výše zmíněných a dalších podkladů začala vznikat "pilotní" publikace, která popisuje 

celý systém výuky. Vyšla v roce 1998, kdy jsme již tři roky čerpali zkušenosti přímo v 

"terénu". Ověřování programu program jsme totiž aplikovali při výuce všech ročníků 

jedné z bruntálských základních škol. Smyslem našeho počínání bylo navázat úvodní 

kontakty s pedagogy, získat je pro "naši" věc a hlavně určit cílové skupiny dětí. Na 

základě našich poznatků byl následně celý program rozdělen do několika rovin a cyklů, 

podobně jako je tomu např. v Anglii.

V roce 1998 tedy vznikla úvodní ze tří publikací s názvem "Výchova dětí v oblasti 

požární ochrany". Ke vzniku této i následujících publikací přispěl velkou měrou také 

psycholog Mirek Piňos, bez jehož vstupů by nebyl komplexní preventivní program ani 

knihy rozhodně úplné.

Všem nám bylo jasné, že již popsané stránky, ale i program samotný, bude jistě nutno 

dále doplňovat a zdokonalovat. Proto začala pozvolna vznikat publikace druhá. 

Současně se uskutečnilo několik propagačních akcí v tisku i na veřejnosti. Za zmínku 

určitě stojí soutěž na pokračování, která vycházela v místním týdeníku, kdy vyhlášení a 

ocenění vítězů proběhlo přímo na bruntálském náměstí v rámci Dne záchranářů.

http://www.hasik.cz/soutez2000.html
http://www.hasik.cz/publikace/index.html
http://www.pinos.cz/
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Za přítomnosti našeho maskota, draka Hasíka, který je dnes pro svůj vzhled, ale hlavně 

velikost u dětí velmi oblíben, byli výherci odměněni atraktivními cenami. Těmito a 

dalšími krůčky se snažíme naši profesi pozvolna dostávat do podvědomí lidí (kompletní 

zpracování soutěže najdete rovněž na našich stránkách).

Období mezi vydáním obou knih bylo dále vyplněno tvorbou nejrůznějších 

metodických materiálů, které během výuky hojně využíváme k odměňování dětí, ale i k 

působení na jejich rodiče a které jsme tehdy získávali z improvizovaných zdrojů. 

Jelikož ty jsme brzy vyčerpali, bylo nutno hledat jiné řešení. Pomyslný trn z paty nám 

vytrhla opět ČAHD, která nám schválila grant, z jehož prostředků bylo možno 

financovat několik nápadů našich šikovných kolegů. Právě díky nim jsme již v té době 

měli k dispozici nejrůznější omalovánky, pexesa, vystřihovánky atd., které jsou dnes již 

zdokonaleny spoluprací s profesionálním grafikem Jakubem Soldánem. 

Na přelomu let 1999 a 2000 vznikla publikace druhá "Metodika výuky aktivistů pro 

výchovu dětí v oblasti požární ochrany (příručka pro instruktory)".

Na sklonku roku 2000 byla vydána další publikace - "Výchova dětí v oblasti požární 

ochrany" (plánovací záznamník), která uzavírá řadu původní literatury zabývající se 

výukou požární prevence na ZŠ. Je to vlastně terénní příručka, třídní kniha a plánovací 

kalendář v jednom. Je určena pro ty, kteří v sobě naleznou chuť a odvahu vyrazit mezi 

děti. Záznamník obsahuje prakticky využitelné rady usnadňující práci v "terénu", ale 

hlavně kompletní osnovu výuky doplněnou o psychologické vstupy a stěžejní body 

jednotlivých témat. Tuto poslední publikaci jsme koncipovali rovněž tak, aby byla 

vhodná k archivaci a tím usnadňovala evidenci navštěvovaných škol, odučených hodin, 

a umožňovala lepší orientaci novým - nastupujícím aktivistům.

Touto třetí publikací, se stal celý program "Výchova dětí v oblasti požární ochrany" 

kompaktním a mohl se začít dál rozvíjet a zdokonalovat až do dnešní podoby a 

postupně být zapracován i do koncepcí preventivně výchovné činnosti HZS krajů pod 

názvem "Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva". (URL 8)

http://www.hasik.cz/soutez2005.html
http://www.cahd.cz/
http://www.hasik.cz/publikace/index.html
http://www.hasik.cz/publikace/index.html
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Realizace programu Hasík cz

Program výchova dětí v oblasti PO a OOb je směřován cíleně na žáky ZŠ tak, aby se 

pokud možno ke každému dítěti dostaly informace o tom, jak předcházet MU a jak se 

v případě takové MU chovat.

Je žádoucí, aby bylo první seznámení s probíranou problematikou provedeno co 

nejdříve. Ze zkušeností vyplývá, že žáci 1. tříd se ještě ve školním prostředí dostatečně 

neorientují, ale žáci 2. tříd již ztratili počáteční ostych, se kterým se potýkali při 

zahájení školní docházky. Z tohoto důvodu jsou žáci 2. tříd schopni mnohem lépe 

vnímat základní informace z oblasti prevence před mimořádnými událostmi. Na základě 

zkušeností s aplikací programu na základních školách byl proto 2. ročník vyhodnocen 

jako nejmladší věková skupina se schopností soustředit se v požadovaném čase na 

předkládané informace z oblasti prevence před mimořádnými událostmi. Tento stav trvá 

po celý první stupeň školní docházky. První část programu je tedy zpracována 

s ohledem na schopnosti dětí tohoto věku a je možno ji užít prakticky beze změny od 

druhé až po pátou třídu. Nejvhodnější je, aby instruktoři navštívili děti hned ve druhé 

třídě. Následné opakování témat pro první stupeň v 3. až 5. třídě zůstává dále na 

učitelích, kteří mají od roku 2005 k dispozici příručky a průvodní videokazety. 

Žáci na druhém stupni jsou fyzicky a psychicky daleko vyspělejší a jsou tedy schopni 

zvládnout složitější témata jako je zdravověda, použití hasicích přístrojů a chování při 

úniku nebezpečných látek. Na druhém stupni navštíví instruktoři danou třídu podruhé a 

výuku rozšíří. Také v dalších ročnících druhého stupně základní školy je pak na 

učitelích opakování příslušných témat s využitím příruček a průvodních videokazet.

Na speciálních školách je nutné volit návštěvu školy individuálně s ohledem na 

psychologickou vyspělost dětí. Z praxe vyplývá, že je vhodné navštívit vždy děti o třídu 

výš (3. a 7. třída). (URL9)

Cíle a výsledky programu Hasík CZ
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Cílem programu výchova dětí v oblasti PO a OOb je předat dětem ve dvou věkových 

rovinách školního života důležité informace z oblasti prevence před MU. 

Prostřednictvím výukových besed a propagačních materiálů vzbudit v dětech vztah 

k dané problematice, naučit je, jak MU předcházet. V optimálním případě dojde 

k předání informací pomocí výukových besed a propagačních materiálů přes děti i na 

rodiče. 

Jak ukazují zkušenosti, výsledky nelze očekávat okamžitě. V případě dobře fungujícího 

systému však lze touto včasnou prevencí předejít a snížit procento MU způsobených 

dětmi a jejich zranění při nich. Zkušenosti získané a osvojené v rámci tohoto programu 

mohou pak úspěšně využít děti i ve svém dospělém životě. 

Možnost dalšího uplatnění programu Hasík CZ

Vzhledem k dlouhodobě podceňované a zanedbávané problematice prevence před MU

nejsou ZŠ jedinou cílovou oblastí, kde lze pro tento program najít uplatnění. S ohledem 

na schopnosti soustředit se a vnímat předpokládané informace v různých věkových 

rovinách lidského života nelze použít schéma programu Výchova dětí v oblasti PO a 

OOb univerzálně na všechny věkové kategorie od nejmladších dětí až po seniory. 

Z tohoto důvodu je potřeba upravit schéma programu a vytvořit novou metodiku i pro 

jiné věkové skupiny obyvatel, aby se preventivní informace vždy v určitých intervalech 

znovu připomínaly a rozšiřovaly s ohledem na schopnosti a potřeby daných věkových 

skupin.

Po zavedení programu do ZŠ je nutné nastavit určitou kontinuitu také na SŠ. 

V současné době probíhá monitoring znalostí studentů SŠ a byla zpracována metodika 

efektivního preventivního působení na tuto věkovou skupinu. V době také probíhají 

zkušební besedy v MŠ v rámci zjednodušeného programu Výchova dětí v oblasti PO a 

OOb.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT pod č.j. 21 258/2009-25-423

s platností do roku 2012.

Plán harmonogramu a organizace vzdělávacích akcí probíhá v součinnosti s příslušnými 

ředitelstvími HZS krajů. 
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Cílovou skupinu tvoří instruktoři z řad příslušníků HZS a jednotek sboru dobrovolných 

hasičů (dále jen JSDH), kteří poté budou na základě získaných dovedností a vědomostí 

schopni realizovat systémovou preventivně výchovnou činnost na ZŠ a SpŠ v těchto 

krajích. 

Součástí vzdělávání je rovněž vybavení všech absolventů metodickými publikacemi a 

baterií preventivně výchovných materiálu pro práci s dětmi.

Způsob realizace projektu Hasík cz

a) Příprava instruktorů - odborný výcvik

Realizace programu je uskutečňována ve spolupráci s příslušníky HZS a JSDH, kteří 

jsou odborně vyškolováni pro práci "instruktorů" formou pětidenních vzdělávacích 

kursů (celkem 40 vyučovacích hodin), po jejichž absolvování jsou připraveni na práci 

ve školách. Náročný výcvik je realizován formou třídenního intenzivního úvodního 

metodického kursu a následně (po cca 4 - 6 týdnech), kdy si účastníci ověří metodiku 

dvoudenního supervizního semináře a dle potřeby doplňován jednorázovými 

přednáškami a workshopy.

Kromě základních teoretických vědomostí je při koncipování výcviku položen důraz na 

rozvoj komunikačních schopností, ale i na využití interaktivních technik při práci s 

dětmi.

b) Působení instruktorů na školách

Práce instruktora upoutává pozornost nejen žáků a rodičů, ale i širší veřejnosti. Úkoly a 

požadavky kladené na instruktora jsou značné a psychologicky rozmanité. Děti 

potřebují vidět instruktora jako člověka, který pro ně má velký význam, je jedním z 

dalších důležitých lidí (tak jako rodiče a nejbližší přátelé), který k nim má lidský vztah a

má porozumění pro třídu i pro osobní problémy jednotlivců.

V třídních kolektivech na škole působí dvojice instruktorů a realizuje vzdělávací bloky 

dle dané metodiky a schématu výuky se stejnou skupinou dětí na základní (speciální) 

škole.
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Podstatou preventivního programu je vzájemná důvěra a neustálá komunikace mezi 

přednášejícími instruktory a dětmi. Velký důraz je kladen na použití maximálně 

názorných pomůcek a využití preventivně výchovných materiálů jako drobných odměn 

pro děti. Tyto materiály, dětmi přinesené domů, poslouží zároveň jako zdroj informací 

pro rodiče, kteří se takto rovněž nepřímo zapojí do programu preventivně výchovné 

činnosti.

Rozdělení instruktorů v programu Hasík cz

V popisovaném programu působí instruktoři, kteří se dle znalostí a praktických 

zkušeností dělí na instruktory úrovně 1 až 3, instruktory úrovně zvláštní, koordinátory a 

lektory.

Instruktor – úroveň 1

Za instruktora úrovně 1 je považován instruktor po dobu prvního úplného školního roku 

po absolvování úvodního kurzu instruktorů. Dvojice instruktorů úrovně 1 za první 

školní rok provede besedy na dvou ZŠ.

Instruktor – úroveň 2

Instruktor úroveň 2 je instruktor po dobu druhého až třetího roku po absolvování 

úvodního výcviku instruktorů. Dvojice instruktorů úrovně 2 provádí besedy na třech až 

čtyřech ZŠ.

Instruktor – úroveň 3

Instruktor úroveň 3 je instruktor s praktickými zkušenostmi delšími než 3 roky. Dvojice

instruktorů provádí besedy na pěti až šesti ZŠ (podle množství tříd v jednotlivých 

ročnících). Instruktor této úrovně může působit na zvláštních školách a některých SpŠ.

Instruktor – úroveň zvláštní

Instruktor provádí besedy ve SpŠ např. se sluchově či zrakově postiženými dětmi, kdy 

je vyžadována velmi úzká spolupráce s vyučujícím personálem. Optimální je, pokud má 

instruktor kurz speciální pedagogiky.
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Koordinátor

Koordinátorem, který zastřešuje celý program, je pracovník PVČ na krajském 

ředitelství HZS ČE. Jeho hlavními spolupracovníky v organizační práci jsou příslušníci 

na jednotlivých územních odborech HZS ČR, kteří mají PVČ v náplni práce. Tito 

příslušníci koordinují činnost dvojic instruktorů.

Lektoři 

Lektoři provádějí školení nových instruktorů programu výchova dětí v oblasti PO a 

OOb. Jako lektoři mohou být koordinátoři a instruktoři s minimálně dvouletou praxí a 

150 odučenými hodinami v programu.

c) Další formy výuky

Soutěže - "Soutěž draka Hasíka", v regionálním tisku atd.

Propagační akce - každá třída je pozvána (třetí, tzv. doplňková hodina preventivně 

výchovného programu) k návštěvě stanice jednotky PO s prohlídkou a ukázkou hasičské 

techniky; děti navštíví operační středisko a je jim vysvětlen princip služeb.

Média - pomocníkem na cestě k výuce jsou média (tisk, regionální rozhlas a televize).

d) Tvorba a distribuce metodických a propagačních materiálů

V roce 2007 byla ve spolupráci Citadela Bruntál a HZS Moravskoslezského kraje 

vydána zcela nová publikace "Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva" jako metodická a praktická příručka instruktora programu. Přílohou 

publikace je potom interaktivní nosič dat (DVD), obsahující nejen materiály, ale snad 

vše, co je v celé ČR k problematice požární ochrany a ochrany obyvatelstva k dispozici.

Další z publikací je "Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva -

terénní příručka", - tato příručka, diář a třídní kniha v jednom momentálně uzavírá zcela 

novou řadu literatury zabývající se dle nové metodiky problematikou preventivně 

výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a nově od roku 2006 i ochrany 

obyvatelstva na školách.

http://www.hasik.cz/publikace/index.html
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Nedílnou součástí programu je rovněž podpůrný obrázkový materiál pro děti 

(rozdávaný zpravidla formou odměn ve výuce), který má nejen informační, ale zejména 

výukový a preventivně výchovný charakter. Do tohoto "balíku" materiálů patří 

především ilustrovaná pexesa, vystřihovánky, omalovánky nebo samolepky s tematikou 

preventivního programu. Novinkou je velice zdařilá a atraktivní pomůcka - motanice 

draka Hasíka. Nezbytnou součástí práce instruktorů PVČ je i podpůrný obrázkový 

materiál sloužící ke snadnějšímu pochopení probíraných témat dětmi.

Vymezení cílové populace v programu Hasík cz

Za cílovou populaci považujeme žáky základního školství. Preventivní program na 

školách se skládá ze dvou hlavních částí.

První část sestává z opravdu základních informací a poznatků a je určena dětem ve věku 

cca 7 - 10 let (1. stupeň základního školství).

Od šesté třídy (na 2. stupni) je již výuka doplněna o tematiku náročnější a není již 

vedena tak hravou formou jako část první. Otevřená komunikace a vzájemný dialog je 

však nadále její podstatou.

Přehled témat výuky

Jak uvádí autor ve své příručce: rozdělujeme témata výuky na 1. stupeň a 2. stupeň 

základního školství.

1. stupeň základního školství

 kdo to jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje osobní zkušenost s nimi) 

 jak poznáme hasiče (ukázka dýchacího přístroje) 

 co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání 

 v čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit 

požár 

 hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici 

 který oheň je "dobrý" a který oheň je "zlý" (proměna dobrého ohně ve zlý) 

 nalezené zápalky a "hra" s nimi 

http://www.hasik.cz/publikace/download.html
http://www.hasik.cz/publikace/download.html
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 co dělat, když na mě hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při 

jednoduchých popáleninách

 odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu 

 jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat 

 domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole 

 co je to varovný signál a co budu dělat, když jej uslyším

2. stupeň základního školství

 hasiči a moje nové osobní zkušenosti s nimi (upřesnění dalších činností hasičů) 

 co je to IZS a číslo112 - jednotné evropské číslo tísňového volání 

 Nahlášení dopravní nehody a hlášení události pomocí krátké textové zprávy 

(SMS) 

 širší souvislosti přeměny "dobrého" ohně v oheň "zlý" a to především ve vztahu 

k nezodpovědnému jednání dětí i dospělých (zodpovědnost za mladší 

sourozence) 

 podrobnější a více aktivní první pomoc při popáleninách 

 co to jsou hasicí přístroje a "ohňový trojúhelník" 

 lesní požáry a požáry v přírodě 

 další informace týkající se tématu "Na co nezapomenout při odchodu z domu" 

 jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat (odkud hrozí nebezpečí u nás 

doma) 

 nebezpečné plyny při požáru, první pomoc při nadýchání se kouře a co to je 

požární hlásič 

 únikové cesty veřejných budov a požární poplach v naší škole 

 co je to varovný signál a co dělat, když jej uslyším 

 co dělat, když bude nařízena evakuace z místa bydliště - zásady opuštění bytu a 

obsah evakuačního zavazadla 

 jak se budu chránit při úniku nebezpečných látek (prostředky improvizované 

ochrany - rozdíly oproti utěsnění místnosti při požáru) 

 další nebezpečí v přírodě i ve městě. (Mikulka B. a kol. 2004)

5 Asociace Záchranný kruh
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Prevence, kontrola a řešení rizik jsou oblasti, ve kterých se vyskytuje velká řada 

obdobných činnost, na jejichž výkonech je závislý rozvoj regionů a udržení dosažené 

úrovně zdraví, bezpečí, životního prostředí a hospodářského vývoje. Negativní dopady 

vzniklých rizik a mimořádných událostí jsou tedy zřejmé. I z výše uvedených důvodů 

vznikl Integrovaný projekt „Záchranný kruh“ jako komplexní rozvojový nástroj logicky 

propojených a vzájemně podmíněných investičních a neinvestičních projektů, jež 

dohromady vytvářejí významné synergické efekty.

Úspěšné řešení rizik není možné bez zapojení zdrojů, kterými disponují jednotlivé 

subjekty působící v regionu. Zapojení těchto zdrojů není možné bez stálého rozšiřování 

vzájemné spolupráce. Jednotlivé klíčové aktivity Integrovaného projektu „Záchranný 

kruh“ realizované ve formě konkrétních projektů rozšiřují spolupráci mezi subjekty při 

ochraně před riziky a jsou přínosem nejen pro fungování hospodářství celého regionu, 

ale především přínosem pro ochranu obyvatelstva. Integrovaný projekt „Záchranný 

kruh“ přispívá k zajištění udržitelného rozvoje v Karlovarském kraji a ve spolupráci 

s resorty přispívá celostátně. 

Záchranný kruh - nositelem Integrovaného projektu „Záchranný kruh“ je Asociace 

„Záchranný kruh“, subjekt sdružující na základě partnerských dohod zejména tyto 

organizace, kam patří základní složky IZS, ostatní složky IZS a další organizace.

Základní složky IZS

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Policie České republiky

Horská služba ČR – oblast Krušné hory

Vodní záchranná služba.

Ostatní složky IZS

Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary

Modrá hvězda života-ZVS, potápěči Karlovy Vary.

Další organizace a partneři

Krajský úřad Karlovarského kraje
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Česká školní inspekce, Karlovarský inspektorát

Město Karlovy Vary

partneři z řad škol, obcí a subjektů na regionální i celostátní úrovni.

Integrovaný projekt Záchranný kruh je vyvíjen a realizován v úzké spolupráci 

s jednotlivými dotčenými ministerstvy, zejména s Ministerstvem vnitra – GŘ HZS ČR, 

Policií ČR, MŠMT ČR a dalšími tak, aby propojoval resortní koncepce s reálnými 

potřebami v oblasti informování, vzdělávání, prevence a přípravy dětí, mládeže a 

obyvatelstva jako takového v prioritních oblastech ochrany zdraví, životů, životního 

prostředí a majetku. 

     

Asociace společně se svými partnery vytváří a realizuje novodobou systematickou 

koncepci v oblastech vzdělávání a praktické přípravy dětí, mládeže a široké veřejnosti. 

Cílem asociace je vzdělání, osvěta, prevence a praktická příprava.

Záchranný kruh patří mezi neziskové organizace, která byla založena v roce 2005.

6 Projekty Asociace Záchranný kruh

Projekt č. 1 Informační systém pro města a obce

Systém zajišťuje ty nejdůležitější rady, návody a informace ze světa rizik a nebezpečí

pro obyvatele (návštěvníky stránek). Jedná se o info-box, který lze umístit na webové 

stránky obce či města.  Informace a rady jsou garantované odborníky z řad 

záchranářských subjektů. (URL 10) (viz. příloha č. 2 )

Projekt č. 2 Internetový bezpečnostní portál

Internetový portál www.zachrannykruh.cz. poskytuje jednotný systém informovanosti, 

komunikace, vzdělávání, prevence a teoretické přípravy obyvatelstva. Vzdělání je 

převážně zaměřeno na pedagogy, žáky, rodiče a děti. Projekt "Internetový bezpečnostní 

portál" je prvním z realizovaných projektů v rámci Integrovaného projektu "Záchranný 

kruh". (viz. příloha č. 3 )

Tento projekt byl financován na základě grantu poskytnutého 

http://www.zachrannykruh.cz/


- 34 -

v rámci opatření 3.2 SROP: Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji 2005 -

2006.

Tento projekt má dopad na jednotlivé kraje i celou ČR tím, že mohou být zlepšeny 

životní podmínky, podmínky pro ochranu života, zdraví, životního prostředí a 

majetkových hodnot obyvatel prostřednictvím jednotného komunikačního prostředí, 

kterým je zajištěna jejich informovanost, posílena komunikace, spolupráce, prevence, 

příprava a pomoc v oblasti běžných nebezpečí, mimořádných událostí a krizových 

situací. (URL 11)

Dopady tohoto projektu lze charakterizovat jako:

 zvýšení schopnosti široké veřejnosti reagovat na běžná nebezpečí, mimořádné 

události a krizové situace,

 permanentní dostupnost aktuálních informací v celém zájmovém území,

 zvýšení interoperability v rámci Integrovaného záchranného systému a systému 

krizového řízení.

Do projektu č. 1 je zahrnuta v internetovém portálu samostatná sekce pro děti a mládež.

Projekt č. 3 Příručka první pomoci

V rámci tohoto projektu byl vytvořen kvalitní, účinný, ale i zajímavý a atraktivní nástroj 

pro vzdělávání zejména žáků škol v oblasti první pomoci, ale i pro vzdělávání široké 

veřejnosti.

Příručka první pomoci je volně dostupná na portálu – interaktivní, multimediální

příručka. (URL 12)

Stručný obsah příručky první pomoci:

1) Základní pravidla první pomoci. Jak přivolat pomoc.

2) Stavy bezprostředně ohrožující život (zástava dechu a krevního oběhu, masivní

   krvácení, bezvědomí, šok, dušení, vdechnutí cizího tělesa).
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3) Výkony zachraňující život (zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělé dýchání,

     masáž srdce, resuscitace).

4) Přenášení, polohování, transport, zotavovací poloha, protišoková poloha, 

    autotransfuzní poloha, tlakové body.

5) Dopravní nehoda.

6) Poranění páteře.

7) Úraz elektrickým proudem, zásah bleskem.

8) Tonutí.

9) Tepelné poranění.

10) Otravy (alkohol, drogy, léky, houby, chemické plyny).

11) Krvácení – vnitřní, vnější.

12) Rány – řezné, sečné, bodné.

13) Mechanické poranění oka, poleptání oka.

14) Pokousání zvířetem, žihadla, klíště, uštknutí hadem.

15) Epileptický záchvat.

16) Otřes mozku.

17) Poranění hrudníku, břicha, ztrátová poranění, kostí, svalů, kloubů.

18) Astma, cukrovka, infarkt, cévní mozková příhoda.
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19) Křeče, mdloba, kolaps.

20) Aktuální zánět slepého střeva a další.

Projekt č. 4 Chraň svůj svět, chraň svůj život

Dne 1. ledna 2009 byl zahájen projekt „Chraň svůj svět, chraň svůj život“. Tento projekt 

je dalším samostatným, ale systémovým projektem v rámci Integrovaného projektu 

„Záchranný kruh“. Projekt je inovativní svým komplexním a systematickým přístupem 

k problematice environmentálního vzdělávání v oblasti požární ochrany člověka a jeho 

zdraví, životního prostředí a majetku. Tato témata jsou pro nižší dostupnost ucelených 

informací a nedostatek podkladů k jejich systematické implementaci do vzdělávání 

velmi náročná. Zároveň je vysoce důležité, aby se problematika ochrany zdraví a životů, 

životního prostředí a majetku stala přirozenou součástí vzdělávání dětí, žáků a studentů 

i pedagogů. (URL 13)

Hlavní cíle projektu Chraň svůj svět, chraň svůj život

Zvýšení kvality počátečního vzdělávání, zejména v prioritních oblastech ochrany 

člověka, jeho zdraví, životního prostředí a majetku, v oblastech environmentálního

vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Prevence a příprava k sebeochraně a vzájemné pomoci v oblasti běžných rizik, rizik 

mimořádných událostí a krizových situací a podpora rozvoje klíčových kompetencí 

žáků. Podpora pedagogů v oblasti jejich vlastního sebevzdělávání ucelenou, kvalitní, 

odbornou, ale přijatelnou formou. 

Poskytnutí kvalitních a ucelených informací, materiálů, učebních pomůcek, postupů a 

forem k začlenění tematiky do výuky. 

Nabídka možnosti sebevzdělávání žáků i pedagogů v rámci domácí přípravy za pomoci 

kvalitních výukových kurzů.
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Hlavní aktivity projektu Chraň svůj svět, chraň svůj život

Tvorba interaktivních multimediálních výukových modulů, testů, metodik a 

e-learningového datového prostředí.

Vzdělávání pracovníků a vedoucích pracovníků škol. Vzdělávání žáků. Publicita, tisky, 

konference. 

Projekt je zaměřen na vzdělávání v oblasti ochrany zdraví, životů, životního prostředí a 

majetku a udržitelného rozvoje a na spolupráci mezi školami, Asociací „Záchranný 

kruh“ a dalšími subjekty regionu. Projekt si klade za cíl zavést nové vyučovací metody, 

organizační formy a výukové činnosti. 

Jedná se o 11 interaktivních multimediálních kurzů, vzájemně provázaných a obsahově 

zaměřených na vzdělávání žáků v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí i 

v oblasti běžných rizik. Kurzy jsou určeny pro vzdělávání na školách, jsou volně 

dostupné na internetovém portálu www.zachrannykruh.cz. Interaktivní kurzy jsou 

určeny pro:

a) první stupeň ZŠ

(vhodné i pro předškoláky nebo žáky speciálních škol)

1. Osobní bezpečí

2. Běžná rizika

3. Požáry I

4. Mimořádné události I. 

b) druhý stupeň ZŠ

(vhodné i pro žáky osmiletých gymnázií nebo středních škol)

1. Mimořádné události II

2. Požáry II

3. Povodně

4. Atmosférické poruchy

http://www.zachrannykruh.cz/
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5. Zemětřesení, sopečná činnost, sesuvy půdy, laviny

6. Havárie

7. Terorismus a jiné hrozby. (URL 14)

Výukové kurzy vznikaly postupně od ledna 2009 do března 2009 v týmu odborníků 

z řad pedagogů, záchranářů, školních inspektorů, resortních odborníků, animátorů, 

grafiků, programátorů, zvukařů a dalších. Kurzy obsahově korespondují s rámcovými 

vzdělávacími programy, využívají odborných znalostí a zkušeností celého týmu 

odborníků. Jejich technické, grafické a zvukové provedení je na profesionální úrovni.

Interaktivní e-learningové prostředí

Na portálu Záchranného kruhu www.zachrannykruh.cz vzniklo dostupné 

e-learningové prostředí, ve kterém mohou žáci, učitelé záchranáři i široká veřejnost 

pracovat s výukovými kurzy, neomezeně je využívat, tisknout jednotlivé materiály 

apod. Pro podporu škol byl vytvořen systém testů určených k ověřování znalostí žáků. 

Testy jsou nabízeny jednak jako připravené celky otázek, jednak může každý uživatel 

kombinovat obsah různých kurzů a tím vytvořit pro žáka zcela konkrétní test. Uživatelé 

mají možnost vstupovat do diskusí, ptát se na řešení vzniklých problémů a vyjadřovat se 

formou připomínek a podnětů k obsahu a průběhu projektu. 

Projekt č. 5 Rizika silniční a železniční dopravy

Jedná se o multimediální kurz, který je určen zejména pedagogům a rodičům k výchově 

a přípravě dětí a mládeže v oblasti rizik silniční a železniční dopravy a v oblasti jejich 

požadovaného chování, ale i k samostatné přípravě dětí a mládeže, založené na 

motivačním přístupu a zajímavosti provedení. 

Součástí projektu bylo rozšíření testovacího systému Internetového bezpečnostního 

portálu o testovou část k problematice dopravní výchovy.

http://www.zachrannykruh.cz/
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Projekt je součástí a dílčím projektem Integrovaného projektu „Záchranný kruh“ a 

navazuje na projekt „Chraň svůj svět, chraň svůj život“ a na projekt „Internetový 

bezpečnostní portál – vzdělávací, informační, komunikační a evaluační nástroj pro 

život“. Projekt je určen pro všechny cílové skupiny obyvatelstva, zejména pro děti a 

mládež a jejich pedagogy a rodiče. (URL 15)

Projekt č. 6 Den záchranářů

Den záchranářů je unikátní akce pro širokou veřejnost. V rámci tohoto dne se lidem 

představují záchranářské subjekty jako hasiči, policie městská a státní, záchranná 

služba, vojáci, horská služba, letecká záchranná služba, kynologové a mnoho dalších. 

Nachystán je i bohatý doprovodný program plný akcí a soutěží pro každou věkovou 

kategorii. Své místo zde má i prezentace partnerů, kteří se na realizaci této akce podílejí.

Projekt č. 7 Konference Zdraví a bezpečí

Každým rokem zhruba v polovině února pořádá Asociace Záchranný kruh odbornou 

konferenci Zdraví a bezpečí. Tato konference je zařazena do systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků a je akreditovaná MŠMT ČR, číslo akreditace 24 909/2010-

25-537. 

Konference je zaměřena na informace, poznatky a vzdělávání v oblasti ochrany zdraví, 

životů, životního prostředí a majetku a udržitelného rozvoje jako takového a na 

spolupráci mezi školami, školskými zařízeními, obcemi, Asociací "Záchranný kruh" a 

dalšími subjekty, zejména v uvedených oblastech. (URL 16)

Konference je určena nejen pedagogům, ale i zástupcům obcí a odborných subjektů.

Projekt č. 8 Centrum zdraví a bezpečí

Projekt je připravován v Karlových Varech. Jeho základem je vybudování infrastruktury 

pro preventivně výchovnou činnost a praktickou přípravu dětí a mládeže k sebeobraně a 

vzájemné pomoci, pro systematickou spolupráci záchranářů a pedagogů při výchově a 

praktické přípravě dětí a mládeže i ostatních cílových skupin obyvatelstva. Cílem 

projektu je zajímavá, dobrodružná a atraktivní preventivně výchovná činnost a praktická 

příprava na běžná rizika i na rizika mimořádných událostí. (viz. příloha č. 4)

http://www.zachranny-kruh.cz/o_nas/projekt_chranim_zivot_svuj_v_sobe_i_kolem_sebe.html
http://www.zachranny-kruh.cz/o_nas/projekt_regionalni_bezpecnostni_portal.html
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Areál centra svou podobou připomíná malé město, ve kterém budou doslova na každém 

kroku trenažéry a podmínky pro realizaci preventivně výchovné činnosti a praktické 

přípravy na běžná rizika i rizika mimořádných událostí:

 učebny resuscitace a první pomoci

 nácvik komunikace, tísňová volání

 nácvik záchrany v různých rizikových situacích

 rizika v domácnosti

 rizika požáru

 dopravní výchova, rizika silniční a železniční dopravy

 vodní záchrana

 výškové aktivity

 osobní bezpečí

 environmentální výchova

 primární prevence rizikového chování

 prevence kriminality. (URL 17)

Projekt č. 9 Multifunkční záchranářské centrum Medard

V rámci rekultivace a revitalizace krajiny je na Sokolovsku budováno jezero Medard. V 

areálu jezera usiluje Asociace Záchranný kruh o vybudování multifunkčního 

záchranářského centra. Centrum by mělo sloužit pro praktickou přípravu 

profesionálních i dobrovolných záchranářů. (URL 18) (viz. příloha č. 5)

Projekt č. 10 Pan Kroužek

Plyšový maskot - Pan Kroužek je určen pro všechny složky integrovaného záchranného 

systému. Záchranáři tuto "hračku" využívají při výjezdech k událostem, kde jsou mezi 

oběťmi i malé děti. V takovém případě je plyšák použit k uklidnění malého pacienta, 

snížení stresu a navázání kontaktu.

Tento projekt má velký přínos. Například při dopravních nehodách, jejichž oběťmi jsou 

také děti, má jejich uklidnění velký význam pro úspěch zásahu. V řadě případů mohou 

být děti dočasně odděleny od rodičů a hračka potom působí pozitivně na psychiku. (viz. 

příloha č.6 )
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Projekt č. 11 Školy v přírodě se záchranáři

Asociace Záchranný kruh společně s hotelovým komplexem Seifert nabízí unikátní 

nabídku škol v přírodě a školních výletů se záchranáři. Učitelé a žáci mají jedinečnou 

možnost zažít výuku a bohatý program po boku hasičů, zdravotníků, policistů nebo 

horských záchranářů. Programy jsou akreditované a mají záštitu MŠMT ČR. Plně 

splňují požadavky rámcových vzdělávacích programů. (URL 19) (viz. příloha č. 7 )

7 Štěstí přeje připraveným

Seriál krátkých filmů s názvem "Štěstí přeje připraveným" natočili odborníci z 

Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč ve spolupráci s Generálním ředitelstvím 

HZS ČR.

Devatenáct dvouminutových snímků slouží jako návod, jak se zachovat při 

nebezpečných situacích, do kterých se může každý z nás dostat. Jednotlivé videoklipy je 

možné bezplatně používat k vlastnímu sebevzdělávání nebo jich využít k výuce mládeže 

ve školách a školských zařízeních.

Všichni zájemci se tak mohou dovědět nejen správné zásady chování např. při požáru 

domu, dopravní nehodě nebo co má obsahovat evakuační zavazadlo, ale také získají 

důležité informace pro ohlášení mimořádné události, co dělat když zazní varovný 

signál, jak se zachovat při vážné situaci v zahraničí nebo jak poskytnout zdravotnickou 

první pomoc.

Důležitou část tvoří i série klipů s obecně podceňovanou problematikou nebezpečí 

komínů, při vypalování porostů, při opuštění domu, při okradení nebo při krádeži auta.

Seriál již od roku 2005 pro MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

vytváří videostudio IOOLB.

Seznam natočených videoklipů:

1. evakuační zavazadlo

2. tísňová volání

http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/01.wmv
http://www.horskyhotelseifert.cz/
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/02.wmv
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3. požár v domě

4. nález zavazadla

5. opuštění domácnosti

6. varovný signál

7. krizová situace v zahraničí

8. kapsáři

9. kamna

10. komíny

11. krádež auta

12. LPG

13. umělé dýchání

14. dopravní nehoda

15. improvizovaná ochrana

16. propan

17. vypalování trávy

18. hlásiče kouře

19. resuscitace. (URL 20)

8 Vaše cesty k bezpečí 

Projekt Vaše cesty k bezpečí vznikla v roce 2008 ve spolupráci Informačně vzdělávací 

projekt HZS Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

a Diecézní charity Brno.

http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/03.wmv
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/04.wmv
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/06.wmv
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/07.wmv
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/09.wmv
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/10.wmv
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/11.wmv
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/12.wmv
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/13.wmv
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/14.wmv
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/16.wmv
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/18.wmv
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/19.wmv
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/05.wmv
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/07.wmv
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/08.wmv
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/15.wmv
http://www.hzszlk.eu/info/vidoklipy/17.wmv
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Rady a tipy "chytrých blondýnek" jak se chovat, když hrozí MU a nebo je ohrožena 

bezpečnost obyvatel.

Na stránkách – Vaše cesty k bezpečí je zpracováno 33 témat z oblasti ochrany

obyvatelstva a požární prevence. K dispozici je také brožurka s názvem „Vaše cesty 

k bezpečí, aneb chytré blondýnky radí...“

Brožura - Vaše cesty k bezpečí, aneb chytré blondýnky radí...

Obsah vychází z informačního projektu HZS Jihomoravského kraje. V brožuře chytrých 

blondýnek jsou rozpracována celkem tři témata. Prvním tématem je OOb. Druhým 

tématem je požární prevence a třetím tématem je bezpečnost občana.  Do obsahu práce 

byla vybrána první dvě témata, která jsou využita i v praktické výuce. 

Vaše cesty k bezpečí – jednotlivá témata:

1. Ochrana obyvatelstva 

Jak správně nahlásit mimořádnou událost

Jak se zachovat při úniku nebezpečné látky

Jak se připravit na povodně

Jak se ochránit před extrémními klimatickými jevy

Co udělat, když zazní siréna

Jak se ochránit v zamořeném prostředí

Improvizované ukrytí – kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí

Co má obsahovat evakuační zavazadlo

Jak správě postupovat při opuštění domácnosti při evakuaci

Jak přežít v přírodě.

2. Požární prevence
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Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku

Požár v domácnosti – otevřený oheň

Jak předejít požáru v přírodě

Požár v domácnosti – vytápění

Jaký hasicí přístroj na co použít

Proč mít doma hlásiče požáru

Co byste měli vědět o únikových východech

Jaké máme povinnosti vůči hasičům. (URL 21)

9 Naše prevence

Informační portál www.naseprevence.cz o požární prevenci a ochraně obyvatelstva. 

Portál naše prevence je pomocníkem v hledání odpovědí a otázek týkajících se PO a 

OOb. Portál obsahuje mnoho užitečných rad a návodů jak zvládat běžné i mimořádné 

životní situace. Internetový portál obsahuje celorepublikové projekty, které jsou 

věnované záchranářům, pedagogům, dětem i široké veřejnosti. Informační portál 

obsahuje všechny již zmiňované celorepublikové projekty. Jsou to projekty: Hasík CZ, 

Záchranný kruh a Vaše cesty k bezpečí.

10 Bezpečné cestování

HZS ČR ve své rubrice PVČ uvádí projekt pod názvem „Bezpečné cestování“. Projekt 

„Bezpečné cestování“ probíhá v prostředcích hromadné dopravy od roku 2006 ve třech 

etapách. Etapa první upozorňovala cestující na to, jak se chovat v případě mimořádné 

události a jak volat linku tísňového volání 112. Informování bylo řešeno za pomoci 

billboardů a letáků umístěných na reklamních plochách v dopravních prostředcích a 

stanicích. V etapě druhé byly připraveny tři letáky „Postup při nálezu podezřelého 

zavazadla“, „Ochrana dýchacích cest v případě požáru nebo hustého kouře“ a „Co dělat 

v případě požáru“, které se objevovaly na vytipovaných místech (mimo reklamní 

plochy) v autobusech, tramvajích, v prostorách a soupravách metra, zastávkách městské 

hromadné dopravy v Praze a příměstských vlakových soupravách.

Třetí etapa projektu navazuje na předešlou fázi a cestující veřejnost prostřednictvím 

samolepicích letáků informuje o varovném signálu, o možném obsahu evakuačního 

http://www.naseprevence.cz/


- 45 -

zavazadla, jak se zachovat při nařízené evakuaci, ale také o požáru způsobený kouřením 

a o požáru v domácnosti.

Projekt se během své existence za výrazné pomoci HZS krajů rozšířil do velkých měst 

po celé ČR a lze se s ním setkat nejen v dopravních prostředcích, zastávkách, prostorách 

patřících dopravcům, ale i ve školách, v obecních úřadech, případně u jiných institucí 

tak, aby bylo zajištěno jeho rozšíření co možná nejširšímu počtu obyvatelstva.

V květnu a červnu roku 2008 provedla agentura STEM reprezentativní výzkum 

veřejného mínění na téma spokojenosti obyvatelstva s prací HZS ČR a informovanosti 

v oblastech požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného 

systému a krizového řízení. Součástí výzkumu byly i otázky týkající se uvedeného 

projektu, na které odpovídalo 2795 respondentů. Z tohoto reprezentativního vzorku 

obyvatelstva si 93 % myslí, že plakáty přinášejí užitečné informace. Převažující kladná 

odpověď se objevila u otázky, zda jsou plakáty dobře výtvarně zpracovány. Takto 

odpovědělo celých 85 % respondentů. Existenci projektu zaznamenala 1/3 občanů, 

z toho v Praze 65%. (URL 22)

11 Soutěže

  HZS ČR v rámci PVČ pořádá na ústřední a regionální úrovni také soutěže pro děti a 

mládež. Jedná se především o výtvarné a pohybově-vědomostní soutěže. Pohybově-

vědomostní soutěže probíhají v několika krajích s podobným obsahem, ovšem 

pod rozdílným názvem. Soutěž se nejčastěji skládá ze dvou částí, a to znalostní test 

z oblasti ochrany člověka za MU a praktické a dovednostní disciplíny.

Pohybově - vědomostní soutěže pořádají v současné době HZS Plzeňského a Ústeckého 

kraje. Cílem těchto soutěží je ověření a doplnění znalostí i praktických dovedností dětí 

2. stupně základních škol v oblasti přípravy na mimořádné události a krizové 

situace. Přibližují záchranářskou problematiku učitelům a pomáhají při začlenění 

tematiky „Ochrany člověka za MU“ do vzdělávacích programů základních 

škol.  Přiblížují dětem práci záchranářů a nabídnou možnost vyzkoušet si některé věci v 

praxi. 

http://mz.hzspk.cz/
http://www.hzscr.cz/clanek/mlady-zachranar.aspx
http://mz.hzspk.cz/
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Soutěž HZS Plzeňského kraje: I malý záchranář se může v životě stát velkým 

zachráncem

Soutěž je určena od roku 2011 pouze pro žáky 4. - 5. tříd základních škol Plzeňského 

kraje, a to ve dvouletých cyklech. (Každá škola se oblastního kola soutěže účastní 

jednou za dva roky.)

Hlavním cílem této soutěže je pomoc školám při začlenění tematiky „Ochrana člověka 

za MU do vzdělávacích programů na ZŠ. Příprava obyvatelstva na MU. Propagace 

integrovaného záchranného systému. Možnost zažít den plný soutěží a zábavy v 

přítomnosti záchranářů. Vychovat mladou generaci ohleduplnou a užitečnou sobě i 

svému okolí při setkání rizikovými situacemi v běžném životě. (URL 23)

Soutěž je zaměřena na tyto tematické okruhy:

 Používání telefonních linek tísňového volání

 Varovný signál „Všeobecná výstraha"

 Příprava evakuačního zavazadla

 Činnost integrovaného záchranného systému

 Poskytování první pomoci při zraněních

 Živelní pohromy - zásady chování při jejich vzniku

 Požární prevence

 Osobní bezpečí.

Soutěž se skládá z teoretické a praktické části.

Soutěž HZS Ústeckého kraje: Mladý záchranář 2012

Soutěž Mladý záchranář si klade za cíl prověřit znalosti žáků 2. stupně ZŠ z oblasti 

ochrany člověka za mimořádných událostí, které děti získávají ve školách v rámci 

vyučování.

Soutěž se koná na všech územních odborech HZS Ústeckého kraje ve spolupráci s 

Asociací Záchranný kruh, Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službou za finanční 

podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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Jednotlivé úkoly prověří znalosti teoretické, ale také fyzickou zdatnost dětí a prohloubí 

dovednosti ze záchranářské problematiky, zejména při poskytování první pomoci, 

sebeochrany a pomoci jiným osobám v případě ohrožení.

Na každém stanovišti děti získají bodové ohodnocení, které se zaznamená na hodnotící 

list. 

Soutěžní družstva jsou smíšená a tvoří je 2 dívky a 2 chlapci, kteří navštěvují 5. až 8. 

třídu druhého stupně základní školy. 

12 Metodika k preventivně výchovné činnosti v České republice 

1. Výchova dětí v oblasti požární ochrany

Příručka pro učitele základních a speciálních škol

Autor: Bohdan Mikulka, Štěpán Mikulka, Mgr. Miroslav Piňos

2. Doprovodný film k příručce pro učitele základních a speciálních škol

Výchova dětí v oblasti požární ochrany

pro 1. cyklus

Vydal: MV - generální ředitelství HZS ČR, 2004

3. Doprovodný film k příručce pro učitele základních a speciálních škol

Výchova dětí v oblasti požární ochrany

pro 2. cyklus

Vydal: MV - generální ředitelství HZS ČR, 2004

4. Výchova dětí v oblasti požární ochrany

a ochrany obyvatelstva

Metodická příručka pro instruktory

Autor: Bohdan Mikulka, Štěpán Mikulka, Mgr. Miroslav Piňos
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5. Výchova dětí v oblasti požární ochrany

a ochrany obyvatelstva

Terénní příručka instruktora

Autor: Bohdan Mikulka, Štěpán Mikulka, Mgr. Miroslav Piňos

6. Komunikace a psychologie

Skripta pro další profesní vzdělávání dobrovolných hasičů Moravskoslezského 

kraje

Autor: Mgr. Miroslav Piňos

7. Výchova dětí v oblasti PO

Autor: Jiří Horáček, Bohdan Mikulka, Štěpán Mikulka, Miroslav Piňos

8. Metodika výcviku aktivistů pro výchovu dětí v oblasti PO

(příručka pro instruktory)

Auror: Bohdan Mikulka, Štěpán Mikulka, Miroslav Piňos

9. Výchova dětí v oblasti požární ochrany

(plánovací záznamník)

Autor: Bohdan Mikulka, Štěpán Mikulka, Miroslav Piňos

Příručka pro učitele základních a speciálních škol

Příručka obsahuje návod pro pedagogy, jak žáky připravit na dopad možných následků 

živelných pohrom a dalších mimořádných událostí. 

Příručka je rozdělena na část teoretickou a část metodickou.

11.1.1     Teoretická část:

a) V oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva je obsahem - informace 

o požární ochraně počínající pasážemi z právních předpisů přes popis 

principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh 

požáru a způsoby jeho hašení, druhy hasicích přístrojů a jejich použití, 
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základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné 

události, základní témata první pomoci a zdravovědy. 

b) V oblasti dětské psychologie je obsahem – sociální dovednost, jak 

upoutat a udržet pozornost žáků, strach a úzkost, psychické trauma a 

stres, úloha motivace. 

11.1.2      Metodická část:

Obsahuje tematické členění bloků: 

první cyklus (1. stupeň ZŠ), (blok 1-7)

druhý cyklus (2. stupeň ZŠ), (blok 1-7)

Jsou zde uvedeny konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu 

ověřování znalostí dětí, a to rozděleně pro druhou až pátou třídu (první cyklus) a pro 

šestou až osmou třídu (druhý cyklus). 

Příručka je dostatečně obsáhlá, aby si učitel mohl vybrat problematiku a její výklad 

přiměřeně časovým možnostem výuky i věku dětí. 

Metodická příručka pro instruktory

Příručka je jakýmsi návodem, jak co nejefektivněji předat dětem informace týkající se 

požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Příručka vede instruktory k tomu, jak děti 

zaujmout a vtáhnout je do hry. (Mikulka B. a kol. 2007)

Příručka je rozdělena na část teoretickou a část metodickou, stejně jako příručka pro 

učitele základních a speciálních škol. 

Teoretická část příručky obsahuje základní soubor informací o problematice práce 

s dětmi v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Problematika je zde v této 

příručce zjednodušena. Příručka obsahuje základní informace z požární ochrany a jsou 

zde zařazena i témata pedagogické psychologie. 
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Práce s dětmi v preventivně výchovné činnosti s dětskou psychologií souvisí, proto jsou 

psychologické vstupy v příručce samozřejmou a nezbytnou součástí.

11.1.3     Teoretická část: 

V oblasti PO a OOb je obsahem – hoření, požár a elementární teorie hašení, hasicí 

přístroje, zásah, ochrana obyvatel, nebezpečí v přírodě a ve městě, některá témata první 

pomoci.

V oblasti dětské psychologie je obsahem – skupinové a individuální rozdíly mezi dětmi, 

úloha motivace v práci s dětmi, dětská asertivita, základy komunikace v pedagogické 

praxi, jak upoutat a udržet pozornost žáků, řeč těla, strach a úzkost, tělesné a psychické 

týrání, psychické trauma a stres.

11.1.4      Metodická část

Obsahuje tematické členění bloků: 

první cyklus (1. stupeň ZŠ)

první hodina (blok 1, blok 2, blok 3) 

druhá hodina (blok 1, blok 2, blok 3) 

třetí hodina (doplňková).

druhý cyklus (2. stupeň ZŠ)

první hodina (blok 1, blok 2, blok 3) 

druhá hodina (blok 1, blok 2, blok 3) 

třetí hodina (doplňková). (Mikulka B. a kol.2007)

Příručka pro instruktory preventivně výchovné činnosti navazuje na příručku pro učitele 

základních a speciálních škol. Příručka pro instruktory je nejnovější zpracovanou 

metodikou v oblasti preventivně výchovné činnosti. V příručce nejsou žádné pasáže 

vázáné na místo vzniku. Lze ji tedy použít v rámci výuky v celé České republice. Dále 
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je obohacena o témata týkající se dětské psychologie. Její součástí je i terénní příručka 

pro instruktory. 

Autoři celé metodiky jsou pan Bohdan Mikulka, Štěpán Mikulka a Mgr. Miroslav 

Piňos. Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole, jedná se o zakladatele programu 

preventivně výchovné činnosti Hasík CZ. 

13 Vlastní realizace v preventivně výchovné činnosti v programu Hasík CZ

Dle metodiky podle autorů Mikulkových probíhala na vybraných ZŠ PVČ v oblasti PO 

a OOb. 

V roce 2010 byly osloveny čtyři ZŠ. Školy byly vybrány ze Středočeského kraje v

okresech Kolín a Kutná Hora. Instruktoři, kteří program Hasík cz na školách ralizovali 

pprap. Bc. Vendula Pavlíková a pprap. Jan Kosík, DiS, došli k následujícím výsledkům:

ZŠ, kterým byl nabídnut program Hasík cz  v roce 2010, měli zájem o výuku na prvním 

i druhém stupni. Námi oslovené a vybrané školy v roce 2010 projevily zájem o výuku 

Hasíka cz  i v roce 2011. V tomto roce se přihlásily dvě nové ZŠ, které měly o program 

Hasík cz také zájem, jedná se o ZŠ Zbraslavice a ZŠ Plaňany.  Celkový počet ZŠ, kde je 

program Hasík cz realizován, je uveden v tabulce č. 3. V tabulkách je též uvedeno, na 

kterém stupni ZŠ a v jakém okrese program probíhal.

Program Hasík cz realizovaný v roce 2010 na vybraných ZŠ.

Tabulka 1

Základní škola rok stupeň okres

ZŠ Žehušice 2010 I., II., Kutná Hora

ZŠ Křesetice 2010 I., Kutná Hora

ZŠ Nové Dvory 2010 I., II., Kutná Hora

ZŠ Tatce 2010 I., Kolín

MŠ Tatce 2010 předškolní Kolín

    

Program Hasík cz realizovaný v roce 2011 na vybraných ZŠ.
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Tabulka 2

Základní škola rok stupeň okres

ZŠ Žehušice 2011 I., II., Kutná Hora

ZŠ Křesetice 2011 I., Kutná Hora

ZŠ Nové Dvory 2011 I., II., Kutná Hora

ZŠ Zbraslavice 2011 I., II., Kutná Hora

ZŠ Plaňany 2011 I., II., Kolín

ZŠ Tatce 2011 I., Kolín

MŠ Tatce 2011 předškolní Kolín

Program Hasík cz realizovaný v roce 2010 a 2011 na vybraných ZŠ.

Tabulka 3

Základní škola rok stupeň okres

ZŠ Žehušice 2010, 2011 I., II., Kutná Hora

ZŠ Křesetice 2010, 2011 I., Kutná Hora

ZŠ Nové Dvory 2010, 2011 I., II., Kutná Hora

ZŠ Zbraslavice 2011 I., II., Kutná Hora

ZŠ Plaňany 2011 I., II., Kolín

ZŠ Tatce 2010,2011 I., Kolín

MŠ Tatce 2010,2011 předškolní Kolín
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Časový rozvrh výuky

Po celý školní rok působí na základní škole dvojice vyškolených instruktorů v oblasti 

PVČ . Výuka probíhá v 2. třídě a 6. třídě a je rozdělena na dva cykly a dvě doplňkové 

hodiny. 

Časové rozvržení jednotlivých cyklů:

1. Cyklus (2.třída) 

první hodina (60 minut) 

druhá hodina (60 minut)

doplňková hodina (60 až 120 minut) – návštěva 

hasičské stanice PO (prohlídka a ukázka hasičské 

techniky).

2. Cyklus (6.třída)

první hodina (60 minut) 

druhá hodina (60 minut) 

doplňková hodina (60 až 120 minut) – návštěva 

hasičské stanice PO (prohlídka a ukázka hasičské 

techniky).   

14 Pomůcky potřebné k realizaci programu

Základní vybavení a pomůcky

1 ks kompletní zásahový oděv včetně přilby

1 ks maska dýchacího přístroje

1ks zpětný projektor 

1 ks deka

1 ks bezpečnostní značka se znázorněním únikových cest

1ks zápalky a zapalovač

1ks svíčka
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1ks mobilní telefon

podpůrný obrázkový a metodický materiál

repliky hasicích přístrojů.

Dodatečné vybavení a pomůcky

1 ks dýchací přístroj

1 ks požární kouřový hlásič

1 ks hasicí spray Pyrocool

1 ks maskot – drak Hasík. ( viz. příloha č. 1)

Domeček rizik EVO 1

Nová pomůcka, která byla využita při výuce na ZŠ byl domeček rizik pod názvem 

EVO 1. (viz. příloha č. 8)

Domeček rizik EVO 1 je společný projekt Záchranného kruhu a HZS Středočeského 

kraje. Mezi Záchranným kruhem a HZS Středočeského kraje je sepsána partnerská 

dohoda. Domeček rizik je chráněn licencí. Územnímu odboru Kolín je domeček od 

Záchranného kruhu zapůjčován pro účely preventivně výchovné činnosti. 

Je to interaktivní pomůcka pro výuku a názornou ukázku rizik, která skrývá náš domov. 

Domeček rizik je pomůcka, jak co nejjednodušeji ukázat dětem, jak se chovat a mít 

domov v bezpečí. Domeček pomáhá i v dalších tématech, které jsou dětem 

představovány (např. domácí únikový plán, co dělat, když u nás doma začne hořet...). 

Domeček je velký pomocník pro všechny instruktory a dětem dá mnohem víc než 

hodinové vyprávění. 

15 Témata hodin a časový rozvrh pro žáky I. stupně ZŠ

První hodina – I. stupeň

1. blok - 20 minut Úvod k prvnímu cyklu
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Kdo to jsou hasiči a co je jejich práce

Jak poznáme hasiče

Ukázka zásahového obleku a hra – mluvení v masce dýchacího 

přístroje na děti

2. blok – 20 minut Co to je tísňové číslo

V čem je nebezpečí zneužití tísňové linky

Jak nahlásit požár

Hasiči jedoucí k požáru a děti na silnici

3. blok – 20 minut Co to je oheň dobrý a zlý oheň – dobrý sluha, ale zlý pán

Nalezené zápalky, hra se zápalkami

Co dělat, když na mně začne hořet oblečení – zastav se, lehni si a 

kutálej se!

Popáleniny- základní zásady první pomoci

Krátké opakování – diskuse

Rozdávání dárků a propagačních materiálů

Důležité body Hasiči jsou naši přátelé

Volat bezdůvodně na tísňovou linku je špatné

Při oznamování události na tísňovou linku uvést co se stalo, kde 

se to stalo, kdo volá

Výstražné znamení hasičů mi říká – nechoď na silnici

Zápalky nepatří do rukou dětem

Zastav se, lehni si, kutálej se!
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Popáleniny chladíme!

Druhá hodina – I. stupeň

1. blok – 10 minut Krátké opakování z předchozí hodiny

2. blok – 30 minut Odkud doma hrozí nebezpečí

Příznaky hoření (teplo, světlo, kouř)

Co dělat, když hoří doma, jak se chránit před ohněm a kouřem, 

jak upozornit rodiče

Proč se při požáru neschovávat a proč se nevracet do hořícího 

domu

3. blok – 20 minut Domácí únikový plán, ukázka požárního hlásiče

Poplach na škole a únikové cesty

Co je varovný signál

Jak se zachovat při varovném signálu

Krátké opakování, diskuse

Rozdání dárků a propagačních materiálů

Důležité body Jak se zachovat, hoří-li u nás doma

Při požáru se nikam neschovávat a pro nic se nevracet do 

hořícího domu

Domácí únikový plán

Co dělat, když zazní varovný signál
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Třetí hodina – I. stupeň

1. blok – 15 minut Krátké opakování informací z předchozích dvou hodin

2. blok – 90 minut Prohlídka hasičské stanice

Prohlídka hasičské techniky

Důležité body Získání konkrétní představy o tom, jak vypadá zasahující hasič a 

hasičská technika

Kde se ve městě (obci) nachází hasičská stanice

Kam se dovoláme při použití tísňového čísla

Omezen strach z hasičské výstroje

Vysvětlení případných nejasností, které se vyskytly v průběhu 

výuky ve škole

16 Témata hodin a časový rozvrh pro žáky II. stupně ZŠ

První hodina – II. stupeň

1. blok – 25 minut Úvod k druhému cyklu

Kde hasiče u nás ve městě nebo v obci najdeme, co dělají hasiči

Jaká známe čísla tísňového volání

V čem je nebezpečné zneužití tísňových linek

Jak nahlásit událost – co se stalo, kde se to stalo, kdo volá

Nahlášení události pomocí SMS
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2. blok - 25 minut Přeměna dobrého ohně v oheň zlý – nezodpovědné jednání 

dospělých

Nalezené zápalky, hra se zápalkami – zodpovědnost za mladšího 

sourozence

Co dělat, když na mně hoří oblečení – zastav se, lehni si, kutálej 

se

První pomoc při popáleninách

Rozdělení požárních hasicích přístrojů a použití, ohňový 

trojúhelník

3. blok – 10 minut Rozdělávání ohně v terénu, požární prevence v přírodě, lesní 

požáry

Krátké opakování

Diskuse

Důležité body Zneužití tísňové linky

Nahlášení události co se stalo, kde se to stalo, kdo volá

Zastav se, lehni si, kutálej se

Popáleniny chladit, oznámit dospělým 

Použití hasicích přístrojů – najdeme na štítku

Oheň hoří jen tehdy, má-li kyslík, teplo a má-li se čím krmit

Pozor na lesní požáry
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Druhá hodina – II. stupeň

1. blok – 10 minut Krátké opakování předchozí hodiny

2. blok – 25 minut Na co nezapomenout při odchodu z domu

Co dělat, když hoří doma, jak se chránit před ohněm a kouřem

Jak upozornit rodiče, proč se při požáru neschovávat, proč se 

nevracet pro své věci

Odkud hrozí nebezpečí u nás doma

První pomoc při nadýchání se kouře

Domácí únikový plán, požární poplach a únikové cesty ve škole

3. blok – 25 minut Zvuk sirény – varovný signál, co dělat, když uslyším sirénu

Zásady opouštění bytu v případě evakuace a evakuační zavazadlo

Zásady ochrany při úniku nebezpečných látek, prostředky 

improvizované ochrany

Nebezpečí v terénu – povodně

Krátké opakování

Diskuse

Důležité body Než odejdu z domu – kontrola, zda je vše v pořádku (okna,

dveře)

Hoří-li u nás doma, musím se chránit před ohněm a kouřem – hra 

(spánek)

Je dobré mít doma požární hlásič

Znám varovný signál – všeobecná výstraha
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Třetí hodina – II. supeň

1. blok – 15 minut Krátké opakování předchozí hodiny

2. blok – 90 minut Prohlídka hasičské stanice a hasičské techniky

Důležité body Získání konkrétní představy o tom, jak vypadá zasahující hasič a 

hasičská technika

Kde se v městě nebo obci nejblíže nachází hasičská stanice

Správné použití tísňového čísla

Diskuze

Na trhu je mnoho publikací a mnoho výběrového materiálu, který lze v oblasti PVČ 

využít. 

V diplomové práci jde o seznámení s problematikou, která se týká OOb, vznik MU, 

seznámení se s IZS a jeho složkami. Zabývám se, jakým způsobem je výuka žákům 

představována a jaké existují vzdělávací programy pro lektory, kteří vyučují PVČ. 

Velká část diplomové práce je zaměřena na teoretické podklady týkající PVČ v ČR. 

V práci je rozebrána přednášková činnost, která byla dále aplikována instruktory PVČ 

na vybrané ZŠ. Dle připravené metodiky byly aplikovány jednotlivé bloky do výuky 

ZŠ. Snahou v této práci bylo popsat fungující systém vzdělávání dětí v oblasti PO a 

OOb ve dvou samostatných věkových rovinách dětského života tak, aby byla nastavena 

kontinuita při získávání informací v dané oblasti. Diplomová práce je návrhem 

komplexního působení na děti v ZŠ. 
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Z mé dvouleté praxe, která se zabývala PVČ v ČR doporučuji ve výuce na ZŠ vylepšit 

rozvržení časových bloků pro PVČ. Navrhuji řešení, aby jednotlivá témata byla 

rozdělena do kratších časových bloků po 45 minutách a bylo přidáno opakování tedy 3 

x 45 minut výuky na ZŠ. Tuto změnu doporučuji jak pro první stupeň ZŠ, tak pro druhý 

stupeň ZŠ.

Za důležité a velmi přínosné považuji spolupráci mezi asociací Záchranný kruh a 

programem Hasík cz. Na základě této spolupráce doporučuji využití jednotlivých 

projektů od Záchranného kruhu využívat i v projektu Hasík cz. 

Další bod, který z mé praxe na ZŠ vyplynul je, naučit se správné komunikaci. Jedná se o 

komunikaci mezi dětmi a dospělými. 

Na komunikaci mezi lidmi ukazuje autor a psycholog, který se zabývá jak komunikací 

mezi dospělými, tak dětmi navzájem. Takovým příkladem může být špatná 

komunikace, neverbální komunikace a další. 

Jak špatně komunikovat

Někdy i to, co lze obecně považovat za špatnou komunikaci, může mít dobrý efekt. 

Mnohem lepším východiskem pro budování vlastní komunikační filozofie i praxe je 

však usilovat o komunikaci veskrze dobrou.

Jak nekomunikovat neverbálně

Nedívat se partnerovi do očí, příp. vůbec se na něj nedívat, naopak hledět partnerovi do 

očí takřka nepřetržitě, koukat zkoumavě partnerovi na části těla, kam se obvykle dlouze 

nehledí, tvářit se „asymetricky" (úšklebky ap.), nechat běžet negativní mimiku vůbec 

(mračení ap.), odvracet hlavu při setkání, přistupovat příliš blízko k partnerovi, nebo 

tlačit jej svou blízkostí jinam. (Piňos M. a kol. 2005)

V programu Hasík cz zabývajícím se PVČ v oblasti PO a OOb jsou uvedeny dvě 

vzdělávací části. Teoretickou část a praktickou část.

V teoretické části se pedagogové seznamují se základním souborem informací o 

problematice požární ochrany na poli prevence i represe. Nejedná se v žádném případě 

o pokus zahltit je odbornými informacemi z oboru, který vydá na několikaleté studium. 
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Lze však říci, že základní informace jsou prezentovány tak, aby pedagogové byli 

schopni reagovat na případné dotazy žáků a zároveň, aby sami žáci měli možnost 

pochopit některé důležité souvislosti. V metodické části jsou zpracovány nejdůležitější 

informace z obsáhlé záchranářské tématiky, které jsou vždy uzpůsobeny dané věkové 

skupině dětí. Členění jednotlivých bloků není nahodilé, ale vychází z dlouholetých 

praktických zkušeností lektorů, kteří se problematikou požární ochrany zabývají v rámci 

preventivně výchovné činnosti na školách.

Dalším důležitým bodem v prezentovaném programu je první pomoc.  Včas a správně 

poskytnout první pomoc, zachraňuje život. O lidském životě rozhodují první minuty do 

příjezdu záchranné služby. Ta nemůže být na místě okamžitě a mnohdy záleží pouze na 

vás, zda postižený přežije. První pomoc v programu, který byl vyučován, je první 

pomoc rozebrána a vyučována velmi stroze, proto posledním návrhem je: zařadit více 

témat tykajících se první pomoci. 

Závěr

Mojí snahou bylo předání informací pomocí výukových besed a propagačních materiálů 

přes děti i působení na rodiče. 

Jak ukazují zkušenosti, výsledky nelze očekávat okamžitě. V případě dobře fungujícího 

systému však lze touto včasnou prevencí předejít a snížit procento MU způsobených 

dětmi a jejich zranění při nich. Zkušenosti získané a osvojené v rámci tohoto programu 

mohou pak úspěšně využít děti i ve svém dospělém životě. 
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Seznam zkratek

MU Mimořádná událost

IZS Integrovaný záchranný systém

HZS Hasičský záchranný sbor

ČR Česká republika

PVČ Preventivně výchovná činnost

MV-GŘ HZS Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského          

záchranného sboru České republiky

PO Požární ochrana

OOb Ochrana obyvatelstva

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ZŠ Základní škola

SŠ Střední škola

http://www.zachrannykruh.cz/o_nas/projekt_chranim_zivot_svuj_v_sobe _a_kolem_sebe.html
http://www.zachrannykruh.cz/o_nas/centrum_zdravi_a_bezpeci.html
http://www.zachrannykruh.cz/o_nas/multifunkcni_zachranarske_centru    m_medard.html
http://www.ioolb.cz/video_stesti.php
http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/brozurka-chytre-  blondynky-radi
http://mz.hzspk.cz/osoutezi
http://www.zachrannykruh.cz/o_nas/projekt_chranim_zivot_svuj_v_sobe _a_kolem_sebe.html
http://www.zachranny-kruh.cz/prirucky.html
http://www.zachranny-kruh.cz/dopravni_vychova_3.html
http://www.zachranny-kruh.cz/konference_zdravi_a_bezpeci_4.html
http://www.zachrannykruh.cz/o_nas/centrum_zdravi_a_bezpeci.html
http://www.zachranny-kruh.cz/skolyvprirode
http://www.hzscr.cz/clanek/kampan-bezpecne-cestovani-715823.aspx
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MŠ Mateřská škola

SpŠ Speciální škola

PČR Policie České republiky

Hasík Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Seznam tabulek

Tabulka 1 Program Hasík cz realizovaný v roce 2010 na vybraných ZŠ.

Tabulka 2 Program Hasík cz realizovaný v roce 2011 na vybraných ZŠ.

Tabulka 3 Program Hasík cz realizovaný v roce 2010 a 2011 na vybraných ZŠ.
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Příloha č. 1 

Maskot programu - dráček Hasík
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Příloha č. 2 

Prezentace systému – informační systém pro města a obce
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Příloha č.3 Internetový bezpečnostní portál
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Příloha č. 3

Informační materiál k bezpečnostnímu portálu
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Příloha č. 4 

Centrum zdraví a bezpečí
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Příloha č. 5 

Multifunkční záchranářské centrum Medard
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Příloha č. 6 

Pan Kroužek – určen pro složky IZS
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Příloha č. 7 

Školy v přírodě se záchranáři
SVĚT RIZIK   

 dopolední či odpolední vzdělávací program zaměřený na běžná rizika i rizika 
mimořádných událostí

 určen všem turnusům v rámci základní nabídky
 upraven dle věkové kategorie a domluvy s pedagogy
 program je veden zábavnou, interaktivní formou

RIZIKA POŽÁRŮ

 vše ze světa ohně, požárů a havárií, program pro všechny 
věkové skupiny

 praktické vzdělávání ruku v ruce s hasiči

PRVNÍ POMOC

 vše ze světa poskytování první pomoci
 unikátní program zaměřený na praxi
 lektoři jsou pracovníci záchranné služby

OSOBNÍ BEZPEČÍ

 šikana, závislosti, kriminalita a další - to vše nás ohrožuje na 
každém kroku

 preventisté policie uvedou děti do bezpečného světa
 součástí programu mohou být i ukázky práce policie

RIZIKA DOPRAVY

 bezpečné chování v dopravě, bezpečně na kole
 program ve spolupráci s policií a BESIP

RIZIKA NA HORÁCH

 horští záchranáři naučí děti správnému chování na horách a 
to ve všech ročních obdobích

 lanové techniky, kurz přežití apod.



- 77 -

Příloha č. 8

Domeček rizik EVO 1
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