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úroveň středního odborného vzdělávání. Praktická část práce je zaměřena na 

vyhodnocení výzkumu, který probíhal mezi žáky prvních a druhých ročníků 

středních odborných škol nechemického zaměření. Data pro výzkum byla získána 

dotazníkovým šetřením a vyhodnocena statistickou metodou. Součástí práce je 

také návrh koncepce pro realizaci výuky ochrany člověka za mimořádných událostí. 

Cílem tohoto návrhu je zajistit žákům ale i učitelům přístup k informacím 
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Úvod 

Současná neklidná situace ve světě válečných konfliktů, ekonomických krizí 

i nadále se zvyšujícího významu průmyslu a inovativních technologií, ale také 

okolnosti, z tohoto pohledu, regionálního charakteru, jako jsou změny v pojetí 

výchovně-vzdělávacího procesu, které v České Republice probíhají počínaje rokem 

2005, a s tím související povinné zařazení nových témat do obsahu vzdělávání – 

takové je přiblížení motivace pro výběr tématu diplomové práce. 

V teoretické části práce je věnován prostor k objasnění souvisejících pojmů 

zasazených do širších souvislostí. Pozornost je věnována počátkům humanitárního 

práva jako odezvy na válečné konflikty a zapojení České Republiky. Vznik 

a historický vývoj civilní obrany v českých zemích také zaujímá své místo. 

Důležitou kapitolou je zakotvení civilní obrany v českém právním systému včetně 

nastínění konceptu realizace tohoto tématu. Realizace je zajišťována několika 

resorty a složkami státní správy v součinnosti. Jsou představeny legislativní 

dokumenty, které oblast civilní obrany a ochrany člověka za mimořádných událostí 

upravují. Převážně právní dokumenty jsou zdrojem informací při vymezování 

jednotlivých souvisejících pojmů – této kapitole byla věnována zvláštní pozornost, 

protože je velmi důležité srozumitelně vymezit pojmy, o kterých je pojednáváno 

dále v práci, a jsou zasazovány do širších souvislostí. Po vymezení důležitých 

pojmů se celá oblast zájmu přesouvá na pozadí vzdělávacího systém v České 

Republice. Opět je součástí historický exkurz, jehož předmětem je realizace 

a podoba branné výchovy od dob po první světové válce až do devadesátých let 

minulého století. Plynule je přistoupeno k představení kutikulární reformy, která 

u nás probíhá od období kolem roku 2005. Předmět zájmu se konkretizuje, 

pozornost je zaměřena na kutikulární dokumenty státní i školní úrovně upravující 

oblast středního odborného vzdělávání. Je tedy představen proces postupného 

zavádění Rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro jednotlivé obory středního 

odborného vzdělávání. Na školní úrovni je analýza dokumentů zaměřena na Školní 

vzdělávací programy těch škol, na kterých probíhal související výzkum. 
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Pro zajímavost bylo nahlédnuto do systému vzdělávání v sousedním Slovensku, 

popis situace tam je také součástí práce. 

Obsah praktické diplomové práce tvoří představení předmětu výzkumu jeho cílů, 

výzkumných hypotéz a metodiky zvolené pro realizaci výzkumu. Kromě cílů 

formulovaných v příslušné části práce, bylo předmětem zájmu zjištění míry 

pokroku žáků druhých ročníků, který v oblasti OMU udělali za rok své docházky 

na střední školu. Výzkum k této práci byl realizován na šesti středních odborných 

školách nechemického zaměření a středem zájmu výzkumu byla otázka, zda se 

míra povědomí o tématu OMU liší u žáků navštěvujících první ročníky v porovnání s 

těmi v druhých ročnících SOŠ. 

Neopomenutelnou část práce tvoří návrh koncepce pro realizaci tématu OMU na 

středních odborných školách. Jedním s motivů pro vytvoření nástroje umožňujícího 

zajištění informovanosti žáků v této oblasti byly právě výsledky provedeného 

výzkumu. Navržený koncept se skládá z metodické podpory pro učitele 

a souvisejícího pracovního listu pro žáky. Cílem autorky bylo propojit oblast 

výchovy ke zdraví s chemií, proto přípravy na tematické celky přibližující OMU 

zahrnují návody k modelovým chemickým experimentům. 
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1 Historie ochrany obyvatelstva  

Slovní spojení ochrana obyvatelstva bývá nejčastěji užíváno k označení sdruženého 

(integrovaného) systému vztahů, vazeb a konkrétních opatření k ochraně 

obyvatelstva a jeho majetku v nejrůznějších situacích, kdy může dojít k jeho 

ohrožení, počínaje „každodenními“1 negativními událostmi, přes katastrofy 

a nouzové situace až po ozbrojený konflikt (Linhart, 2004). 

Kratochvílová (2005) shrnuje účel existence ochrany obyvatelstva do tří bodů:  

• Odvrácení nebo omezení škodlivého působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodních vlivů a haváriemi, které ohrožují život, majetek nebo 

životní prostředí, 

• Provádění činností k odstranění následků mimořádné události nebo krizové 

situace, 

• Práce s výhodami koordinovaného postupu. 

1.1 Mezinárodní humanitární právo a ochrana obyvatelstva 

Mezinárodní humanitární právo (MHP, jinak též mezinárodní válečné právo 

či mezinárodní právo ozbrojeného konfliktu) je soubor norem společně 

dohodnutých státy s cílem maximálně humanizovat válku a zmírnit její následky, 

dokud nebude možné válku vyloučit. Základním pramenem tohoto práva jsou 

Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů (jinak Ženevské konvence 

nebo dohody o ochraně obětí válek) a Dodatkové protokoly k těmto úmluvám 

(Jukl, 2005). Zásadní roli v  éto problematice hraje Mezinárodní výbor Červeného 

kříže (MVČK), založený pod původním názvem Mezinárodní výbor pro pomoc 

raněným Henri Dunantem v roce 1863 jako reakce na bitvu u Solferina v roce 

1859 (počet raněných a mrtvých bez pomoci přesáhl 40 tisíc). Roku 1864 Dunant 

pod záštitou švýcarské vlády svolal do Ženevy zástupce dvanácti států Evropy 

na diplomatickou konferenci, v rámci které byla přijata Ženevská úmluva o zlepšení 

                                        

1 dopravní nehody, pády letadel, nehody v železniční dopravě, zřícení budov, záchrana osob aj. 
(Martínek, 2006) 
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osudu raněných vojáků v poli. Počet smluvních stran se neustále navyšoval a roku 

1900 přesáhl padesátku. Vzhledem k tehdejšímu celkovému počtu států tak 

Ženevská úmluva byla přijata celým světem. Tento akt znamenal základní kámen 

pro mezinárodní humanitární právo (Jukl, 2005; Šilhánek, 2003). Ženevské úmluvy 

byly postupně revidovány a doplněny. Na diplomatické konferenci v Ženevě 1949 

byly nově formulovány čtyři Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených 

konfliktů jako reakce na mimořádné zločiny během druhé světové války, 12. 8. 

téhož roku je podepsala také ČSR a jejich znění je dodnes platné. K jejich plnění 

se zavázalo 195 států světa. Konkrétně se jedná o tyto Ženevské úmluvy: 

1. Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků 

ozbrojených sil v poli, 

2. Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků 

ozbrojených sil na moři, 

3. Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci, 

4. Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války. 

Ochranou civilních osob se podrobněji zabývají dva Dodatkové protokoly 

k Ženevským úmluvám, které byly přijaty na základě návrhu MVČK 8. 6. 1977 

na Diplomatické konferenci, která probíhala v letech 1974-77 v Ženevě, 

jako odezva na nové způsoby vedení války (např. ekologická válka ve Vietnamu). 

ČSSR tyto Dodatky podepsala 6. 12. 1978. 

I. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. 8. 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů, 

II. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. 8. 1949 o ochraně obětí 

ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter. 

Čtyři Ženevské úmluvy a dva Dodatkové protokoly celkově představují kodex 

norem o šesti stech článcích. Tento komplex je považován za součást obyčejového 

práva zavazujícího k  plnění zásad všechny členy mezinárodního společenství (Jukl, 

2005). 
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Dodatkový protokol z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 

konfliktů (Protokol I) je prvním dokumentem, který se podrobněji věnuje 

problematice civilní obrany. Pro účely tohoto dokumentu jsou vymezeny následující 

čtyři pojmy, které našly uplatnění také v právním řádu České Republiky (Martínek, 

2006). 

Civilní obrana (CO) je plnění některých nebo všech níže uvedených 

humanitárních úkolů, jejichž cílem je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, 

pomoci mu odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo pohrom, a také 

vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití. Jsou to následující úkoly: 

a) Hlásné služby 

b) Evakuace 

c) Organizování a poskytování úkrytů 

d) Zatemňování 

e) Záchranné práce 

f) Zdravotnické služby včetně první pomoci a také náboženská pomoc 

g) Boj s požáry 

h) Zajišťování a označování nebezpečných oblastí 

i) Dekontaminace a podobná ochranná opatření 

j) Poskytování nouzového ubytování a zásobování 

k) Okamžitá pomoc při obnově a udržování pořádku v postižených oblastech 

l) Okamžitá oprava nezbytných veřejných zařízení 

m) Bezodkladné pohřební služby 

n) Pomoc při ochraně předmětů nezbytných k přežití 

o) Doplňující činnost nezbytná k splnění výše uvedených úkolů, včetně 

plánování a organizování, ale neomezující se pouze na tuto činnost. 
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Organizace civilní obrany jsou instituce a jednotky, které jsou organizovány 

nebo zmocněny příslušnými orgány strany v konfliktu k plnění úkolů v odstavci CO 

a které jsou určeny a využívány výhradně k plnění těchto úkolů. 

Personál organizací civilní obrany jsou osoby určené stranou v konfliktu 

výhradně k plnění úkolů uvedených v odstavci CO, včetně personálu určeného 

příslušnými orgány této strany k řízení těchto organizací. 

Materiál civilní obrany je zařízení, zásoby a přepravní prostředky používané 

těmito organizacemi k plnění úkolů v odstavci CO (kap. VI., čl. 61, Ženevské 

úmluvy, 1949). 

Smluvní strany se v článku 83 „Šíření Úmluv“ zavazují, že budou v době míru, 

jakož i v době ozbrojených konfliktů šířit ve svých zemích Úmluvy a tento Protokol 

v co největší míře, a že zejména jejich studium zahrnou do programů vojenské 

přípravy a budou podporovat jejich studium civilním obyvatelstvem tak, aby se 

s těmito dokumenty seznámily ozbrojené síly i civilní obyvatelstvo (ŽÚ, 1949). 

Jedním z hlavních cílů politiky právního a demokratického státu by měla být 

ochrana života a zdraví obyvatelstva. Významnou roli v této věci hraje civilní 

obrana, ta má za úkol zajistit státu život a zdraví občanů v případě ozbrojeného 

konfliktu, a to prostřednictvím již v míru připravených ochranných opatření. Cílem 

CO je v případě potřeby poskytnout naději na přežití co největšímu počtu osob, 

zajišťuje také akceschopnost jednotek, útvarů a organizací civilní obrany v případě 

nutnosti ochrany obyvatelstva před účinky přírodních, průmyslových a jiných 

katastrof (Šilhánek, 2003). 

1.2 Vznik a historie ochrany obyvatelstva v českých zemích 

Základem pro organizování ochrany obyvatelstva v našich zemích bylo přijetí 

zákona číslo 83/1935 Sb. o ochraně a obraně proti leteckým útokům, v rámci 

kterého byla ustanovena organizace Civilní protiletecké obrany (CPO). Řízením 

nově vzniklé organizace bylo pověřeno ministerstvo vnitra. Byly také zřízeny 

poradní výbory civilní protiletecké obrany v jednotlivých městech. Přijetí zákona 

však vedlo k ukončení činností dobrovolných institucí (Ústředí obrany obyvatelstva 
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a místní výbory obrany obyvatelstva), které si za dobu svého působení v první 

polovině třicátých let získaly důvěru společenských vrstev nejrůznější náboženské, 

politické či národnostní příslušnosti. Jedním z úkolů CPO bylo přidělení 

dostatečného počtu plynových masek obyvatelstvu a zajištění veřejných úkrytů. 

Ministerstvo vnitra jednotlivé úkoly na orgány státní správy, které se zabývaly 

obsahově blízkou agendou a znaly dobře místní poměry. Jednalo se především 

o obecní, policejní a okresní úřady, plnily funkci metodické podpory při plnění 

úkolů, řídící a kontrolní. Státní policie informace těchto úřadů využívala zejména ke 

tvorbě plánů a zajištění materiálu potřebného k realizaci nezbytných ochranných 

opatření. Vládní nařízení přidaná k zákonu č. 83/1935 Sb. řešila především výrobu, 

opravu a prodej plynových masek a situaci kolem budování krytů. Zákon 

č. 75/1938 doplňující některá ustanovení předešlého zákona z 8. dubna téhož roku 

byl vydán již jako reakce na možné ohrožení fašistickým Německem. 

V období druhé světové války v roce 1940 přešlo na území protektorátu řízení CPO 

na protektorátní policii, ta zajišťovala činnost také ostatních složek podílejících se 

na CPO, zejména Červeného kříže a požárních jednotek. Platnost obou dříve 

zmíněných zákonů skončila de facto 15. března 1939, de iure ovšem až v roce 

1961 přijetím zákona o obraně Československé socialistické republiky (podrobnosti 

dále). V červenci roku 1941 po vzniku Protektorátu Čechy a Morava převzaly nad 

všemi složkami CPO dohled říšské jednotky a CPO byla začleněna do Luftschutz. 

Pro CPO platily všechna nařízení a směrnice říšské protiletadlové obrany 

(Luftschutz). Tato situace přetrvávala do konce druhé světové války. 

Reakcí na ukončení druhé světové války byla minimalizace opatření ochrany 

obyvatelstva. Od roku 1946 probíhala systematická likvidace protiletecké obrany, 

ta se promítala především v odstraňování ochranných staveb a další organizační 

struktury. Situace byla taková, že v roce 1947 československá CPO 

nezabezpečovala ani minimální ochranu obyvatelstva před nepřátelským vzdušným 

napadením. Pojetí CO se ovšem dramaticky změnila v souvislosti s událostmi, které 

se děly v únoru 1948. Opětovné budování jasné struktury civilní obrany bylo 

podpořeno Vládním usnesením o civilní obraně ze 13. července 1951 a přiloženým 
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Nařízením o základních úkolech a povinnostech v civilní obraně na území republiky 

Československé. Struktura nově sestavené civilní obrany byla tvořena především 

vojenskými složkami (územní štáby CO, vojenské útvary CO…), v nevojenské 

složce působily jednotlivé další rezorty a organizace působící ve výrobní 

a hospodářské sféře republiky. Řízením CO bylo pověřeno ministerstvo vnitra. 

V padesátých letech organizaci CO ovlivnilo rozšíření zbraní hromadného ničení. 

Podoba civilní obrany se kvalitativně změnila – vládní usnesení z roku 1951 bylo v 

důsledku této změny nahrazeno v roce 1958 nahrazeno Usnesením vlády republiky 

Československé číslo 49, jehož součástí byla Směrnice o civilní obraně. Účinnost 

všech předešlých zákonů byla zrušena zákonem 40/1961 o obraně Československé 

socialistické republiky, který byl přijat s územně administrativními změnami státu 

včetně změny názvu. Ustanovení týkající civilní obrany státu jsou v tomto zákoně 

též zahrnuta. Celkově padesátá a šedesátá léta byla charakterizována především 

výstavbou úkrytů pro obyvatelstvo a snahou o zajištění prostředků individuální 

protichemické ochrany (IPCHO). Změna v dohledu a řízení civilní obrany nastala 

od 1. ledna 1967, kdy bylo tímto úkolem pověřeno federální ministerstvo národní 

obrany namísto federálního ministerstva vnitra. Civilní obrana se v té době stala 

součástí Československé lidové armády – byla součástí obrany ČSSR - měla zajistit 

ochranu a obranu obyvatelstva stejně jako zajistit podmínky plynulého chodu 

hospodaření státu v případě nepřátelského napadení, taktéž měla přispět 

k odstranění následků případného útoku.  

Dokumentem „Komplexní zdokonalování CO ČSSR“ se Směrnicí o zabezpečení 

obyvatelstva prostředky IPCHO (vydaná roku 1982) bylo stanoveno pořadí, 

v jakém bude obyvatelstvo prostředky IPCHO vybavováno, a to: příslušníci 

jednotek CO, osazenstvo objektů výrobní sféry, děti do 15 let a nakonec ostatní 

tzv. „neaktivní“ obyvatelstvo.  

Osmdesátá léta znamenala přelom ve vnímání úlohy civilní obrany v době míru. 

Bylo uvažováno nad využitím jednotek CO v rámci prevence a likvidace přírodních 

i antropogenních katastrof. Kromě Směrnice o civilní obraně ČSSR nebyl k dispozici 
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žádný legislativní dokument zákonné povahy, na základě kterého by byla civilní 

obrana realizována. 

2 Pojetí civilní obrany v současnosti 

Rozsáhlá transformace civilní obrany České Republiky byla zahájena v roce 1990, 

v souvislosti s tímto procesem bylo přijato mnoho nařízení a zákonů, ty v mnohých 

případech zahrnovaly Protokol I Ženevských úmluv z roku 1949. Byl například 

přijat zákon 21/1993 Sb., který již plně odpovídá výkladu civilní obrany tak, jak ji 

předkládá mezinárodní humanitární právo. V roce 1993 také byly zrušeny štáby 

civilní obrany. Celkově došlo k zcivilnění výkonu státní správy v civilní obraně, nová 

struktura organizace již nezahrnovala vojáky z povolání. Usnesení vlády č. 710 

z roku 1997, které se váže ke koncepci úkolů CO, jenž jsou uvedeny právě 

v Protokolu I ŽÚ, předjímá rozsáhlý komplex úkolů, který bude CO plnit v dobách 

míru, za mimořádných situací, za krizových situací i za válečného stavu, řízena 

Ministerstvem vnitra České Republiky. Výše uvedená opatření, a některá další 

přijatá v roce 1998, byla přijata s jediným cílem – vytvořit moderní systém ochrany 

obyvatelstva, který by svou strukturou odpovídal analogickým systémům 

rozvinutých zemí (Šilhánek, 2003). 

Pro účely této práce se budu podrobněji věnovat strukturálním změnám v systému 

civilní ochrany, které nastaly v souvislosti s rokem 2000 a v něm přijatými zákony. 

2.1 Zakotvení civilní obrany v českém právním systému 

Ode dne 1. ledna bylo řízením a dohledem nad civilní obranou pověřeno 

Ministerstvo vnitra namísto původního Ministerstva obrany. Také vstoupila 

v platnost takzvaná „krizová legislativa“. Náplň této „krizové legislativy“ tvoří tyto 

zákony: 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České Republiky a 

o změně některých zákonů; 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů a zákon číslo 240/2000 Sb., o krizovém řízení a 

o změně některých zákonů (krizový zákon). Těmito právními předpisy byl 

do našeho právního systému zaveden pojem ochrana obyvatelstva (Martínek, 

2006). Tématem se zabývají i jiné právní předpisy, pro účely práce budou 
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podrobněji rozebrány tři výše uvedené zákony. V návaznosti na tyto zákony byla 

vytvořena „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 

2015“ a schválena usnesením vlády České Republiky č. 417 z roku 2002 

a upravená v roce 2005. V tomto dokumentu je ochrana obyvatelstva 

charakterizována jako soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších 

subjektů i jednotlivých občanů, směřujících k minimalizaci dopadů mimořádných 

událostí na životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prostředí. Zdůrazněna 

je odpovědnost státu za ochranu obyvatelstva, fakt, že ústředním orgánem 

v oblasti ochrany obyvatelstva je jedno ministerstvo, zpravidla Ministerstvo vnitra. 

Odpovědnost za ochranu obyvatelstva je rozložena na všechny úrovně veřejné 

zprávy, včetně obcí. - Tyto a další principy byly ustanoveny na jednání konference 

generálních ředitelů civilní ochrany států EU, která se konala v belgickém Knokke  

11. -12. října 2001. Bylo tak reagováno na události v období kolem 11. září 2001 

ve Spojených státech amerických (Martínek, 2006). 

V současné době je dostupná „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 

s výhledem do roku 2030“(Koncepce), schválená usnesením vlády České Republiky 

č. 805 ze dne 23. 10. 2013 a „Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany 

obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015“ (Vyhodnocení). 

Koncepce představuje klíčový dokument v oblasti ochrany obyvatelstva. Popisuje 

její systém v komplexním a multiresortním pojetí. Zahrnuje formulace principů 

ochrany obyvatelstva a definice oblastí a nástrojů, jejichž prostřednictvím je 

realizována (Koncepce, 2013). Koncepce také předkládá ochranu obyvatelstva jako 

jeden z pilířů systému bezpečnosti ČR, tento systém je legislativně upraven 

Bezpečnostní strategií ČR, ta byla vládou schválena usnesením č. 655 v září 2011. 

Přehledné grafické znázornění je k dispozici na obrázku č. 1. 
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Obrázek 1: Bezpečnostní systém České republiky; Zdroj: Koncepce ochrany 

obyvatelstva do roku 2020 (2013) 

 V Koncepci je též zobrazen vztah mezi ochranou obyvatelstva, civilní ochranou a 

civilní obranou (obr. 2). 

 

Obrázek 2: Ochrana obyvatelstva v ČR; Zdroj: www.hzscr.cz 

2.2 Vymezení základních pojmů 

Hlavním zdrojem informací k pojmům souvisejících s ochranou obyvatelstva 

je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů. Jedná se vždy o zákony ve znění pozdějších předpisů. Tento 

soubor právních předpisů vymezuje následující pojmy: 
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Ochrana obyvatelstva – plnění úkolů civilní obrany2, zejména varování 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení 

ochrany jeho života, zdraví a majetku (239/2000 Sb.). Mezinárodním rozeznávacím 

znakem civilní ochrany je modrý rovnostranný trojúhelník na oranžovém pozadí 

(obr. 3) (387/2010 Sb.). Tímto (a mezinárodním rozeznávacím znakem 

pro zdravotnickou službu a duchovní personál, což je červený kříž na bílém poli) 

jsou za válečného stavu označeny prostředky a personál složek IZS 

(239/2000 Sb.). 

 

Obrázek 3: Mezinárodní rozeznávací znak civilní ochrany; Zdroj: Martínek, 2003 

Mimořádná událost – škodlivé působení a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací (239/2000 Sb.). 

Mimořádné události lze dělit podle různých hledisek. Základní je členění na přírodní 

(živelní pohroma; náhlé a nečekané neštěstí způsobené živlem3; je používán též 

termín přírodní katastrofa) a civilizační (antropogenní katastrofa, havárie; jinak 

také průmyslová, provozní nebo technická havárie; zahrnut je i terorismus a válka) 

(Martínek, 2006). Velice podrobnou kategorizaci včetně konkrétních příkladů 

předkládá Veverka (2003).: 

                                        

2 plné znění viz výše nebo též článek 61 Protokolu I Ženevských úmluv z roku 1949 
3 Živel je chápán jako prudký neovladatelný přírodní jev nebo přírodní síla, která má pustošivé 

účinky (Martínek, 2006) 
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Obrázek 4: Podrobné dělení mimořádných událostí; Zdroj: Veverka, 2003 

Naprosto dostačující pro účely této práce i pro pozdější didaktické využití je dělení 

mimořádných událostí, které uvádí B. Martínek v Příručce pro učitele základních 

a středních škol na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí z roku 2003.: 

Tabulka 1: Druhy a příklady mimořádných událostí; Zdroj: Martínek (2003) 

Živelní pohroma Havárie Ostatní události 

povodeň havárie v chemickém 
provozu 

teroristický čin 

zemětřesení radiační havárie sabotáž 

velký sesuv půdy ropná havárie žhářství 

sopečný výbuch dopravní nehoda anonymní ohlášení bomby 

orkán, tornádo zřícení domu  

extrémní chlad a teplo   

pád meteoritu   

velký lesní požár   
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Integrovaný záchranný systém (IZS) – koordinovaný postup složek IZS při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

Systém IZS tvoří základní a ostatní složky. Základními složkami IZS jsou Hasičský 

záchranný sbor ČR (HZS ČR), jednotky požární ochrany zařazené do plošného 

pokrytí, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České Republiky.  

Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory (městská policie, bezpečnostní služby), ostatní 

záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví (orgány hygieny), havarijní, 

pohotovostní, odborné a jiné služby (plynárenská, elektrikářská, vodní, Česká 

pošta, Horská služba aj.), zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení 

občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím (Český červený kříž, 

Svaz záchranných brigád kynologů ČR aj.). Tyto složky IZS poskytují 

při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání (zákon 

239/2000 Sb., Martínek 2006). Pokud nastane krizový stav mezi ostatní složky IZS 

spadají též poskytovatelé akutní lůžkové péče se zřízeným akutním příjmem. 

Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) – posláním HZS ČR je jednak chránit 

životy, zdraví a majetek obyvatel před požáry, jednak poskytovat účinnou pomoc 

při mimořádných událostech. Instituce jako taková byla zřízena v roce 2000 

zákonem č. 238 a je tvořena generálním ředitelstvím HZS, které je součástí 

Ministerstva vnitra, dále hasičskými záchrannými sbory krajů, záchranným útvarem 

(plní především mimořádné úkoly HZS a výcviky k těmto úkolům, dále zajišťuje 

odbornou způsobilost řidičů) a podle výše zmíněného zákona je součástí také SOŠ 

požární ochrany a VOŠ požární ochrany ve Frýdku-Místku. Úkoly HZS jsou plněny 

jeho příslušníky a občanskými zaměstnanci (238/2000 Sb.). 

Koordinace složek IZS – koordinace záchranných a likvidačních prací při 

společném zásahu včetně řízení jejich součinnosti. Samotná koordinace 

představuje rozsáhlý soubor činností a úkolů, například vyhodnocení druhu 

a rozsahu mimořádné události včetně ohrožení s ní spjatých, uzavření místa 

zásahu, atd. (328/2001 Sb.). Koordinací složek IZS jsou pověřena operační 
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a informační střediska IZS (OPIS IZS). Součástí jsou operační střediska krajských 

HZS a OPIS MV-GŘ HZS ČR4 (Martínek, 2003). 

Místo zásahu – místo nasazení složek ISZ v prostoru předpokládaných účinků 

mimořádné události (328/2001 Sb.). 

Záchranné práce – činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení 

rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, 

majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. 

Likvidační práce – činnosti vedoucí k odstranění následků způsobených MU. 

Složky IZS se při provádění záchranných a likvidačních prací řídí příkazy velitele 

zásahu, popřípadě pokyny starosty obce s rozšířenou působností, hejtmana kraje 

(v Praze se jedná o primátora hlavního města Prahy) nebo pokyny Ministerstva 

vnitra. V případě, že byl vyhlášen nouzový stav, stav ohrožení nebo válečný stav 

pokyny vydává Ministerstvo vnitra a za stavu nebezpečí se složky IZS na území 

příslušného kraje řídí pokyny toho, kdo stav nebezpečí podle zvláštního předpisu 

(krizový zákon) vyhlásil (239/2000 Sb.). 

Zařízení civilní ochrany (bez právní subjektivity) – jsou součásti právnické 

osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva. Tvoří je zaměstnanci nebo jiné 

fyzické osoby na základě dohody a věcné prostředky. 

Věcná pomoc - poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných 

a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo 

starosty obce. Věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez 

výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo 

starosty obce. 

Osobní pomoc - činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních 

prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. 

                                        

4 Operační a informační středisko Ministerstva vnitra-Generálního ředitelství HZS ČR 
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Osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale 

se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. 

Plánovaná pomoc na vyžádání - předem písemně dohodnutý způsob 

poskytnutí pomoci ostatními složkami IZS obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám 

integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních 

prací. V zákoně jsou dále uvedeny instituce a správní orgány, které jsou povinné 

plánovanou pomoc na vyžádání poskytnout. 

Havárie – mimořádná událost, ke které došlo v souvislosti s provozem 

technických zařízení, při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami5 a při 

jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými odpady. Pokud dojde k havárii, 

vyplývá z této situace pro právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, která 

je vlastníkem správcem nebo uživatelem uvedených zařízení, budov, látek nebo 

odpadů, soubor povinností. Mezi tyto povinnosti patří podílet se na záchranných 

a likvidačních pracích a na zpracování havarijního plánu kraje, uhradit výdaje 

spojené s likvidací havárie aj. (239/2000 Sb.) 

Krizové řízení - souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených 

na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci 

a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich 

řešením, tento postup se také týká ochrany kritické infrastruktury (-jedná se 

o prvek nebo systém prvků kritické infrastruktury, v případě, že by došlo 

k narušení jeho funkce, mělo by toto závažný dopad na bezpečnost státu (podle čl. 

2 110/1998 Sb.), zabezpečení základních životních potřeb a zdraví obyvatelstva 

nebo na ekonomiku státu). Mezi orgány krizového řízení je řazena vláda, 

ministerstva (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy, 

                                        

5  Zákon 239/2000 Sb. odkazuje na definici nebezpečných chemických látek k § 3 až 5 zákona č. 

157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb. Pojem však vymezuje § 2 zákona 59/2006 Sb, o 

prevenci závažných havárií 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu), Česká národní banka (zřizuje krizový štáb, 

vypracovává krizový plán), orgány kraje (hejtman, krajský úřad, HZS kraje) a další 

územně správní celky. 

Krizové opatření - organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové 

situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv 

a povinností osob. 

Krizový plán – je zřizován ministerstvy a jinými úředními orgány správy jako 

prostředek zajištění připravenosti na řešení krizových situací. Jedná se o souhrn 

krizových opatření a postupů. Je schvalován ministrem. 

Krizová situace - jedná se o mimořádnou událost, která má za následek 

narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav 

nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (krizový stav). 

Krizový stav – souhrnně se tak nazývají krizové stavy, které mohou být 

vyhlášeny v souvislosti se závažností a rozsahem nastalé mimořádné události. 

Legislativní rámec vymezuje tyto krizové stavy (240/2000 Sb.): 

• Stav nebezpečí – může být vyhlášen jako bezodkladné opatření, pokud 

intenzita ohrožení na životech, zdraví nebo majetku nedosahuje značného 

rozsahu6 a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, 

orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo 

subjektů kritické infrastruktury7. Může být vyhlášen po nezbytně dlouhou 

dobu na území celého kraje nebo jeho část, nejdéle však na dobu 30 dnů – 

tuto dobu může hejtman, ten tento stav vyhlašuje, prodloužit jen 

se souhlasem vlády. Není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení za stavu 

nebezpečí, hejtman neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu. 

                                        

6 V takovém případě se podle ústavního zákona 110/1998 Sb. o bezpečnosti České Republiky 
jedná o nouzový stav. 

7 provozovatel například zařízení na snížení ohrožení živelními pohromami, nebo staveb a zařízení 
pro nakládání s odpady, nebo provozovatel veřejných komunikačních sítí (183/2006 Sb. 
stavební zákon) 
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Platnost krizových opatření vyhlášených hejtmanem končí dnem vyhlášení 

nouzového stavu (240/2000.Sb). 

• Nouzový stav – je vyhlašován vládou, pokud dojde k živelním pohromám, 

ekologickým nebo průmyslovým haváriím, které ve značném rozsahu 

ohrožují životy, zdraví nebo majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost 

(110/1998 Sb.). V případě vyhlášení tohoto nebo stavu ohrožení státu 

mohou být vládou na nezbytně dlouhou dobu a v nezbytně nutném rozsahu 

omezena některá práva obsažená v Listině základních práv a svobod, 

konkrétní práva a rozsah omezení stanoví vláda, podrobnosti uvádí zákon 

240/2000 Sb. krizový zákon. Ta také o vyhlášení nouzového stavu 

neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. 

Nouzový stav může být vyhlášen nejdéle na dobu 30 dnů, prodlouženo 

trvání může být jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. 

• Stav ohrožení státu – je vyhlašován Parlamentem na návrh vlády v případě, 

že je bezprostředně ohrožena svrchovanost státu, územní celistvost státu 

nebo jeho demokratické základy. K přijetí usnesení o vyhlášení tohoto stavu 

je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu 

nadpoloviční většiny všech senátorů. Po dobu stavu ohrožení státu, stejně 

tak jako v případě válečného stavu, může vláda požadovat, aby Parlament 

projednal vládní návrh zákona ve zkráceném jednání. Prezident nemá 

právo, po dobu trvání výše zmíněných krizových stavů, vracet zákon přijatý 

ve zkráceném jednání. Vláda ovšem nemůže předložit návrh ústavního 

zákona (110/1998 Sb.). Vláda může krom opatření za nouzového stavu 

mimo jiné omezit vstup na území České republiky těm osobám, které 

nejsou občany ČR (240/2000 Sb.). 

• Válečný stav – o vyhlášení rozhoduje Parlament, je-li Česká republika 

napadena agresorem, nebo pokud je třeba plnit mezinárodní smluvní 

závazky o společné obraně proti napadení (110/1998 Sb.). 

Varování – jedná se o souhrnná opatření v oblasti organizační, technické 

a provozní, která mají zabezpečit bezprostřední předání informace o hrozící nebo 
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již vzniklé MU. Obyvatelstvo je o této skutečnosti informováno především 

(jediným) varovným signálem „Všeobecná výstraha“ (obr. 3). Tento signál je 140 

s trvající kolísavý tón sirény může být opakován až třikrát za sebou s přibližně 

tříminutovými intervaly. Zaveden na našem území byl 1. listopadu 2001 (Martínek, 

2006; Martínek 2003; www.hzscr.cz).  

Po zaznění signálu následuje verbální informace, která upřesní povahu nebezpečí 

a obsahuje základní doporučení pro obyvatelstvo. V případě varovné signálu může 

mít verbální informace následující znění: 

• Všeobecná výstraha: „Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná 

výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních 

rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“ 

• Nebezpečí zátopové vlny: „Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové 

vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, 

televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí 

zátopové vlny.“ 

• Chemická havárie: „Chemická havárie, chemická havárie, chemická 

havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, 

televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, 

chemická havárie.“ 

• Radiační havárie: „Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. 

Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, 

televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační 

havárie.“ 

 

Obrázek 5: Grafické znázornění varovného signálu Všeobecná výstraha; Zdroj: 

www.hzscr.cz 
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Po zaznění varovného signálu platí následující zásady chování: 

• Okamžitě se ukrýt v nejbližší budově, při cestě automobilem zaparkovat 

a pak se ukrýt. 

• Zavřít dveře a okna. 

• Zapnout rádio nebo televizi či poslouchat zda nejsou předávány informace 

jinou cestou (místní obecní či závodní rozhlas, sirény, mobilní prostředky 

záchranných složek). 

Obyvatelé by měli v případě MU respektovat varovné a tísňové informace a pokyny 

složek IZS, pomáhat dětem, starým, nemocným či zdravotně 

znevýhodněným/postiženým příbuzným osobám nebo osobám v sousedství. 

Naopak rozšiřování poplašných a neověřených zpráv, bezúčelné telefonování je 

zcela v rozporu s obecnými pokyny v případě MU. Důležité je také zachovat klid 

a nepropadat panice.  

Verbální informace doplňují informace (varovného) signálu sirény, mohou ovšem 

být reprodukovány i samostatně – takovou verbální informací je: 

• Konec poplachu: „Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. 

Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec 

poplachu, konec poplachu, konec poplachu.“ 

Prostřednictvím sirén mohou být vysílány, které nejsou varovné. Jedním z těchto 

signálů je „Požární poplach“ (obr. 5), slouží ke svolání jednotek požární ochrany, je 

charakterizován přerušovaným tónem sirény po dobu 60 s a doplněn verbální 

informací: 

• Požární poplach: „Požární poplach, požární poplach, požární poplach. 

Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární 

poplach.“ 
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Obrázek 6: Grafické znázornění signálu požární poplach; Zdroj: www.hzscr.cz 

Každou první středu v měsíci probíhá přesně v 12:00 ověřování provozuschopnosti 

jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV) akustickou zkouškou 

koncových prvků varování zkušebním tónem (obr. 7). Technicky se jedná o trvalý 

tón sirény trvající140 s. Doprovodná je verbální informace: 

• Zkouška sirén: „Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla 

zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“ 

Zkušební tón ovšem může zaznít i v jiných případech, jako jsou oslavy některých 

státních svátků nebo výročí. Na základě rozhodnutí příslušných orgánů tento tón 

zazněl jako výraz piety po událostech, při kterých došlo k velkým ztrátám na 

životech – teroristické útoky v USA, New Yorku v roce 2001; zemětřesení a 

tsunami v jihovýchodní Asii roku 2004. 

 

Obrázek 7: Grafické znázornění signálu akustické zkoušky sirén; Zdroj: 

www.hzscr.cz 

Sirény jsou součástí Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV), ten je 

v ČR budován od roku 1991. Tvoří jej soustava vyrozumívacích center, 

telekomunikačních sítí a koncových prvků varování a vyrozumění. Koncovými prvky 

v systému JSVV jsou kromě sirén (elektromechanické neboli rotační a elektronické) 
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také místní informační systém8 (obecní rozhlasy) - tedy technická zařízení schopná 

vydávat varovný signál. Do kategorie koncových prvků varování a vyrozumění 

spadají také mobilní telefony a zařízení se stejnou funkcí – tedy technická zařízení 

schopná předat informaci orgánům krizového řízení (239/2000 Sb.; 380/2002 Sb.; 

Martínek 2006; www.hzscr.cz). 

V současné době je JSVV tvořen sítí 154 vysílačů, které ovládají 5757 koncových 

prvků varování. Martínek (2006) uvádí stav ke konci roku 2004, a to 6200 

koncových prvků varování, jež jsou majetkem především HZS ČR, obcí a ČEZ), 

tímto je zajištěno pokrytí varovným signálem pro 90 % území ČR. Nejpočetnějším 

prvkem koncového varování jsou i nadále rotační sirény, jsou však postupně 

nahrazovány elektronickými sirénami, které lépe vyhovují současným požadavkům 

(Vyhodnocení). 

Jednotný systém varování a vyrozumění je zajišťován a spravován Ministerstvem 

vnitra, to také určí způsob informování fyzických a právnických osob o charakteru 

mimořádné události a připravovaných opatření (239/2000 Sb.). 

Tísňové volání – termínem je myšlena kombinace čísel stanovena v číslovacích 

plánech, kterou je nutno bezplatně a nepřetržitě zpřístupnit za účelem záchrany 

lidských životů, zdraví, majetku nebo veřejného pořádku (www.hzscr.cz). 

Provozovatel telekomunikačních služeb je povinen všem svým uživatelům umožnit 

volání, které nevyžaduje použití jakéhokoli platebního prostředku (mincí, 

bankovek, karet), na čísla tísňového volání. Čísly tísňového volání je rozuměno 

jednotné evropské číslo tísňového volání a národní čísla tísňové volání (112) 

(127/2005 Sb.). Je v gesci Ministerstva vnitra zajistit nepřetržitou obsluhu linky 

112, ve spolupráci s tímto ministerstvem se také poskytovatelé služeb v oblasti 

komunikace podílejí na přípravě a řešení způsobu krizové komunikace (239/2000 

Sb.). 

                                        

8 určen pro obce s více než 500 obyvateli, kde není vybudován jiný koncový prvek nebo mající 
nezastupitelný význam (historický, průmyslový, mezinárodní) 
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Tabulka 2 Telefonní čísla vyhrazena pro tísňová volání v ČR; Zdroj: Vyhláška 
117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických zařízení 

Telefonní číslo Instituce 

150 Hasičský záchranný sbor ČR 

155 Zdravotnická záchranná služba 

158 Policie ČR 

156 Obecní (městská) policie 

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání 

Čísla vyplňující intervaly mezi jednotlivými národními čísly tísňového volání tedy 

151; 153; 154; 157 a 159 slouží jako rezerva pro národní tísňové volání. Číslo 152 

náleží MV-GŘ HZS ČR, je určeno pro testování a není zveřejňováno v telefonním 

seznamu (117/2007 Sb.). 

Historie jednotného evropského čísla tísňového volání se datuje do roku 1991, 

tehdy Rada Evropských společenství vydala rozhodnutí č. 91/396/EEC o zavedení 

tohoto čísla. Pro všechny členské státy bylo povinností toto číslo zavést s tím, 

že do konce roku 1996 musí být ve všech státech plně funkční. Číselná kombinace 

byla zvolena 112 s mezinárodní platností. Českým telekomunikačním úřadem bylo 

vydáno rozhodnutí o uvolnění čísla 112, na kterém byla do roku 1998 provozována 

služba informace o přesném čase. Usnesením vlády z roku 2002 bylo rozhodnuto 

o vybudování 14 telefonních center tísňového volání (OPIS IZS) – umístěna jsou 

v sídlech HZS jednotlivých krajů, jejichž zkušební provoz byl ukončen v červnu 

2004 (www.hzscr.cz). Tímto krokem se 112 stala krizovou linkou informující složky 

IZS o nastalých mimořádných událostech – v žádném případě ji tedy nelze 

využívat ohledně dotazu na přesný čas či v jiných nevhodných případech. Zneužití 

všech linek tísňového volání je trestné. 

Na OPIS IZS je svedena také linka 150 (Martínek, 2003). 

Webové stránky HZS ČR uvádějí rady pro efektivní komunikaci s dispečerem linky 

tísňového volání. Rady zní: 

• Zachovat klid! 

• Najít si bezpečné místo, odkud budu realizovat hovor na tísňovou linku. 
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• Vyčkat přihlášení operátora. 

• Nezavěšovat pokud se ozve jiná složka IZS, než byla původně volána – 

jednou z možností je, že bylo omylem vytočeno jiné číslo. V takovém 

případě bude hovor buď přepojen, anebo naše oznámení bude dispečerem 

zaznamenáno a předáno příslušné složce IZS. 

• Popsat jasně a stručně situaci. Sdělení by mělo obsahovat následující: 

o jméno a příjmení volajícího 

o telefonní číslo, z kterého je hovor uskutečňován 

o co se stalo 

o kdy se událost stala, nebo zda se právě děje 

o počet osob, které potřebují pomoc 

o místo potřebného zásahu – pokud možno úplnou adresu místa 

události, nejvhodnější přístupovou cestu 

Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého je hovor 

uskutečňován, je nutné tuto skutečnost uvést. 

o upozornění na možná nebezpečí v místě MU (nebezpečí výbuchu, 

přítomnost nebezpečných látek, apod.) a také na komplikace na 

dojezdové trase (neprůjezdnost) 

• Doplnit další potřebné informace na požádání dispečera. Odpovědět 

na případné dotazy dispečera a spolupracovat. 

• Postupovat podle pokynů a rad dispečera. 

• Nezavěšovat, dokud nebude dispečerem vydán takový pokyn. 

• Ponechat telefonní linku volnou (netelefonovat), můžeme být zpětně 

kontaktováni operátorem kvůli zjištění dalších informací nebo poskytnutí 

rad. 

• Zavolat znovu tísňovou linku, pokud dojde ke změně (zhoršení ale 

i zlepšení) situace v místě MU. 
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Může nastat situace, že jedna MU je ohlašována více volajícími, v takovém případě 

je dispečerem zpravidla požadováno pouze poskytnutí dodatečných informací nebo 

jejich zpřesnění a hovor je ukončen. Tímto postupem je zajišťováno zpřístupnění 

linky pro další tísňové hovory. 

Evakuace – souhrn opatření k zajištění přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní 

hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné 

výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. Je 

prováděna z míst ohrožených MU do míst, která evakuovanému obyvatelstvu 

zajistí náhradní ubytování a stravování, zvířatům ustájení a věcem jejich 

uskladnění. Ubytování a opatření a distribuce zásob jsou zajišťovány 

zpracovatelem evakuačního plánu (hejtman, starosta). Samotné opuštění oblastí 

ohrožených MU je zpravidla plánováno do 48 hodin od vyhlášení evakuace. 

V oblastech s vysokou hustotou osídlení a velkých průmyslových zón je tato lhůta 

72 hodin (380/2002 Sb.). 

Evakuace je prováděna v případě předpokladu dlouhodobého či zásadního 

zhoršení životních podmínek zapříčiněného přírodní katastrofou nebo 

i průmyslovou havárií (radiační, chemickou). Evakuační opatření jsou zpravidla 

prováděna v době, kdy krizová situace teprve hrozí, nebo ještě není plně 

rozvinuta. 

Proces evakuace lze rozdělit podle různých hledisek. Rozsahem evakuačních 

opatření je odlišována evakuace obyvatel a osazenstva jedné nebo menšího počtu 

obytných či administrativních budov. Tato evakuace je zpravidla prováděna podle 

požárních evakuačních plánů a s tím souvisejících předpisů. Dalším případem je 

evakuace obyvatelstva části nebo celého urbanistického celku prováděná 

pro rozlehlejší prostor. Pokud krizová situace vyžaduje, aby obyvatelstvo opustilo 

oblast trvalého bydliště na dobu delší než 24 hodin, jedná se o evakuaci 

dlouhodobou. Pro obyvatelstvo, které nemá možnost přečkat tuto situaci například 

u příbuzných je zajišťováno náhradní ubytování, dále jsou realizována opatření 

pro nouzové přežití a k zajištění základních potřeb obyvatel. V případě krátkodobé 

evakuace není zajišťováno náhradní ubytování a opatření nouzového přežití jsou 
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realizována v omezeném rozsahu (zajištění dekami, teplými nápoji apod.). Takto 

lze dělit evakuační opatření podle doby trvání. Podle způsobu realizace je 

rozlišována evakuace samovolná, kdy obyvatelstvo jedná dle vlastního uvážení, 

orgány, jinak odpovědné za řízení evakuace, tento proces pouze usměrňují. 

Evakuace řízená je plně v kompetenci příslušných orgánů (Martínek, 2006). 

Orgány pro řízení evakuace jsou evakuační středisko (zpravidla umístěno mimo 

evakuovanou oblast; místo, kde se osazenstvo z evakuované oblasti shromažďuje; 

označeno nápisem nebo rozeznávacím znakem civilní obrany), přijímací středisko 

(přijímá evakuované, zajišťuje informace i zdravotnickou pomoc; též označeno) 

a pracovní skupina krizového štábu (zajišťuje průběh evakuace, nouzové 

zásobování, dokumentuje celý průběh evakuace) (380/2002 Sb.). 

Doporučenými opatřeními před opuštěním domu/bytu v případě, že je vyhlášena 

evakuace jsou: 

• Uzavřít přívod vody a plynu. Uhasit otevřený oheň v topidlech. V případě 

povodní vypnout i přívod elektrické energie, při jiných MU vypnout 

elektrické spotřebiče s výjimkou ledniček, mrazáků a obdobných zařízení. 

• V případě povodní zajistit předměty (chemické prostředky a další 

nebezpečné látky), které by mohla voda odnést. Pokud se jedná o radiační 

havárii, zakrýt zdroje vody, potraviny, krmivo pro zvířata a další. 

• Malá zvířata, zejména psy a kočky, je možné odnést s sebou řádně 

zajištěna, v přepravkách. Ostatní domácí zvířata zabezpečit, zásobit vodou 

a krmivem a připravit k případné evakuaci. 

• Dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou. 

• Připravit evakuační zavazadlo. 

• Uzavřít okna a další možné přístupy, při odchodu byt/dům uzamknout. 

• Ověřit, zda sousedé také konají přípravné činnosti. 

• Dostavit se na určené evakuační středisko. V případě použití vlastního 

vozidla postupovat podle pokynů řídících orgánů (Martínek, 2006). 
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Evakuační zavazadlo – má doporučené parametry a obsah. V ideálním případě 

jde o lehké cestovní zavazadlo (krosna, batoh, cestovní taška nebo kufr) s níže 

vypsaným doporučeným obsahem o celkové hmotnosti do 25 kg pro dospělou 

osobu a do 10 kg pro děti do 15 let opatřené jmenovkou a adresou. Evakuační 

zavazadlo by mělo být připraveno pro každého člena rodiny, pozornost by měla být 

zvláště věnována přípravě evakuačního zavazadla pro děti. 

Doporučený obsah evakuačního zavazadla: 

• Základní (trvanlivé) potraviny a nápoje na 3 dny: dobře zabalený chléb, 

trvanlivý salám, tvrdý sýr, potraviny dlouho uchovatelné, konzervované, 

ovoce trvanlivé, sušené; sušenky, čokoláda. Pitnou vodu i další nápoje 

balené v plastových lahvích. 

Při zajišťování potravin je třeba dbát na individuální dietní požadavky, 

zejména u kojenců, batolat (obecně dětí), starých lidí a členů rodiny 

se specifickými dietními potřebami z důvodu onemocnění. 

• Předměty denní potřeby: jídelní miska, příbor, šitíčko, zavírací nůž, 

provázek, zavírací špendlíky, otvírák na konzervy. 

• Osobní doklady (včetně rodného, oddacího, výučního listu, maturitního 

vysvědčení, diplomu, pojistných smluv a dalších), peníze, cennosti a psací 

potřeby. 

• Léky osobní potřeby i další vybavení lékárničky (tlakový obvaz, náplasti, 

léky na tišení bolesti, snižování horečky, dezinfekční a antiseptické 

prostředky) 

• Hygienické potřeby (zubní kartáček a zubní pasta, toaletní papír, mýdlo, 

ručník) a další prostředky osobní hygieny. 

• Náhradní obuv, oblečení a prádlo, pokrývka hlavy, šátek, pláštěnka. 

• Spací pytel (deky, přikrývky), karimatka nebo nafukovací lehátko. 

• Mobilní telefon s nabíječkou, bateriová svítilna, přenosný rozhlasový 

přijímač s náhradními bateriemi, svíčky, zapalovač, zápalky, píšťalka, 
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prostředky k ukrácení dlouhé chvíle (společenská hra, knížka, pro děti 

oblíbená hračka). 

Naprosto nevhodné jsou objemné a křehké předměty, rychle se kazící potraviny, 

zbraně, alkohol, látky jedovaté či jinak ohrožující zdraví a další (Marádová, 2007; 

Martínek, 2006). 

Ukrytí obyvatelstva – využití krytů CO, ale i jiných vhodně upravených prostor 

přizpůsobených k ochraně obyvatelstva. Jedná se o kolektivní ochranu 

obyvatelstva. Krytové družstvo zabezpečuje plynulý vstup obyvatelstva do úkrytu, 

jeho plynulé rozmístění a poučení o chování v úkrytu. Zajišťováno je: 

• stálými úkryty – trvalé ochranné prostory v podzemní části staveb nebo 

stavby samostatné. Rozlišovány jsou tlakově neodolné (STNÚ), tlakově 

odolné stálé úkryty (STOÚ) a ochranné systémy podzemních dopravních 

staveb. Stálé tlakově odolné úkryty jsou využívány k ochraně obyvatelstva 

proti účinkům zbraní hromadného ničení ve  stavu ohrožení státu nebo 

válečném stavu. STNÚ účinně ochrání obyvatelstvo proti účinkům 

světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci 

radioaktivním prachem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní 

hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

Ochranné systémy podzemních dopravních staveb jsou k ochraně 

obyvatelstva využívány ve stejných situacích jako STOÚ a také při MU 

(380/2002 Sb.). Často jsou stavby stálých úkrytů využívány dvojím 

způsobem, v době míru slouží jako kina, kavárny, garáže, šatny, sklady, 

za MU plní funkci krytu (Martínek, 2006). 

Dříve, v období studené války (1950-1990), byly stálé úkryty stavěny 

na místech nejpravděpodobnějšího cíle napadení zbraněmi hromadného 

ničení. Jejich rozmístění na území ČR je z toho důvodu nerovnoměrné 

(nejvíce: hl. m. Praha, Moravskoslezský, Středočeský a Ústecký kraj; 

nejméně: Liberecký a Jihočeský kraj). Výstavba byla ukončena po roce 

1990, jsou pouze dokončovány již dříve rozestavené stálé úkryty (Šilhánek, 
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2003). 

nebo 

• improvizovanými úkryty - předem vybrané vyhovující prostory ve strategicky 

výhodných částech bytů, obytných budov, provozních a výrobních objektů. 

Tyto prostory budou upravovány při hrozbě vzniku či samotném vzniku MU, 

s ohledem na povahu hrozícího nebezpečí, zúčastněnými osobami pro jejich 

ochranu za využití vlastních materiálních a finančních zdrojů. Při radioaktivní 

spadu, či nepřátelském leteckém útoku jsou nejvhodnější volbou suterénní 

nebo sklepní prostory s železobetonovými stropy, silnými obvodovými zdmi 

a minimem okenních otvorů. Proti úniku nebezpečných látek je vhodné 

zřídit úkryt ve vyšších patrech budovy na straně budovy odvrácené od místa 

havárie. Doporučená doběhová vzdálenost je 500 až 800 m od místa pobytu 

osob, pro které je úkryt určen (MV-GŘ HZS ČR, 2001). Poskytují účinnou 

ochranu před světelným a tepelným zářením, uniklými těkavými látkami, 

průmyslovými škodlivinami, před pronikavou radiací, kontaminovaným 

radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení 

za vyhlášeného válečného stavu (380/2002 Sb.). 

Stálé úkryty z osmdesátých a devadesátých let minulého století jsou nejčastěji 

koncipovány pro 150-900 ukrývaných osob, existují však i úkryty 

pro 3000 ukrývaných osob a více. Minimální kapacita stálých úkrytů je 50 osob. 

Konstrukční kapacita úkrytu může být v případě potřeby překročena nanejvýš 

o 20 % (Šilhánek, 2003). 

V případě nutnosti přesunu do úkrytu je obyvatelstvo vybaveno připraveným 

evakuačním zavazadlem a jsou realizovány zásady pro opuštění obydlí (Martínek, 

2006). 

2.2.1 Havárie s únikem nebezpečných látek 

Jednotlivé MU (povodně, požáry, radiační havárie…) vyžadují specifická opatření. 

V této práci bude více prostoru věnováno MU s názvem „havárie s únikem 

nebezpečných látek“. Pojmy „havárie“ a „nebezpečná látka“ byly již vymezeny. 
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Závažná havárie - mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově 

a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která 

vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu 

nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, 

přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému 

dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí 

nebo k újmě na majetku (59/2006 Sb.) 

Samotné úniky nebezpečných látek lze rozdělit na kontrolované (například 

vypouštění kapalných odpadů do vodních toků, přičemž množství látek 

vypouštěných z provozů je regulováno, aby tak byla minimalizována možnost 

ohrožení zdraví člověka či životního prostředí) a nekontrolované, právě druhé 

jmenované spadají do kategorie MU. Dochází při nich k ohrožení zdraví, životů 

a životního prostředí. Nekontrolované úniky se často vyskytují v následujícím sledu 

událostí: exploze – požár – únik látky (Martínek, 2006). 

Únik nebezpečných chemických látek může být zapříčiněn různými okolnostmi, 

příkladem může být činnost člověka (havárie vzniklá při výrobě, skladování nebo 

přepravě nebezpečné látky), působení přírodních jevů (povodeň, vítr, zemětřesení, 

sesuv půdy), teroristický čin, válečná operace. Zdroje nebezpečných chemických 

látek jsou rozlišovány na stacionární (skladovací prostory, podniky) a mobilní 

(dopravní prostředky, kterými se nebezpečné chemické látky přepravují 

po silnicích, železnicích, vodních tocích). Ohrožení rozsáhlejšího charakteru 

zpravidla způsobují stacionární zdroje chemických látek, častěji však dochází 

k únikům nebezpečných chemických látek z mobilních zdrojů (Kroupa, 2004). 

Pro člověka největší nebezpečí ohrožení na zdraví či na životě spočívá v úniku 

plynů nebo par látek, které se vyznačují hořlavostí, výbušností, jedovatostí, nebo 

obdobnými vlastnostmi se stejným účinkem. V ČR jsou takovými nejčetnějšími 

látkami chlor a amoniak9. Dalšími hojně se vyskytujícími toxickými látkami jsou 

                                        

9 V příloze práce jsou v tabulkách uvedeny některé fyzikálně chemické vlastnosti těchto a dalších 
látek, příznaky zasažení a postupy první pomoci. Zdroj tabulek: Kroupa, 2004  
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oxid dusičitý, oxidy dusíku, sulfan, kyanovodík, formaldehyd a produkty spalování-

oxidy uhličitý a uhelnatý (Kroupa, 2004; Martínek, 2006). 

Nejčastějším způsobem vniku toxické látky do organismu je vdechnutí. Dalšími 

cestami mohou být vstřebání povrchem kůže, trávicím traktem, ale také očními 

spojivkami, zvukovody a prokrveným prostorem pod jazykem 

Povahu uniklé chemické látky, její chování v přítomnosti vzduchu, působení 

na zdraví člověka určují její vlastnosti - ať už popisující látku z toxikologického 

hlediska (letální koncentrace, doba latence) nebo fyzikálně chemické vlastnosti – 

relativní molekulová hmotnost (RMH) nebezpečné chemické látky tj. součet 

atomových hmotností v molekule, na této charakteristice spolu s dalšími 

vlastnostmi závisí i způsob šíření, pokud je molekulová hmotnost látky vyšší než 29 

(RMH vzduchu), bude se tato látka (např. chlór) držet při zemi a vnikat 

do sklepních prostor, takových látek je většina. Některé látky s nižší RMH než 

vzduch vytvářejí mlhu, která se také drží při zemi (např. amoniak); bod varu; 

těkavost, výbušnost a hořlavost; reaktivita; rozpustnost ve vodě; barva a zápach. 

Značení nebezpečných chemických látek – nebezpečné látky podléhají 

systému značení. Ke značení je užíváno bezpečnostních značek (oranžový obdélník 

s výstražným obrázkem, značkou a popisem, například: obrázek lebky, T+. vysoce 

toxický), výstražných tabulek (oranžová s černým okrajem obsahující dvě čísla nad 

sebou oddělené černou čárou, v horní části se nachází Kemlerův kód – označuje 

druh nebezpečí, v dolní identifikační číslo látky), indexového čísla a CAS čísla 

(Chemical Abstract Service). Dále jsou užívány R- a S- věty. R-věty označují 

specifickou rizikovost látky, S-věty pak standardní pokyny pro bezpečné zacházení 

(Kroupa, 2004). V současné době však v souvislosti s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek 

a směsí (CLP), o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 

nařízení č. 1907/2006, v platném znění – s platností od 20. 1. 2009 – je zaváděn 

v celé EU nový systém klasifikace a označovaní chemických látek, který vychází 

z globálně harmonizovaného systému (GHS). Nově je zavedena značka 

kosočtvercového tvaru s černým symbolem na bílém pozadí červeně orámovaná. 
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Formulován je také systém H-vět, standardní věty o nebezpečnosti (dříve R), 

z anglického hazard, a P-vět, což jsou pokyny pro bezpečné zacházení (dříve S), 

z anglického precaution. Jedná se o nový systém klasifikace, není možné pouze 

zaměňovat nové H a P věty za stávající R a S věty. Chemické látky se takto nově 

značí od 1. 12. 2012, u chemických směsí toto značení platí od 1. 6. 2015 (Prucek, 

2013). 

První pomoc při havárii s únikem nebezpečných látek – hlavní zásadou je 

přerušení kontaktu postižené osoby s nebezpečnou látkou, to bude zajištěno 

přemístěním z oblasti zamoření. Postiženému je neprodleně nasazena ochranná 

maska, je-li k dispozici. Po přemístění je postižená osoba zbavena 

kontaminovaného oděvu a její oční spojivky jsou vypláchnuty borovou vodou. 

Nutno zabezpečit a neustále kontrolovat dýchání zasažené osoby, případně zahájit 

umělé dýchání z úst do úst. Toto nesmí být přerušeno na dobu delší než 

15 sekund. Neodmyslitelnou součástí je přivolání lékařské pomoci. Informace 

jakým způsobem (inhalací, požitím nebo cestou přes kůži) k otravě došlo a kdy 

k otravě došlo (jak dlouho byl postižení nebezpečné látce vystaven, jaké jí bylo 

množství) jsou pro lékaře zásadní. Eventualitou je konzultace případu 

s Toxikologickým informačním střediskem, které má nepřetržitý provoz10 (Kroupa, 

2004). 

Improvizovaná individuální ochrana (IIO) – nemůže plně nahradit speciální 

prostředky určené k individuální ochraně při havárii s únikem nebezpečných látek 

nebo radiační havárii (ochranné masky s filtry, ochranné oděvy aj.) Použití 

prostředků improvizované individuální ochrany je časově omezeno, budou-li však 

použity správně, ochrání zdraví a zachrání tak životy. Princip IIO tkví ve využití 

částí oděvů a dalších pomůcek, které jsou běžně dostupné v domácnosti k zajištění 

ochrany dýchacích cest a celého povrchu těla. Pro maximální účinek prostředků 

IIO je nutno dodržet několik zásad: 

                                        

10 Toxikologické informační středisko, Praha 2, Na bojišti 1, tel. 224 919 293; 224 915 402, 

e-mail: tis@vfn.cz (webové stránky TIS) 
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• Celý povrch těla musí být zakrytý, žádné místo nesmí zůstat nezakryté. 

• Zajistit co nejlepší utěsnění všech ochranných prostředků. 

• Pro zajištění co nejefektivnější ochrany je možné kombinovat jednotlivé 

ochranné prostředky a použít více vrstev oděvu. 

Využití prostředků IIO je určené zejména k: 

• přesunu obyvatelstva do stálých úkrytů 

• úniku ze zamořeného území 

• překonání zamořeného prostoru 

• ochraně v ochranném prostoru jednoduchého typu (OPJT) 

• evakuaci obyvatelstva 

Jako prostředky k IIO hlavy lze využít čepice, šátky, které budou zajištěny kapucí 

a nasazenou ochrannou přilbou (motocyklová, pracovní ochranná přilba, 

cyklistická, lyžařská), která ochrání hlavu před padajícími předměty. Ochraně očí a 

dýchacích cest je nutno věnovat největší pozornost. K překrytí úst a nosu lze 

využít kus bavlněné látky či ručník navlhčený vodou a převázaný šálou či šátkem. 

Pokud známe povahu látky, která při havárii unikla, je možné ochranu zefektivnit 

namočením roušky přilehlé k ústům do roztoku octa (pokud unikla látka 

zásadotvorná - amoniak) nebo do roztoku jedlé sody (v případě úniku látky 

kyselinotvorné – chlor, oxidy uhlíku a síry). K IIO očí jsou nejvhodnější uzavřené 

brýle (plavecké, potápěčské, motocyklové, lyžařské), u kterých utěsníme případné 

průduchy lepicí páskou. V případě, že takové brýle nejsou v dosahu, můžeme 

na ochranu očí použít průhledný igelitový sáček, ten přetáhneme přes hlavu 

a převážeme provázkem v úrovni lícních kostí. Při používání igelitových tašek 

a sáčků je nutné eliminovat možnost udušení. Prostředkem IIO v případě trupu 

těla poslouží kabát, sportovní šusťákové soupravy a jiné bundy, kalhoty, 

kombinézy. Nutno využít lepicí pásky k utěsnění netěsných zipů a zapínání, 

provázku k utěsnění nohavic a rukávů, pásku kolem pasu, šála kolem krku. Je 

doporučeno vrstvení oblečení a použití pláštěnky jako vrchní vrstvy. Ochranu rukou 
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nejlépe zajistí pryžové rukavice, pokud nejsou k dispozici tak igelit. Rukávy vždy 

převážeme provázkem. K ochraně nohou použijeme nejlépe vysoké holínky, 

kozačky, v případě nízkých bot přidáme návleky z igelitových tašek. Vše je opět 

nutno utěsnit a nenechat některá místa nechráněná (Martínek, 2006). 

Požár – „každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob 

nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí 

a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní 

prostředí bezprostředně ohroženy“ (246/2001 Sb.) 

Druhy hasicích přístrojů (HP) – hašení požáru má svá specifika. Pro 

přehlednost jsou uvedeny v tabulce jednotlivé druhy přenosných hasicích přístrojů 

a vhodnost jejich užití. 

Tabulka 3 Přehled druhů hasicích přístrojů; Zdroj: webové stránky HZS JMK, 

Marádová (2007), Mikulka (2005) 

Pěnový HP Vhodný na hašení pevných hořlavých látek a hořlavých kapalin 

(dřevo, papír, seno, textil, plasty, nafta, benzín) Nevhodný na 

hašení kapalin mísících se s vodou (aceton, líh) a hořlavých plynů 

Nesmí se použít při hašení elektrických zařízení pod proudem, 

lehkých kovů a hořlavých alkalických kovů 

Vodní HP Vhodný na hašení papíru, dřeva a dalších pevných hořlavých látek, 

alkoholů rozpustných ve vodě Nevhodný k hašení hořlavých kapalin 

(benzín, nafta, ředidla) a pevných látek (guma, vosk, dehet, plast), 

hořlavých plynů, cenných materiálů (archivy) Nesmí se použít při 

hašení elektrických zařízení pod proudem, lehkých kovů a hořlavých 

alkalických kovů, látek prudce reagujících s vodou (kyseliny), tuků, 

olejů 

Práškový HP Vhodný na hašení elektrických zařízení pod proudem, hořlavých 

plynů, benzinu, nafty, oleje, pevné materiály, počítačů a další 

elektroniky Nevhodný k hašení dřeva uhlí textilu Nesmí se použít 

při hašení lehkých kovů a hořlavých alkalických kovů 
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Sněhový HP Vhodný na hašení elektrických zařízení pod proudem, hořlavých 

plynů a kapalin, jemné mechaniky a elektronického zařízení 

Nevhodný k hašení dřeva uhlí textilu Nesmí se použít při hašení 

lehkých kovů a hořlavých alkalických kovů, hořlavého prachu a 

sypkých látek Pozor! Součástí náplně je CO2, hrozí proto vznik 

omrzlin při uchopení kovových částí za provozu bez ochrany rukou, 

nebo v případě hašení hořících osob. Nehasit automobily, pokud jsou 

v nich přítomné osoby – hrozí udušení CO2. 

Halotronový HP Vhodný na hašení automobilů, jemné mechaniky a elektroniky, 

počítačů, elektrických zařízení pod proudem, archivů a cenných 

materiálů Nesmí se použít při hašení lehkých kovů a pevných 

žhnoucích látek Pozor! Při použití v uzavřených a nevětraných 

prostorech se vystavujeme riziku ohrožení zdraví, dochází totiž ke 

vzniku toxických plynů. 

 

3 Civilní ochrana v systému českého školství 

Pozice branné výchovy ve vzdělávacím systému sledovala historický trend střídání 

poválečných období klidu s obdobími útlaku a invazí v českých zemích. 

V souvislosti s tím střídavě vycházela nařízení o povinném zařazení branné výchovy 

a nařízení, která brannou výchovu vyčleňovala ze systému povinného vzdělávání 

pro zpochybnění jejího významu. 

Za poválečného období do roku 1918 neměla branná výchova své místo 

ve vzdělávacím systému, převažoval odklon od všeho připomínajícího válku. První 

zmínky o úpravě obsahu tělesné výchovy a začlenění přípravy pro brannou 

povinnost byly obsaženy v Branném zákoně (1920). Celospolečenské požadavky 

na vojenskou průpravu a připravenost žáků vzrostly v roce 1933. O možnost 

realizace branné výchovy projevily zájem tělovýchovné organizace, sportovní svazy 

nebo Československý červený kříž. Branná výchova měla připravovat žáky 

na obranu vlasti, zvýšeny tedy byly nároky na fyzickou přípravu a všestrannost. 

Ve výnosu Ministerstva školství o výchově žáků národních škol k brannosti byl 
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akcentován mravní a občanský rozměr branné výchovy realizované v rámci tělesné 

výchovy a cvičeních v přírodě. Téma branné výchovy prostupovalo všemi předměty 

a stupni národní školy. Zákon 1937 o branné výchově ještě posílil její pozici, mohl 

být vytvořen i samostatný předmět a její výuka probíhala různou formou podle 

stupně vývoje žáků. Prosazován byl praktický charakter výuky branné výchovy 

pomocí skutečných činností ve skutečných situacích spolu s častým pobytem 

v přírodě. Důraz byl kladen nejen na tělesnou ale i duševní a mravní zdatnost. 

Vznešeným cílem bylo vidět brannou výchovu jako prostředek výchovy 

k demokracii. I když branná výchova prostupovala všemi předměty, její těžiště 

stále bylo v tělesné výchově. V návaznosti na události roku 1938 tehdejší vláda 

odvolala všech směrnice upravující brannou výchovu, ta byla obnovena na všech 

stupních škol opět až po roce 1945. 

V padesátých letech je branná výchova nástrojem ideologie socialismu. V roce 

1953 přestala být povinnou a stala se zájmovou činností (Chlíbková, 2008, 

Šrámek, 2008) 

Jak již bylo napsáno dříve význam branné výchovy se měnil spolu s představiteli 

státu. Ze současnosti k tomu Martínek (2006) dodává, že ve školním roce 

1991/1992 byla branná výchova jako předmět základních a středních škol zrušena, 

protože neodpovídala tehdejší koncepci společnosti. Vzdělávání žáků v oblasti 

ochrany zdraví však nebylo zajištěno jiným předmětem. Náprava tohoto stavu byla 

předmětem experimentu v letech 1994-1995, jehož návrhem bylo nevytvářet 

pro téma ochrany člověka samostatný předmět, ale začlenit jej do stávajících 

předmětů. Koncepce začlenění byla učiteli kladně přijata. Byl vydán pokyn MŠMT 

doporučující zařadit téma ochrany člověka za mimořádných událostí od 1. 9. 1999, 

o samotném zařazení však rozhodoval ředitel školy. V březnu roku 2003, konkrétně 

15. 3. vstupuje v platnost novelizovaný pokyn MŠMT, kterým je problematika OMU 

povinně zařazena do každého ročníku v rozsahu minimálně šesti hodin. 

na ředitelích školy tentokrát je, jakou formou bude výuka zajištěna (Martínek, 

2006) 
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3.1 Kurikulární reforma v ČR 

Ke změně došlo od 1. 1. 2005, kdy nabyl účinnosti zákon číslo 561/2004 Sb., 

o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). Tímto zákonem jsou právně ukotveny změny v systému kurikulárních 

dokumentů a pojetí vzdělávací politiky, které jsou formulovány v Národním 

programu rozvoje vzdělávání v ČR (jinak též Bílá kniha) (NÚV). 

Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na státní a školní úrovni (přehledně obr. 8). 

Národní program vzdělávání (NPV) a rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří 

státní úroveň, školní úroveň představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle 

nichž je uskutečňováno vzdělávání na jednotlivých školách. 

V NPV je počáteční vzdělávání vymezeno jako celek. Obsahem RVP je vymezení 

závazných rámců jednotlivých etap - předškolního, základního a středního 

vzdělávání. Stanoví především konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah 

vzdělávání, stejně jako profesní profil podle zaměření a podmínky ukončování 

vzdělávání. Součástí RVP jsou rovněž zásady pro tvorbu ŠVP (561/2004 Sb.). 

Obsah ŠVP je dán jedinečností školy, která si ho vytváří sama, musí však být 

v souladu se zásadami stanovenými v příslušném RVP. Pro tvorbu ŠVP mohou 

školy využit Manuál pro tvorbu ŠVP, ten je vytvářen pro každé RVP, nebo jiné 

vhodné metodické materiály. 

Všechny výše uvedené kutikulární dokumenty jsou přístupné jak pro pedagogickou 

tak laickou veřejnost (RVP pro základní vzdělávání, 2007). Pro RVP platí, že jsou 

uveřejňovány ministerstvy, která je vydala11, vždy způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. V případě ŠVP, který je vydáván ředitelem školy zákon říká, že jej ředitel 

„zveřejní na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení“. Každý zájemce 

může do ŠVP „nahlížet a pořizovat si z něj výpisy a opisy, anebo za cenu v místě 

obvyklou může obdržet kopii“ (561/2004 Sb.). 

                                        

11 Některé školy poskytující vzdělání specifické zaměření jsou v působnosti Ministerstva obrany, 
Ministerstva vnitra, nebo Ministerstva spravedlnosti, ta obsah RVP s MŠMT konzultují. 



-45- 

V této práci je pozornost zaměřena na kurikulární dokumenty pro střední odborné 

vzdělávání (SOV) na státní i školní úrovni. 

 

Obrázek 8: Upravené schéma kurikulárních dokumentů; Zdroj: digifolio.rvp.cz, od 

18. 2. 2013 

3.2 Analýza RVP SOV 

Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) byly 

vydávány v šesti vlnách postupně mezi lety 2007 až 2012. Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy bylo vydáno celkem 281 RVP, a to pro každý obor, který je 

uveden v příloze příslušného nařízení vlády12. Školy jsou povinny podle příslušného 

RVP vytvořit ŠVP a zahájit výuku podle tohoto dokumentu nejpozději do dvou let 

od vydání nadřazeného RVP a to s účinností od prvního ročníku. 

Obory SOV jsou děleny do kategorií podle způsobu ukončení vzdělávání. Pro účely 

této práce není podrobnější členění podstatné. Všechny RVP analyzované dále 

v práci náleží oborům kategorie M, tedy oborům poskytujícím střední vzdělání 

s maturitní zkouškou. Analyzované RVP (uvedeny v závorkách) byly vydány 

v různých vlnách, v nichž byly RVP vydávány. 

                                        

12 Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 
ze den 31. 5. 2010. 
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• 1. vlna (červen 2007) – školy podle nich učí od 1. září 2009 (63-41-M/02 

Obchodní akademie; 65-42-M/01 Hotelnictví; 26-41-M/01 Elektrotechnika), 

• 2. vlna (květen 2008) – školy podle nich učí od 1. září 2010 (82-41-M/05 

Grafický design; 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu; 82-

41-M/14 Textilní výtvarnictví; 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy), 

• 3. vlna (květen 2009) – školy podle nich učí od 1. září 2011; 4. vlna (duben 

2010) – školy podle nich učí od 1. září 2012; 5. vlna (červenec 2012) – 

školy podle nich učí od 1. září 2014 a 6. vlna (listopad 2012) – školy podle 

nich začnou učit od 1. září 2015. 

Všechny analyzované RVP měly dané náležitosti v pořádku – charakterizovaly 

způsob a délku doby studia včetně způsobu jeho zakončení, obsahovaly profil 

absolventa, byly rozděleny na jednotlivé oblasti vzdělávání, uváděly klíčové 

kompetence, vymezovaly očekávané výstupy a průřezová témata. Bližší 

charakteristika jednotlivých pojmů není předmětem práce. Pozornost byla 

zaměřena na vzdělávací oblast „Vzdělávání pro zdraví“, která řeší problematiku 

ochrany člověka za mimořádných událostí. Vymezení této oblasti, tématu zdraví 

a problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí bylo ve všech 

studovaných RVP pojato shodně. 

Vzdělávací oblast Vzdělávání pro zdraví obsahově spojuje problematiku oborů 

Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Téma zdraví této oblasti dominuje, 

obsahově však jasně převládá detailní vymezení učiva předmětu Tělesná výchova. 

K tématu ochrany člověka za mimořádných událostí je v RVP uvedeno následující: 

„…Protože jsou lidé v současnosti vystaveni řadě nebezpečí, která ohrožují jejich 

zdraví a často i život, nabývají na významu i dovednosti potřebné pro obranu 

a ochranu proti nim, tj. pro chování při vzniku mimořádných událostí. … Oblast 

vzdělávání pro zdraví zahrnuje jednak učivo potřebné k péči o zdraví a k ochraně 

člověka za mimořádných událostí, jednak učivo tělesné výchovy. Vzdělávací oblast 

by měla prostupovat celým ŠVP… Pro oblast péče o zdraví lze vytvořit i samostatný 
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předmět13.“ Z uvedeného vyplývá, že je lhostejné ustanoví-li ředitelé škol pro téma 

péče o zdraví samostatný předmět nebo zajistí, aby se informace z tohoto tématu 

dostávaly k žákům v jiných předmětech. S řešením této problematiky by se žáci 

na středních odborných školách měli setkat. 

Všechny analyzované RVP upravovaly podobu denní formy studia trvajícího po 

dobu 4 roky. Ve všech případech RVP ukládá minimálně osm hodin týdně po celou 

dobu vzdělávání věnovat vzdělávací oblasti vzdělávání pro zdraví. V tabulce je 

uvedena tato skutečnost ve srovnání se vzdělávací oblastí matematické 

vzdělávání14. 

Tabulka 4: Srovnání minimální hodinové dotace uvedené v RVP pro vzdělávací 
oblasti Vzdělávání pro zdraví a Matematické vzdělávání; Zdroj: RVP pro jednotlivé 
obory SOV 

  
Minimální počet vyučovacích hodin za 

celou dobu vzdělávání/týden 

RVP pro obory 
Matematické 
vzdělávání 

Vzdělávání pro 
zdraví 

Hotelnictví 8 8 
Provoz a ekonomika 
dopravy 

8 8 

Elektrotechnika 12 8 
Grafický design 4 8 
Textilní výtvarnictví 4 8 
Výtvarné zpracování 
keramiky a porcelánu 4 8 

Skutečnost je taková, že zatímco se hodnoty u matematického vzdělávání liší 

v závislosti na požadavcích jednotlivých oborů, hodiny uvedené v RVP jako 

minimální jsou pro oblast vzdělávání pro zdraví u všech oborů stejné. 

                                        

13 Plné znění části „Péče o zdraví“ a úvod vzdělávací oblasti Vzdělávání pro zdraví je součástí přílohy 
práce. 

14 Oblast matematického vzdělávání byla zvolena proto, že spolu s oblastmi upravujícími český 
a cizí jazyk představuje jakési trivium, neopomenutelnou oblast s výlučným postavením. 



-48- 

3.3 Analýza ŠVP 

Za účelem zjištění, jaká je situace kolem výuky tématu, kterým se zabývá tato 

práce tj. ochrana člověka za mimořádných událostí (OMU) v teoretické rovině, bylo 

nahlédnuto do kurikulárních dokumentů vytvářených samotnými školami. Tyto 

dokumenty slouží, jako prostředek prezentace školy na veřejnosti. Člověku 

se zájmem z řad laické veřejnosti mají poskytnout informace o uzpůsobení výuky 

na té konkrétní škole. V neposlední řadě mohou přispět k tomu, že rodič, 

na  základě prezentované strategie edukačního procesu, vybere právě tu či onu 

školu pro zajištění vzdělání svého dítěte. 

Z obsahového hlediska se zaměřením na OMU byly posuzovány především školní 

vzdělávací programy (ŠVP) škol, na kterých proběhl výzkum k diplomové práci. Jak 

již bylo zmíněno dříve, téma OMU lze prezentovat v rámci výuky samostatného 

předmětu (výchova ke zdraví) nebo jako součást tělesné výchovy, která naplňuje 

vzdělávací oblast Vzdělávání pro zdraví. Podle RVP však toto téma lze plně 

integrovat do vyučovacích předmětů jiných vzdělávacích oblastí, konkrétně 

například chemie, biologie, základy společenských věd či odborné předměty 

konkrétního zaměření školy. Žádné ze šesti15 ŠVP realizaci výuky tématu OMU 

neuvádělo. 

Bylo však nahlédnuto také do ŠVP několika škol mimo výzkum. Pouze sporadicky 

byla popsána varianta, že OMU byla tématem výjezdového kurzu školy (adaptační, 

sportovně-turistický). 

3.4 Situace na Slovensku 

Obdobou v Česku platných Rámcových vzdělávacích programů jsou Štátne 

vzdelávacie programy so schválenými rámcovými učebnými plány. Tato sada 

dokumentů je platná od od 1. 9. 2011. Od 1. 9. 2013 platí revidované Štátne 

vzdelávacie programy (siov.sk). 

                                        

15 Jedná se o počet středních odborných škol, na kterých probíhal související výzkum. Konkrétnější 

informace ve výzkumné části práce. 
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Předmětem analýzy byly ŠVP pre OVP, nebo-li Štátne vzdelávacie programy pre 

odborné vzdělavanie a prípravu. Analyzovány byly ŠVP pre oborov 31 Textil a 

odevníctvo, 26 Elektrotechnika (platnost od 2013). 

V rámci stupně vzdělání Úplné stredné odborné vzdelanie je v Rámcovem 

učebném plane uvedeno, že minimální počet týdenních vyučovacích hodin 

obsažených ve vzdělávacím programu za studium pro vzdělávací oblast „Zdravie a 

pohyb“ je 8 hodin, tj. 256 hodin za 4letý studijní cyklus. 

Vzdělávací oblast „Zdravie a pohyb“ plně koresponduje se vzdělávací oblastí 

Vzdělávání pro zdraví, která je součástí dokumentů pro SOV v ČR. Jediný odkaz na 

problematiku srovnatelnou s náplní Ochrany člověka za mimořádných událostí je 

poslední ze specifických cílů, a sice „…aby žiaci“ 

• racionálne jednali pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a 

verejného ohrozenia.“ (ŠVP, Vzd. oblast Zdravie a pohyb, 2009) 
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4 Výzkumná část 

Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na postavení tématu „Ochrana 

člověka za mimořádných událostí“ v současném vzdělávacím systému. Hlavní 

pozornost je věnována přítomnosti a realizaci tohoto tématu na úrovni středního 

odborného vzdělávání (SOV). Zmapování povědomí o tomto tématu u žáků 

proběhlo za přispění analýzy vzdělávacích dokumentů na dvou stupních, a sice 

Rámcových vzdělávacích programů vybraných šesti oborů SOV a Školních 

vzdělávacích programů škol, na kterých probíhal výzkum.  

Část práce je věnována vymezení pojmů souvisejících s tématem. Zmíněna je též 

historie realizace tohoto tématu na školách v podobě branné výchovy. Součástí je 

také nahlédnutí, jak probíhá realizace této tématiky na Slovensku prostřednictvím 

analýzy tamních vzdělávacích dokumentů. 

Praktická část je věnována vyhodnocení výzkumu  

Výzkumná část této diplomové práce je zaměřena na vyhodnocení výzkumu. Tento 

výzkum byl realizován na vybraných středních odborných školách a mapoval 

povědomí žáků o problematice ochrany člověka za mimořádných událostí. 

4.1 Metodika výzkumu 

K realizaci výzkumu byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Samotný výzkum 

probíhal na vybraných středních odborných školách. Kritériem výběru byla 

rozmanitost oborů. Pro výzkum byly vybrány školy, pro jejichž obory jsou závazné 

následující RVP: 26-41-M/01 Elektrotechnika; 63-41-M/02 Obchodní akademie;  

65-42-M/01 Hotelnictví; 82-41-M/05 Grafický design; 82-41-M/14 Textilní 

výtvarnictví, 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy a 82-41-M/12 Výtvarné 

zpracování keramiky a porcelánu. Jednalo se o obory kategorie M poskytující 

střední vzdělání s maturitní zkouškou. Byla zvolena metoda dotazníkového šetření. 

Dotazník (viz příloha) byl anonymní, dotazovaní vyplnili údaje týkající se věku, 

pohlaví a ročníku navštěvovaného na SOŠ. Následovaly jednotlivé položky 

dotazníku, ten byl sestaven z celkem deseti otázek. Využity byly otázky: 
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• dvě otázky otevřené, 

• jedna otázka výběrová, 

• jedna otázka výběrová s doplněním informace, 

• jedna otázka uzavřená, 

• jedna škálová otázka, 

• čtyři otázky polouzavřené podmíněné předcházející kladnou odpovědí. 

Respondenty byli žáci prvních a druhých ročníků středních odborných škol, celkově 

se výzkumu zúčastnilo 219 žáků. Zastoupení chlapců (153) výrazně převyšovalo 

zastoupení dívek (63). Věk žáků se pohyboval mezi 15 až 18 lety. Přehledně jsou 

podrobnější informace o zastoupení pohlaví v jednotlivých ročnících a věkovém 

průměru zobrazeny v následující tabulce. 

Tabulka 5: Údaje o respondentech výzkumu; Zdroj: Vlastní výzkum 

Údaje o respondentech 
  1. ročník 2. ročník 
  D CH D CH 
Počet 25 75 38 78 
Průměrný věk 15,5 15,8 16,7 16,8 
Celkem 21916 
  dívky chlapci 
  63 153 

Čas, po který žáci dotazníky vyplňovali, byl dvacet minut. 

Pilotní ověření dotazníku použitého k výzkumu proběhlo mezi žáky devátých tříd 

základní školy. Žáci dotazníky vyplňovali v papírové podobě v prostředí své školy. 

Pro zpřehlednění a vyhodnocování informací z dotazníkového šetření byl použit 

počítačový program Microsoft Excel 2010. Jednotlivým odpovědím a možnostem 

v dotazníku byla nejprve přiřazena číselná hodnota, bylo tak docíleno usnadnění 

pro zaznamenávání do tabulky. Pokud na otázku byly možné dvě odpovědi „ano-

                                        

16 Součet jednotlivých položek chlapců a dívek nesouhlasí s uvedeným celkovým počtem – je to 
z důvodu, že tři respondenti nezakroužkovali příslušnost k pohlaví. Zbývající položky však 
vyplnili, byli proto zařazeni do výzkumu. 
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ne“, pak odpovědi „ano“ bylo přiřazeno číslo jedna, odpovědi „ne“ byla přiřazena 

nula. U položek, kde byla možná různá míra správnosti odpovědí, byly určeny 

hladiny správnosti. Těmto hladinám bylo přiřazeno číslo se slovním vysvětlením 

míry správnosti. Příkladem tohoto přístupu jsou položky dotazníku číslo 8 a 10, 

jejichž vyhodnocení je k vidění níže v samostatném oddíle práce. Do vytvořené 

tabulky byly zaneseny odpovědi, v podobě číselných hodnot, z jednotlivých 

dotazníků (Pelikán, 2007).  

Další vyhodnocení dat bylo podmíněno stanovením nulové hypotézy. Byla použita 

metoda testu nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku. Zvláštním 

případem kontingenční tabulky, využitým v tomto případě, je čtyřpolní tabulka 

skládající se ze dvou sloupců a dvou řádků. Konkrétní příklad uvádí tabulka níže, 

která se váže k otázce 2 v dotazníku. 

Tabulka 6: Příklad čtyřpolní tabulky; Zdroj: Vlastní výzkum 

 
1. roč 2. roč Celkem 

Ne 53 60 113 
Ano 47 59 106 
Celkem 100 119 219 

Čtyřpolní tabulku lze využít pouze v případech, kdy sledované proměnné nabývají 

pouze dvou hraničních hodnot (ano - ne), je tedy přípustné dichotomické dělení. 

Hladina významnosti (α) byla zvolena 0,95. Obvykle tato hladina udává 

akceptovatelnou míru odchylky, v tomto případě značila míru shody mezi 

odpověďmi jednotlivých ročníků. Znamená to, že v případě, že statistické 

vyhodnocení určilo u položky dotazníku hladinu významnosti α ≥ 0,05, byly 

odpovědi žáků v jednotlivých ročnících považovány za shodné. Jedná se o shodu 

rozdělení odpovědí v obou porovnávaných skupinách žáků. Pokud nebyla splněna 

tato podmínka, vyskytly se v odpovědích žáků v jednotlivých ročnících odlišnosti, 

kterým je věnována pozornost. 

Vyhodnocení výsledků touto metodou proběhlo prostřednictvím počítačového 

programu IBM SPSS Statistics 21 (Chráska, 2007). 
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Při formulaci výzkumných hypotéz byly respektovány zásady, které určují jejich 

podobu. Výzkumná hypotéza je podmíněným výrokem mezi dvěma nebo více 

proměnnými. Výzkumná hypotéza je formulována jako oznamovací věta a musí být 

experimentálně ověřitelná. Proměnné musí být měřitelné nebo kategorizovatelné, 

na základě těchto vlastností je hypotéza potvrzena nebo vyvrácena (Gavora, 

2008). 

4.2 Cíle výzkumu 

• Zmapovat celkové povědomí o tématu „Ochrana člověka za mimořádných 

událostí“ u žáků na středních odborných školách. 

• Zjisti, zda se liší povědomí o zvoleném tématu mezi žáky prvních a žáky 

druhých ročníků středních odborných škol. 

4.3 Hypotézy výzkumu 

H1: Povědomí žáků o tématu ochrany člověka za mimořádných událostí se neliší 

v závislosti na navštěvovaném ročníku SOŠ. 

H2: Míra účasti žáků při mimořádné události se neliší v závislosti 

na navštěvovaném ročníku SOŠ. 

H3: Míra správnosti vymezení pojmu „mimořádná událost“ nezávisí na ročníku, 

který žáci navštěvují. 

H4: Míra správnosti uvedení prostředků improvizované osobní ochrany se u žáků 

1. a 2. ročníků SOŠ neliší. 

H5: Orientace žáků v jednotlivých signálech sirén se neliší v závislosti na ročníku 

SOŠ, který navštěvují. 

4.4 Jednotlivé položky dotazníku 

Otázka č. 1: „Co rozumíte pod pojmem „mimořádná událost“? Uveďte příklad.“ 

Úkolem žáků bylo na základě vědomostí získaných v průběhu docházky na základní 

školu nebo již studia na střední škole napsat jak oni vnímají význam pojmu 

„mimořádná událost“.  
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V následujícím grafu jsou odpovědi pro lepší orientaci rozděleny pouze 

na  „vhodné“, „nevhodné“ a zaznamenány jsou případy, kdy žáci na otázku vůbec 

neodpověděli („neuvedeno“). Pro zajímavost je uvedena i četnost šalamounských 

odpovědí žáků typu „něco, co se neděje často“ zařazených mezi nevhodné. 

 

 Zdroj: Vlastní výzkum 

Statistické vyhodnocení prokázalo, že v tomto ohledu zaznamenané informace 

nejsou rozdílné od žáků prvních a od žáků druhých ročníků. 

Jako vhodné odpovědi byly vyhodnoceny následující příklady: povodně, požáry, 

„když hoří škola“, teroristický útok, havárie, chemický útok, výbuch (plynu), 

tornádo, válka, evakuace aj. Za nevhodné (ale v některý případech zábavné) 

odpovědi bylo považováno: „když jsem usnul ve vaně“, „dostat 1 z matematiky“, 

„odpadla hodina literatury“, „Barcelona porazila Real“, demonstrace, svatby, 

pohřby, návštěva papeže. 

Takto formulovaná otázka na úvod sloužila pro vytvoření představy 

o prekonceptech žáků na toto téma. 

Svými výsledky přispěla k potvrzení nebo vyvrácení výzkumné hypotézy H1 

a přímo potvrdila nebo vyvrátila hypotézu H3. 

Otázka č. 2: „Byla ochrana člověka za mimořádných událostí součástí vaší výuky 

na ZŠ?“ 
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Jednalo se o uzavřenou otázku. Testem chí-kvadrát pro kontingenční tabulku byla 

určena hladina významnosti α = 0,704. Z tohoto údaje vyplývá, že zastoupení 

v odpovědích na tuto otázku se u žáků jednotlivých ročníků nelišilo. Konkrétní 

rozdělení respondentů je obsahem výše uvedené tabulky č. 5. Skutečnost, že byli 

na základní škole seznámeni s tématikou OMU uvedlo 106 žáků z celkových 

219 žáků (48,4 %) napříč ročníky. Zbývajících 113 (51,6 %) žáků se s daným 

tématem na ZŠ nesetkalo. 

Otázka byla zařazena pro utvoření představy o realizaci tématu na ZŠ, ale také 

spíše pro zjištění míry povědomí žáků o této skutečnosti. 

Otázka č. 3: „Zmiňovalo se již téma ochrany člověka za mimořádných událostí 

u vás na střední škole?“ 

V tomto případě měli žáci na výběr odpověď „ano“ nebo „ne“. V případě, 

že odpověděli „ano“, doplňovali do dotazníku ještě konkrétní předmět/předměty, 

ve kterých bylo téma UMO zmíněno. Otázka je polouzavřená podmíněná předchozí 

kladnou odpovědí. Z hodnoty hladiny významnosti α = 0,00821 je patrné, 

že v odpovědích žáků prvních a druhých ročníků jsou významné odlišnosti. 

Pro názornost je uveden graf zastoupení odpovědí v jednotlivých ročnících. 

   

 Zdroj: Vlastní výzkum 

75
69

25

50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1. roč 2. roč

P
o

če
t 

re
sp

o
n

d
en

tů

Ročník SOŠ

Otázka č. 3: OMU na SŠ

Ne

Ano



-56- 

Zatímco na kladně na otázku odpovědělo 25 % žáků prvního ročníku, při jejich 

celkovém počtu 100, ve druhém ročníku takto odpovědělo 42 % žáků ze 119. 

Je tedy zřetelný posun. Více kladných odpovědí napsali žáci druhých ročníků SOŠ. 

Na první pohled je ovšem patrný vysoký počet těch žáků, kteří odpověděli záporně 

a to 75 % žáků v prvních ročnících a 58 % žáků navštěvujících druhý ročník SOŠ. 

Součástí položky dotazníku bylo, že žáci v případě kladné odpovědi uvedli 

předmět, v rámci kterého se o problematice OMU dozvěděli. V prvních ročnících 

byly zastoupeny tyto předměty: základy společenských věd (7); občanská nauka 

(6); základy ekologie (4); chemie (3); výchova ke zdraví, tělesná výchova, 

biologie, fyzika, v odpovědích byla také beseda či kurz první pomoci. Ve druhých 

ročnících žáci uváděli občanskou nauku (10), základy elektrotechniky (8), biologii 

(5), základy společenských věd (8), základy ekologie (7), chemii, zeměpis (3), 

nácvik požárního poplachu či třídnickou hodinu (2). Každý žák mohl uvést více než 

jeden předmět. 

Výsledky této položky dotazníku, ostatně jako výsledky všech položek dotazníku 

přispěly k potvrzení či vyvrácení hypotézy výzkumu H1 „Povědomí žáků o tématu 

ochrany člověka za mimořádných událostí se neliší v závislosti na navštěvovaném 

ročníku SOŠ.“ 

Otázka č. 4: „Je podle vás informovanost v oblasti ochrany člověka 

za mimořádných událostí důležitá?“ 

V této otázce se odpovědi žáků pohybovaly na škále: ano velmi – Ano, je dobré 

o tom něco vědět – Nevím – Ne, podle mě to není důležité. Pro názornost 

je  uvedeno grafické zpracování odpovědí. 
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 Zdroj: Vlastní výzkum 

Na tuto otázku 89 % žáků z prvního ročníku odpovědělo kladně (zahrnuje 

odpovědi „ano, velmi“ a „ano, je dobré o tom něco vědět“ v legendě grafu „ano“), 

mezi žáky druhých ročníků tyto odpovědi vybralo 95 % z nich. Že je informovanost 

v této oblasti nedůležitá si myslí 3 % žáků prvních a 2,5 % žáků druhých ročníků. 

Odpověď nevím zvolilo 8 % prváků a 2,5 % druháků. Z výsledků lze vyvodit, 

že vědomí důležitosti orientovanosti v tématice OMU koresponduje se zvyšujícím 

se ročníkem na SOŠ. 

Rozdíl v zastoupení odpovědí u žáků jednotlivých ročníků není veliký, ale z hlediska 

stanovených výzkumných podmínek nedosahuje 95% shody. Tato položka 

dotazníku přispěla k potvrzení, nebo vyvrácení výzkumné hypotézy H1. 

Tato postojová otázka byla zařazena právě proto, aby mohli žáci vyjádřit svůj 

názor. Mohlo se ovšem přihodit, že žáci volili společensky očekávanou (kladnou) 

odpověď. Hlubší studium myšlenkových operací žáků nebylo předmětem výzkumu. 

Objevuje se zde náznak nárůstu zodpovědnosti se zvyšujícím se navštěvovaným 

ročníkem – svoji roli může v tomto sehrát působení školy, významnou měrou 

se ovšem jistě podílí psychosociální vývoj. 

Otázka č. 5: „Proběhla již u vás na škole beseda se zástupci Hasičského 

záchranného sboru ČR či Policie ČR na téma ochrany člověka za mimořádných 

událostí?“ 
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Žáci vybírali mezi odpověďmi „ano“ a „ne“ a v případě kladné odpovědi měli žáci 

uvést, v jakém ročníku SOŠ se beseda konala. 

 

 Zdroj: Vlastní výzkum 

Situace v prvních ročnících je taková, že 48 % žáků uvedlo skutečnost, že beseda 

se složkami IZS nebyla součástí výuky na SŠ. 52 % žáků uvedlo opak, ovšem 

na  dotaz v jakém ročníku toto proběhlo, 24 % žáků z celkového počtu kladných 

odpovědí uvedlo, že se tak stalo v rámci výuky na základní škole a 28 % žáků 

prvního ročníku uvedlo, že tato beseda proběhla během jejich docházky na SOŠ. 

Žáci druhých ročníků na tuto otázku odpověděli kladně ve 23 %, z této části 20 

žáků uvedlo, že se beseda konala v prvním ročníku SOŠ, 6 % (7 žáků) uvedlo, 

v rozporu se zadáním, základní školu. 

Z důvodu nejednoznačnosti odpovědí není tato položka dotazníku zařazena 

do rozhodování o platnosti hypotézy H1. 

Tato otázka byla zařazena za účelem zjištění četnosti realizace besed se zástupci 

složek IZS. Skutečnost, že se beseda konala během prvního ročníku SOŠ, uvedlo 

21 % z celkového počtu 219 žáků šesti SOŠ. 

Otázka č. 6: „Byli jste vy sami přímým účastníkem mimořádné události?“ 
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V prvním kroku této položky dotazníku žáci odpovídali „ano“ nebo „ne“. V případě 

kladné odpovědi žáci uváděli konkrétní příklady mimořádných událostí, kterých 

se zúčastnili. Statistické vyhodnocení ukázalo, že se odpovědi žáků prvních 

a druhých ročníků SOŠ významně neliší. 

 

 Zdroj: Vlastní výzkum 

Podle výzkumu bylo účastníky mimořádné události 39 % žáků prvních a 41 % žáků 

druhých ročníků na SOŠ, které byly součástí výzkumu. V naprosté většině žáci 

uváděli odpovídající příklady mimořádných událostí, kterých se zúčastnili, např. 

povodně, ohlášení bomby v nákupním středisku, požár v budově školy, vloupání, 

výpadky v zásobování vodou a elektřinou… Jako nevhodné byly shledány odpovědi 

„usnul jsem ve vaně“, „pohřeb Václava Havla“ či „mistrovství světa ve fotbale“, 

jeden žák na otázku neodpověděl. 

Z celkových 219 žáků 130 uvedlo v dotazníku, že se nezúčastnilo mimořádné 

události. 

Otázka se podílí na potvrzení či vyvrácení hypotéz výzkumu (H1 a H2). 

Otázka č. 7: „Znáte místo, kde se máte shromáždit v případě, že jste vyzváni 

k evakuaci školy? 

Jedná se o otázku polouzavřenou podmíněnou předchozí kladnou odpovědí. Žáci 

odpovídali „ano“ nebo „ne“ – v případě, že jejich odpověď byla „ano“, doplnili také 
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konkrétní místo určené ke shromáždění v případě vyhlášení evakuace školy. 

Statisticky byla zjištěna odlišnost v odpovědích, které uvedli žáci navštěvující první 

ročník a žáci druhého ročníku středních odborných škol. 

 

 Zdroj: Vlastní výzkum 

Žáci navštěvující první ročníky SOŠ v dotazníku uvedli, že znají místo, kde se mají 

shromáždit v případě vyhlášení evakuace školy v zastoupení 54 %, což je mírná 

většina všech dotazovaných prváků. Z výzkumu vyplynulo, že žáci druhých ročníků 

jsou v tomto směru informovanější – „ano“ odpovědělo 69 % dotazovaných 

druháků. Ve všech případech byla kladná odpověď doplněna odpovídajícím 

místem. 

Neznalost místa pro shromáždění uvedlo 46 % žáků prvních ročníků a 31 % žáků 

druhých ročníků. 

Otázka byla zařazena proto, že znalost evakuační strategie školy patří ke stěžejním 

a školy má povinnost s těmito fakty své žáky seznámit a několikrát za dobu studia 

ověřit obeznámenost žáků. 

Položka dotazníku výše vyhodnocená přispěla k potvrzení či vyvrácení hypotézy 

H1. 
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Otázka č. 8: „V následující tabulce zakroužkujte ANO nebo NE, podle toho, zda 

v uvedených situacích použijete telefon. Pokud zakroužkujete ANO, uveďte 

i konkrétní telefonní číslo, na které budete telefonovat.“ 

Základem této položky dotazníku je tabulka (viz přílohy), ve které žáci kroužkovali 

odpověď „ano“, nebo „ne“, podle toho, zda se domnívali, že je vhodné 

v uvedených situacích použití telefonu. Pokud zakroužkovali možnost „ano“ doplnili 

také odpovídající telefonní číslo. Podle rozdělení dříve v práci se jedná o otázku 

výběrovou s doplněním informace. 

Statistickým vyhodnocením bylo zjištěno, že se žákovské odpovědi v jednotlivých 

ročnících významně neliší, a to ani u jedné z pěti separátně vyhodnocovaných 

situací. Graficky je znázorněno souhrnné vyhodnocení odpovědí žáků prvních 

i druhých ročníků. 

 

 Zdroj: Vlastní výzkum 

Výše zmíněná položka dotazníku přispěla k potvrzení či vyvrácení výzkumné 

hypotézy H1. 

Otázka tohoto charakteru byla zařazena, aby ověřila schopnost žáků správně 

použít telefonní čísla linek tísňového volání a také znalost samotných telefonních 

čísel. 
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Otázka č. 9: „Jste mimo školu, ale přesto se může stát, že jste ohroženi únikem 

nebezpečných látek, doplňte příklady improvizovaných prostředků, kterými si 

budete chránit:“ 

Otázka je atypická a ve výzkumu jediná. Cílem otázky bylo v žácích vyvolat 

představu, že musí v co nejkratším čase zajistit ochranu jednotlivým částem těla, 

a to za využití prostředků a předmětů, které mají běžně k dispozici. Úkolem bylo 

doplnit, čím by si žáci v případě potřeby chránili dýchací cesty, oči, hlavu a celý 

povrch těla. Míra správnosti odpovědí se v jednotlivých ročnících lišila. 

Pro názornost je uveden graf i tabulka s konkrétními počty sumarizovaných 

odpovědí. 
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 Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka 7: Přehled zastoupení odpovědí na jednotlivé položky otázky č. 9 z 
dotazníku; Zdroj: Vlastní výzkum 

    1.roč 2.roč 

dýchací cesty 

suchá látka 61 73 
mokrá látka 11 20 
mikina, 
bunda 11 17 
nevím 4 4 
nesprávně 13 5 

oči 
brýle 64 75 
nevím 9 9 
nesprávně 27 29 

hlava 
správně 84 96 
nevím 16 16 
nesprávně 0 7 

celý povrch 
těla 

správně  13 17 
nevím 19 18 
nesprávně  68 84 

Podrobnější výsledky jsou v grafu uvedeny pouze u první položky. Pozitivní je 

poměrně početné zastoupení nejvhodnější odpovědi „mokrá látka“, která 

zahrnovala uvedené odpovědi: vlhký hadr, mokrý kapesník, vlhký kus látky aj. 

postačuje i nejpočetněji zastoupená možnost „suchá látka“. Možnost odpovědi 

„mikina, bunda“ byla do zobrazení vybrána proto, že žáci by použili k ochraně 
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dýchacích cest část oblečení. Pravděpodobně to oblečení, které by měli zároveň 

na sobě. Potvrzení či vyvrácení této úvahy však nebylo předmětem výzkumu. 

Za nesprávné bylo považováno, když žáci uvedli, že si dýchací cesty „zakryjí 

rukama“, použijí plynovou masku – nejedná se o prostředek improvizované 

individuální ochrany, a objevily se též odpovědi, že by si žáci lehli na zem. 

V případě dotazu na ochranu očí je nejpočetnější uvedená odpověď „brýle“, ovšem 

bezvýhradně správnou odpověď (potápěčské brýle, lyžařské brýle) uvedlo pouze 

9 žáků prvních ročníků a 6 žáků navštěvujících druhý ročník střední odborné školy. 

Nesprávné odpovědi zněly: nespecifikované „zakrytí očí“, zavření očí, zakrytí 

rukama, zahrnuta byla i odpověď „oblečení“. 

Odpovědi na zbývající dvě položky jsou sdruženy do větších celků na „správné“ a 

„nesprávné“ z důvodu velké roztříštěnosti uváděných odpovědí. Početněji 

zastoupené možnosti budou představeny. 

U části vztahující se k ochraně hlavy byly do kategorie „správně“ zařazeny všechny 

odpovědi u žáků v prvním ročníku ve zbylých případech žák neuvedl žádnou 

odpověď nebo „nevím“. U žáků druhých ročníků se v uvedených sedmi případech 

vyskytly zcela nevyhovující odpovědi (krabice, batoh, „rukama“, plynová maska). 

Jako příklady k ochraně celého těla žáci uváděli: igelit, pláštěnku, gumový plášť, 

což bylo vyhodnoceno jako správné odpovědi. Do kategorie „nesprávné“ spadaly 

odpovědi: skafandr, „uteču“, ochranný oblek, „přikryju se dekou“. 

Výsledky odpovědí na tuto otázku nepřesvědčily o skutečnosti, že by si žáci 

dokázali poradit s improvizovanou ochranou při havárii s únikem nebezpečných 

látek. Vědomosti zaznamenané do odpovědí žáků prvních a druhých ročníků 

se statisticky významnou měrou nelišily. 

Podoba otázky zjišťovala, zda žáci dokáží vymyslet (za omezený čas a bez 

přípravy) vlastní příklady prostředků improvizované individuální ochrany, 

bez předem nabízených možností. 

Otázka přispěla k potvrzení nebo vyvrácení první hypotézy výzkumu H1 a výsledky 

vyhodnocení této otázky potvrdily nebo vyvrátily výzkumnou hypotézu H4.  
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Otázka č. 10: „Zakroužkujte správný popis a grafické znázornění varovného 

signálu „všeobecná výstraha“. Zbývající popisy spojte čarou s příslušnými 

grafy a dopište, o jaké signály se jedná.“ 

Poslední položka dotazníku (viz příloha) vyžadovala od žáků splnění více úkolů, to 

byl důvod, proč se její jednoznačné vyhodnocení zkomplikovalo. Byla proto 

stanovena kritéria pro varianty vyplnění, podle kterých byla poté stanovena míra 

správnosti pro statistické vyhodnocení. 

 

 Zdroj: Vlastní výzkum 

Statistickou metodou popsanou dříve byla zjištěna odlišnost v odpovědích žáků 

prvních a druhých ročníků. 

Charakteristika jednotlivých kritérií je následující: „správně“ byly vyhodnoceny 

takové odpovědi, které splňovaly beze zbytku zadání, tj. žák zakroužkoval popis 

a grafické znázornění varovného signálu Všeobecná výstraha, zbývající dva popisky 

spojil s odpovídajícími grafickými znázorněními a dopsal, o jaké signály se jedná; 

„spojeno, zakroužkováno“ zahrnuje všechny odpovědi žáků, u kterých chyběl popis 

zbývajících dvou signálů, jinak splňovaly totéž jako předchozí kategorie; kategorie 

„chybně určena Všeobecná výstraha“ byla stanovena proto, že znalost povahy 

tohoto signálu je velice důležitá, znakem odpovědí v této skupině je chybné určení 
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varovného signálu; za „zcela špatně“ byly považovány takové odpovědi, které 

kromě chybně určeného varovného signálu měly ještě další nedostatky. 

Součtem v kategoriích „správně“ a „spojeno, zakroužkováno“ odpovědělo 55 % 

žáků prvních ročníků a 31 % žáků druhých ročníků. To, že žáci prvních ročníků byli 

v této položce dotazníku úspěšnější, dokazuje i doplňkové zastoupení 

ve zbývajících dvou kategoriích. Žáci druhých ročníků měli prokazatelně lepší 

výsledky pouze v zastoupení zcela správných odpovědí. 

Tato položka dotazníku přispěla k potvrzení nebo vyvrácení dvou výzkumných 

hypotéz (H1 a H5). 

5 Diskuze  

V této části práce budou rekapitulovány výzkumem získané výsledky. Výzkum byl 

realizován na středních odborných školách nechemického zaměření. Stanovené 

výzkumné hypotézy budou na základě výsledků výzkumu potvrzeny nebo 

vyvráceny. Nástrojem pro přehledné vyhodnocení výzkumných hypotéz byla 

statistická metoda podrobně popsaná v úvodu výzkumné části této práce. 

Výzkumná hypotéza H1: „Povědomí žáků o tématu ochrany člověka za 

mimořádných událostí se neliší v závislosti na navštěvovaném ročníku SOŠ.“ 

Jedná se o výzkumnou hypotézu považovanou za hlavní. Koncepce celého 

výzkumného šetření směřovala k jejímu potvrzení či vyvrácení. Až na jednu 

výjimku (otázka č. 5) se všechny položky použitého dotazníku podílely na potvrzení 

nebo vyvrácení této výzkumné hypotézy. 

Výsledky šetření potvrdily výše zmíněnou hypotézu. Z realizovaného výzkumu 

vyplývá, že nejsou významné rozdíly v povědomí o problematice OMU mezi žáky, 

kteří navštěvují první ročník a těmi, kteří navštěvují druhý ročník střední odborné 

školy. 

Předmětem zkoumání ostatních hypotéz v diplomové práce byly dílčí otázky 

ochrany člověka za mimořádných událostí řešené v dotazníku. 
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Výzkumná hypotéza H2: „Míra účasti žáků při mimořádné události se neliší 

v závislosti na navštěvovaném ročníku SOŠ.“ 

Porovnání zastoupení odpovědí žáků jednotlivých ročníků na otázku č. 6 „Byli jste 

vy sami přímým účastníkem mimořádné události?“ ukázalo, že žáci porovnávaných 

ročníků na SOŠ se mimořádné události zúčastnili shodnou měrou – byla tak 

potvrzena související hypotéza. 

Výzkumná hypotéza H3 „Míra správnosti vymezení pojmu „mimořádná 

událost“ nezávisí na ročníku, který žáci navštěvují.“ 

Hlavním zdrojem pro potvrzení nebo vyvrácení hypotézy byla první položka 

předkládaného dotazníku. Žáci psali na úvod, jak oni rozumí pojmu „mimořádná 

událost“. Výzkum prokázal, že žáci prvních i druhých ročníků mají shodné 

prekoncepty, co se týče předloženého pojmu. Hypotéza byla tímto potvrzena. 

Grafické znázornění výsledků včetně konkretizujících informací je součástí 

vyhodnocení výzkumu. 

Tato výzkumná hypotéza byl zformulována na pozadí zájmu o zjištění prvotních 

představ žáků o mimořádných událostech před tím, než jim budou prostřednictvím 

dotazníku představeny souvislosti. 

Výzkumná hypotéza H4: „Míra správnosti uvedení prostředků improvizované 

osobní ochrany se u žáků 1. a 2. ročníků SOŠ neliší.“ 

Podkladem pro potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy byly výsledky položky číslo 

9 v dotazníkovém formuláři. Jednalo se o jedinou otázku, ve které žáci sami 

vypisovali větší množství informací. Úkolem žáků bylo navrhnout prostředky 

dosažitelné v každodenním životě, které by zajistily ochranu uvedeným částem těla 

v případě havárie s únikem nebezpečných látek. Každý ze souborů odpovědí byl 

jedinečný. Určením nejčastěji zastoupených pojmů a jejich sumarizací bylo možné 

položku vyhodnotit pomocí statistické metody. Výsledky prokázaly, že mezi 

odpověďmi žáků prvních a druhých ročníků nejsou rozdíly. Výstupem tedy je, že i 

tato stanovená hypotéza byla výzkumem potvrzena. 
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Výzkumná hypotéza H5: „Orientace žáků v jednotlivých signálech sirén se neliší 

v závislosti na ročníku SOŠ, který navštěvují.“ 

Výzkumná hypotéza byla zformulována a zařazena převážně ze zvědavosti. Řeší 

specifickou otázku tématu OMU, kterou bez předchozího poučení lze jen s malou 

pravděpodobností vyřešit zcela správně. S ohledem na ni byla sestrojena podoba 

položky číslo 10 v užitém dotazníku. 

Výsledky žáků poukazovaly na skutečnost, že jim význam jednotlivých signálů 

sirén není jednoznačně známý. Statistické vyhodnocení však ukázalo, že míra 

shody podoby odpovědí žáků jednotlivých ročníků nedosahuje vytyčené hodnoty 

95 %. Podrobnější rozbor výsledků ukázal, že žáci druhých ročníků prokázaly větší 

orientovanost v signálech sirén. Výzkumná hypotéza H5 jako jediná byla 

vyvrácena. 

Situace je taková, že školy dodržují časovou dotaci pro vzdělávací oblast 

Vzdělávání pro zdraví, všechny hodiny jsou však věnovány výlučně výuce 

předmětu Tělesná výchova. Vedení jedné ze škol, na kterých byl prováděn 

výzkum, dokonce uvedlo, že téma ochrany člověka za mimořádných událostí 

nemají začleněno, protože jim to RVP neukládá. Toto tvrzení se však nezakládá 

na pravdě. 

Výzkum této práce se zabýval shodou mezi odpověďmi žáků prvních a druhých 

ročníků středních odborných škol nechemického zaměření. Pravdou je, že žáci 

v porovnávaných skupinách mohli být značně odlišní, mohou mít odlišný základ 

z dříve navštěvované základní školy. Podmínky výzkumu však neumožňovaly 

realizaci dlouhodobého šetření získáním informací od žáků v prvních ročnících 

středních odborných škol a zapojení týchž žáků do výzkumného šetření v době, 

kdy by navštěvovali druhý ročník téže školy. Takto koncipovaný výzkum mohl 

poskytnout podklady pro utvoření konkrétní představy o míře a efektivnosti 

realizace tématu OMU na jednotlivých zkoumaných školách. Výsledky provedeného 

výzkumu představily skutečnost, že míra povědomí o problematice OMU žáků 

v prvních ročnících se neliší od míry povědomí o tomtéž u žáků druhých ročníků. 

Toto zjištění odkazuje na fakt, že střední školy zapojené do výzkumu nijak 



-69- 

nepřispěly k obohacení vědomostí žáků v oblasti OMU. Ten samý výzkum ukázal, 

že vědomosti žáků, jedno jakého ročníku, vztahující se k tématu ochrany člověka 

za mimořádných událostí nejsou nijak přesvědčivé. Svojí měrou nenaplňují 

očekávané výstupy formulované v RVP 

6 Aplikační část 

Obsahem tohoto oddílu diplomové práce je představení navržené koncepce 

tematického celku, prostřednictvím kterého by bylo možné žákům na středních 

odborných školách přiblížit problematiku ochrany člověka za mimořádných 

událostí. Hybnou silo pro vytvoření metodické podpory pro učitele a žákovských 

pracovních listů byly právě výsledky výzkumu, které ukázaly, že z naprosté většiny 

se vědomosti mezi žáky prvních a druhých ročníků neliší. Nejpravděpodobnějším 

vysvětlením je skutečnost, že si žáci vědomosti vztahující se k tématu OMU, 

přinesli z dob docházky na základní školu. Na což ostatně poukazují odpovědi 

na některé položky dotazníku z výzkumného šetření. Z výsledků výzkumu ovšem 

také můžeme vyčíst, že pokud se míra povědomí o OMU neliší mezi žáky prvních 

a druhých ročníků, škola za doby svého působení (jeden rok) nebyla v této oblasti 

přínosná. 

Při tvorbě koncepce byly dodrženy všechny zásady pro umožnění naplnění 

očekávaných výstupů a rozvoje klíčových kompetencí u žáků, které ukládá 

Rámcový vzdělávací program pro obory středního odborného vzdělávání, zvláště 

pak vzdělávací oblast Vzdělávání pro zdraví a v ní obsažená část Péče o zdraví. 

Čas potřebný pro realizaci navržené koncepce lze získat z hodinové dotace 

vzdělávací oblasti Vzdělávání pro zdraví ve formě speciálně zřízeného předmětu 

nebo v hodinách chemie za využití vyučovacích hodin náležejících Vzdělávání 

pro zdraví. Možností je také realizace v rámci výjezdního kurzu pořádaného školou. 

Obsahem navržené koncepce jsou přípravy na tři tematické celky s názvem Požární 

ochrana, Plyny životadárné i nebezpečné a Zelí nejen na talíři. Zařazeny jsou 

modelové chemické experimenty přibližující podstatu některých běžně 

se vyskytujících jevů a procesů. 
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Materiály pro realizaci jednotlivých tematických celků jsou tvořeny detailními 

přípravami pro práci učitele/učitelky a souvisejícími pracovními listy pro žáky. 

Pracovní listy slouží pro kontrolu naplnění cílů, které jsou zformulované 

pro jednotlivé části. 

Jak přípravy, tak pracovní listy byly vytvořeny autorkou speciálně pro zařazení 

do diplomové práce.  

Součástí je také výukový objekt pro interaktivní tabule vytvořený v programu 

SmartNotebook. 

Autorkou je doporučena aplikace a využití jednotlivých materiálů právě v pořadí 

Požární ochrana – Plyny životadárné i nebezpečné – Zelí nejen na talíři. Ve stejném 

pořadí budou konkrétní podoby jednotlivých celků představeny v následujícím 

prostoru diplomové práce. Pracovní listy pro žáky nejsou k dispozici vypracované, 

odpovědi na zadané úkoly pro žáky jsou obsaženy v této diplomové práci případně 

v citovaných informačních zdrojích. 
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PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU 

Vyučovací předmět:  Výchova ke zdraví  

Ročník/třída:     první ročník SOŠ 

Název tematického celku: Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Název hodiny: Požární ochrana 

Časová dotace (vyuč. hodin):    135 min/ 3 vyučovací hodiny  

Vstupní požadavky na žáka (prekoncepty): Povědomí o existenci 
mimořádných událostí.  

Obecný cíl: Představit problematiku požární ochrany dostupným způsobem. 
Názorně předvést prostřednictvím modelových chemických experimentů děje, 
které se odehrávají při výbuchu plynu, či v jednom typu hasicího přístroje. 
 
Kompetence (jaké kompetence budou v hodině rozvíjeny a čím) 
kompetence k učení: zapojování představovaných skutečností do souvislosti 
s již poznaným 
kompetence k řešení problému: odhalí, proč asi mohlo dojít k MU a jak lze 
efektivně jednat 
kompetence komunikativní: sdělují vlastní názory, odpovídají srozumitelně na 
otázky 
kompetence personální a sociální: navzájem naslouchají svým názorům, 
případně na ně reagují 
matematické kompetence: na základě zjištěných vlastností o plynech předpoví 
jejich chování na vzduchu 
 
Konkrétní cíle:    Žák … 

• Uvede příklady mimořádných událostí. 
• Zhodnotí a efektivitu jednotlivých postupů při evakuaci školy. Svoje 

hodnocení zdůvodní. 
• Vyplní přiložený pracovní list. 
• Uvede alespoň tři různé typy hasicího přístroje 
• Ke třem typům hasicího přístroje uvede alespoň jeden příklad látky 

(materiálu), která tímto typem přístroje může být hašena. 

Průřezová témata:  Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní 
prostředí 

Učebnice, učební texty, pomůcky: Přiložený pracovní list, názorné video 
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Technické vybavení: promítací plátno, dataprojektor, PC, tabule, umyvadlo 
(větší nádoba), pracovní stůl, pomůcky a chemikálie uvedené u zahrnutých pokusů 
(2). 
 
Vyučovací metody: demonstrace chemického pokusu, vysvětlování, 
diskuse, doptávání, samostatná práce žáků, projekce dynamická, projekce 
statická, opakování 
 

Postup:  

V úvodu žáci vyplní osmisměrku, jejíž tajenkou je téma celého celku a to „Požární 
ochrana“. (Součástí je dotaz, jestli žáci rozumí všem hledaným výrazům 
v osmisměrce a jestli znají její princip – neznámé nebo nejasné výrazy budou 
dovysvětleny, případně klíč k luštění bude objasněn.) Následuje brainstorming, 
co všechno si pod slovním spojením „požární ochrana“ představují. Hodina 
pokračuje projekcí videa zachycujícího výbuch plynu v Divadelní ulici v Praze. 
(samotné video přiloženo; zdroj: YouTube). Poté žáci vyplní cvičení dvě 
v příslušném pracovním listě. Určí a označí, co všechno mohlo být příčinou 
výbuchu plynu. Následuje reflexe a vyhodnocení jednotlivých možností. 

1. Demonstrace chování plynu pomocí pokusu s „litím propan-butanu“. 
Pomůcky: kádinka, stojan, svorky, klemy, plechový žlábek (možno vyrobit 
z alobalu), lihový kahan nebo svíčka, zápalky 

Chemikálie: propan-butan (náplň do plynových zapalovačů) 

Postup: Sestrojíme aparaturu: pomocí klem ke stojanu upevníme plechový žlábek 
přibližně 50 cm dlouhý tak, aby vznikla skluzavka pro plyn. Na stůl ke konci 
skluzavky umístíme hořící svíčku. Z náplně do zapalovačů vytlačíme propan-butan 
do kádinky (vhodné je použít skleněnou trubičku). Směs v kádince necháme 
zahřát a pozvolna lijeme na žlábek. 

Přibližná časová náročnost: příprava: 5 min; samotné provedení: 5 min. 

(Podrobnější informace včetně videoukázky pokusu dostupné na portálu 
www.studiumchemie.cz, položka s názvem „Pokus s propan-butanem“) 

Pokus je doplněn komentáři učitele, ten navádí žáky otázkami, aby sami předjímali 
chování plynu a svoje úvahy zdůvodnili. 

Po sérii návodný otázek a převedení tak žáků od výbuchu (požáru) k hašení 
následuje 

2. Demonstrace pokusu „Model hasicího přístroje“ 
Pomůcky: velká odsávací baňka (250–500 cm3), pryžová zátka, zkumavka, 
pinzeta, voda, saponát 
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Chemikálie: hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 (jedlá soda), roztok HCl 
(25% roztok) 

Postup: Do poloviny objemu baňky nalijte vlažnou vodu a nasypte 2 polévkové 
lžíce NaHCO3. Po rozpuštění hydrogenuhličitanu přidejte do baňky asi 10-15 cm3 
saponátu (jar). Do zkumavky nalijte 25% roztok HCl (3/4 objemu zkumavky), 
zkumavku opatrně uchopte do pinzety a vložte do baňky tak, aby se hrdlo 
zkumavky opřelo o stěnu baňky. Nesmí dojít ke smíchání obou roztoků!! Odsávací 
baňku pevně uzavřete zátkou, prudce ji obraťte dnem vzhůru a obsah protřepte. 
Kapalina je prudce vytlačována vzniklým CO2 z baňky a zároveň dochází k tvorbě 
pěny, která pod tlakem tryská z baňky ven. (Zdroj: www.enviroexperiment.cz) 

Přibližná časová náročnost: příprava: 10 min; samotné provedení: 10 min. 

Popsaný experiment lze předvést také s koncentrovanými roztoky kyseliny a sody, 
v tom případě stačí menší množství vody v baňce (přibližně jedna třetina) 
i přidaného saponátu (přibližně 1 ml). Z důvodu bezpečnosti a eliminaci zničení 
použité baňky je pokus vhodnější provádět v nádobě z plastu s bočním vývodem. 

Samotný pokus je doplněn otázkami učitele směřovaných k žákům typu: 
Co způsobilo pěnu, která stříkala z vývodu odsávací baňky? (uvolňující se oxid 
uhličitý v kombinaci s přidaným saponátem) Co je to vlastně pěna? (směs plynu 
a kapaliny)… 

Žáci doplní schéma v přiloženém pracovním listě. Plynule se přesunou k následující 
položce. 

Učitel vyhodnotí, co žáci napsali, stručně se zmíní o každém typu přístroje. 

„Tak, to bychom měli požár. Jaké jiné mimořádné události se mohou 
přihodit?“ Žáci budou buď postupně chodit k tabuli a příklady psát, nebo je říkat 
nahlas a učitel je bude zapisovat. 

Následuje další cvičení v pracovním listě pro žáky. Rozdělení učitel společně 
se žáky projde a odůvodní. 

Učitel navede žáky k tomu, že mimořádná událost může být vyhlášená i během 
jejich přítomnosti ve škole. Co je třeba dělat? – začít panikařit, pobíhat po třídě 
a tlačit se do dveří, nebo spořádaně a v klidu opustit třídu? 

Učitel celý průběh změří stopkami. Proběhne porovnání, ve které z variant žáci 
rychleji opustí třídu a shromáždí se spořádaně na chodbě. Naměřené časové údaje 
si žáci zapíší do pracovního listu. 
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Otázky, na které by žáci měli umět na konci vyučovací hodiny 

odpovědět: 

Existuje pouze jeden typ hasicího přístroje? Jak se zachováte, pokud bude ve škole 
vyhlášena evakuace? Co je základním předpokladem uhašení ohně? 

Úlohy k řešení pro žáky, pracovní listy:  Připravený pracovní list. 

Hodnocení: 

Na základě vůle komunikovat k tématu a správnosti vyplnění pracovního listu 
 



Pracovní list pro žáky  Ochrana člověka za mimořádných událostí 
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Vyřešte následující osmisměrku a tajenku napište na řádek pod zadáním. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

1. Z uvedených možností vyberte a podtrhněte všechny možnosti, které mohly podle 
vás způsobit výbuch plynu. 

Z A P N U T Í  P R A Č K Y ,  Z A Z V O N Ě N Í  N A  D O M O V N Í  Z V O N E K ,  Z A P Á L E N Í  

S P O R Á K U ,  Z A P Á L E N Í  C I G A R E T Y ,  R O Z S V Í C E N Í  S V Ě T L A  

2. Doplňte do schématu popisky náplně i obalu modelu pěnového hasicího přístroje. 

 

Obrázek 9: Zdroj: www.enviroexperiment.cz, upraveno 

ANODA, BESKYDY, DIAMANT, HVOZDY, INDEX, 

MORAVA, ODKRYTÝ, OKOUN, PALANDA, PAROŽÍ, 

PAUZY, PRINC, PRKNA, REPTAL, RUMBA, SIOUX, 

SKAUT, SRAZY, TUKAN, ÚDAJE, ŽDÍMAT, ŽUPAN 
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3. Dopište jednu věc, ke které se vztahují všechna níže uvedená přídavná jména 
(všechny níže uvedené vlastnosti). Po doplnění dohledejte na internetu, k čemu 
konkrétně se jednotlivé typy používají. 

 

4. Příklady mimořádných událostí, které jste napsali na tabuli, rozdělte do třech 
sloupečků podle toho, kam patří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nácvik evakuace. Zapište naměřené časy trvání jednotlivých variant opuštění třídy. 

Živelní 

pohroma 

Havárie Ostatní 
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PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU 

Vyučovací předmět:  Výchova ke zdraví  

Ročník/třída:     první ročník SOŠ 

Název tematického celku: Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Název hodiny: Plyny životadárné i nebezpečné 

Časová dotace (vyuč. hodin):    135 min/ 3 vyučovací hodiny  

Vstupní požadavky na žáka (prekoncepty): Znalost základních vlastností plynů. 

Obecný cíl: Představit jednotlivé plyny, jejich chování v kontaktu s ohněm. 
Představit možnosti ochrany v případě havárie s únikem nebezpečných látek. 
 
Kompetence (jaké kompetence budou v hodině rozvíjeny a čím) 
kompetence k učení: zapojení představovaných skutečností do souvislosti s již 
poznaným,  
kompetence k řešení problému: navržení efektivního využití předložených pomůcek 
k osobní ochraně při vzniku MU 
kompetence komunikativní: sdělují vlastní názory, odpovídají srozumitelně na otázky 
kompetence personální a sociální: navzájem naslouchají svým názorům, případně na 
ně reagují, diskutují, efektivně řeší předkládané problémové situace 
matematické kompetence: poznatky z biologie uplatní při předpovědi účinků plynů na 
lidský organizmus 
 
Konkrétní cíle:    Žák … 

• Uvede příklady prostředků improvizované individuální ochrany. 
• Vyjmenuje čísla linek tísňového volání. 
• Vysvětlí efektivní způsob komunikace s dispečerem linky tísňového volání. 
• Uvede čtyři příklady plynných látek, které mohou ohrozit zdraví člověka. 
• Uvede alespoň tři příklady využití/přítomnosti oxidu uhličitého v běžném životě. 
• Popíše jednotlivé kroky první pomoci při úniku plynu (např. oxidu uhelnatého) 

 
Průřezová témata:  Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní 
prostředí 
 
Učebnice, učební texty, pomůcky: Přiložený pracovní list, názorné video; 
chemikálie a pomůcky uvedené u návodů k jednotlivým zařazeným pokusům (2) 
 
Technické vybavení: promítací plátno, dataprojektor, PC, tabule, pracovní stůl 
 
Vyučovací metody: demonstrace chemického pokusu, vysvětlování, 
diskuse, doptávání, samostatná práce žáků, projekce dynamická, projekce 
statická, opakování 
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Postup:  

Pro navození tématu plyny se učitel ptá na otázky, které žáky dovedou k úvahám o 
vzduchu např.: „Co je všude kolem nás? (vzduch); Z čeho se vzduch skládá? (z 
jednotlivých plynů, částeček prachu); Jaké znáte další vlastnosti vzduchu – třeba ve 
vztahu k ohni? (Podporuje hoření…) A jak je to s plyny, ze kterých se vzduch skládá a 
jejich chováním vůči ohni?“ Následuje: 

3. Názorná demonstrace chování kyslíku a oxidu uhličitého ve vztahu k ohni + 
vyvíjení vodíku 

Pomůcky: 2 baňky, špejle, zkumavky, zápalky, kahan 

Chemikálie: CH3COOH, NaHCO3, MnO2, HCl (20% roztok), Zn, H2O2 (6-7% roztok) 

Postup: Připravíme si dvě baňky a postupně do jedné vložíme doutnající a do druhé 
hořící špejli. (Doplněno otázkou: Proč se hořící i žhnoucí špejle chová vně i uvnitř baňky 
stejně?) Následně do jedné baňky přidáme jedlou sodu a zalijeme ji kyselinou octovou. 
Postupně vložíme žhnoucí a zapálenou špejli. Co pozorujete teď? Čím to je způsobeno? 
/Přítomností jakého plynu je to způsobeno? Jeden z žáků probíhající reakci napíše na 
tabuli. Je jedno, že neví – společně to s učitelem „vymyslí“. 

CH3COOH + NaHCO3 � CO2 + CH3COONa + H2O 

Do druhé baňky přibližně 5 ml roztoku peroxidu vodíku přidáme půl kávové lžičky oxidu 
manganičitého. Opět postupně do baňky vložíme žhnoucí a hořící špejli. Žáci na základě 
otázek učitele popisují, co vidí. A navrhnou zdůvodnění / příčinu. Učitel napíše reakci na 
tabuli (bez vyčíslení). Žáky otázkami dovede k zjištění úlohy oxidu 
manganičitého.(katalyzátor reakce, snižuje aktivační energii reakce, reakcí zůstane 
nedotčen…) Některý z žáků chemickou rovnici vyčíslí. 

2	����

���	

��� 	2	��� +	�� 

Pro vývin vodíku si do zkumavky nalijeme asi 2 ml 20% roztoku HCl a přidáme asi tři 
granule zinku. Žáci na základě otázek učitele popíší ve zkumavce probíhající reakci. 
Druhou zkumavku přiložíme hrdlem na hrdlo první zkumavky. Asi minutu jímáme vyvíjející 
se plyn. Proč vodík najímám právě tímto způsobem?(Je lehčí než vzduch.) K čemu dojde 
po přiblížení hrdla zkumavky k plamenu?(Uslyšíme typický zvuk.) A čím to je způsobeno? 
(Dojde ke smíchání najímaného vodíku se vzduchem a vytvoření třaskavé směsi.) Jak 
mám tedy přenést zkumavku ke kahanu? (dnem vzhůru) Mohu ji otočit?(ne) Necháme 
vodík charakteristicky „štěknout“. 

Přibližná časová náročnost: příprava: 5 min; samotné provedení: záleží na podmínkách 
konkrétní situace. 

Žáci vyplní první položku pracovního listu (PL), který se vztahuje k náplni hodiny. 
Následuje vyhodnocení vyplnění tabulky. Žáci přejdou k plnění dalšího cvičení v PL a 
vyhodnocení jednotlivých tvrzení o oxidu uhličitém. 
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Na pořadu je další cvičení z PL. Užitý text je převzatý ze serveru iDNES.cz (BĚLKA, M. 
Karmy v Praze přiotrávily 15 lidí. V horku mohou zabíjet, varují hasiči. In: MAFRA a. 
s. iDNES.cz [online]. [cit. 2014-06-12]. Dostupné z: http://praha.idnes.cz/nebezpecne-
karmy-0e0-/praha-zpravy.aspx?c=A140610_221941_praha-zpravy_mlb). 

Diskuse zaměřená na oxid uhelnatý. Cílem je žáky navést na myšlenku, že situace není 
bezvýchodná a vhodnými postupy lze mnohé zachránit. 

Žáci vypracují cvičení pracovního listu týkající se první pomoci. Následuje vyhodnocení 
vypracovaného cvičení. Doplňujícími otázkami je ověřena znalost čísel dalších linek 
tísňového volání. Je možné dodat zajímavosti o čísle 112 – v ČR zřízeno v roce 1996; do 
roku 1998 zde by la poskytována informace o přesném čase. V současné době je to 
zakázáno. 

Pozornost se přesune k dalším nebezpečným plynům – další cvičení (5.) pracovního listu. 
Následuje reflexe, upřesnění informací, diskuse. Důležité je připomenout zásadu 
komunikace s dispečerem na tísňové lince, že telefon pokládáme až po vyzvání samotným 
dispečerem. 

Dalším cvičením v PL se posuneme k plynům, jako je amoniak a chlor (pojem „čisticí 
prostředky“ patří také k amoniaku, ten je součástí prostředků na čištění skla, porcelánu, 
nerezavějící oceli, trub, grilů – koncentrace 5-10 %). 

Následuje téma bezpečnosti a ochrany pří vzniku mimořádné události s únikem 
nebezpečných látek. Žáci si přečtou vtip. Odpoví na související otázku. Bude jim 
představen obrázek historické a současné podoby ochranné masky včetně ochranného 
oděvu. 

 

Obrázek 10Historická sovětská ochranná maska, Zdroj: webová stránka Československá 
lidová armáda, http://www.csla.cz/vyzbroj/protichemickeprostredky/masky_bssmo4.htm; 
citováno dne 18. 6. 2014 
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Žáci vlastními slovy vysvětlí pojem „improvizovaný“. Na zapůjčenou kostru případně 
figuranta z řad žáků postupně společně naaranžují dostupné věci jako prostředky 
improvizované individuální ochrany. 

Pomůcky: plavecké brýle; čepice; kus bavlněného látky na ústa / rouška; šátek / šála, 
pláštěnka / gumový kabát; gumové rukavice, igelitové sáčky, provázek, gumové holínky.  

Po dokončení aktivity proběhne dokumentace (vyfotografování). 

Nutné zdůraznit, že pro zvýšení ochrany dýchacích cest je možné roušku přikládanou přes 
ústa a nos namočit v roztoku octa (v případě úniku amoniaku) nebo jedlé sody (v případě 
úniku chloru). 

Doplnění informací do souvisejícího cvičení v pracovním listě a následná reflexe. Inspirace 
ke cvičení osm z PL byla čerpána z: BENEŠ, P. a kol. Havárie s únikem nebezpečných 
látek, radiační havárie: pro chemii a fyziku na ZŠ. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-
716-8818-5.  

Velmi důležitá je role reflexe a vyslyšení dotazů žáků. 

Otázky, na které by žáci měli umět na konci vyučovací hodiny odpovědět: 
Jaké jsou možnosti zvýšení úrovně ochrany dýchacích cest v případě havárie s únikem 
nebezpečných látek? Jaká jsou čísla jednotlivých linek tísňového volání? Jaká je důležitá 
zásada při komunikaci s dispečerem linky tísňového volání? Jaké jsou kroky při 
poskytování první pomoci v případě úniku plynu? 

Úlohy k řešení pro žáky, pracovní listy:  

Vypracování úkolů v souvisejícím pracovním listu 

Hodnocení: 

Na základě vůle komunikovat k tématu, správnosti vyplnění pracovního listu.
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1. Viděli jste ukázku vlastností vybraných plynů. Doplňte výsledky pozorování 
do následující tabulky. 

Výsledky pozorování 
Reakce Soda a kyselina 

octová 
Oxid manganičitý 
a peroxid vodíku 

Kyselina chlorovodíková a zinek 

Doutnající špejle   

Popis reakce plynu 
s plamenem 

 

Hořící špejle   

Vyvíjející se plyn    

 

2. Barevně označte VŠECHNA správná tvrzení, která se vztahují k oxidu uhličitému. 
 
a) Je součástí perlivých nápojů. 
b) Může se vyskytovat v kanalizačních prostorách a jeskyních. 
c) Hraje významnou úlohu při kynutí těsta. 
d) Jeho přítomnost ve vzduchu rozeznáme čichem. 
e) Je součástí některých typů hasicích přístrojů. 
f) Podporuje hoření. 
g) Přidává se do kyslíku v dýchacích přístrojích. 

 

3. Oxid uhličitý určitě není jediným pozoruhodným plynem. Přečtěte si následující 
článek a splňte navazující úkoly. 

„Jedovatý plyn se za normálních okolností z dobře fungující karmy do bytu nedostane. 
Bývá totiž výrazně teplejší než venkovní vzduch, bez problému proto vystoupá komínem a 
rozptýlí se v atmosféře. 
Pokud je ovšem venkovní vzduch příliš teplý, může v komíně vytvořit neviditelnou zátku. 
Oxid uhelnatý stoupající z karmy se přes ni nedostane a vrátí se do obydlí. 
Oxid uhelnatý není vidět ani cítit, jeho únik proto není snadné zaregistrovat. Mezi první 
příznaky otravy patří bolest hlavy, nevolnost, malátnost a překrvený obličej. 
Při podezření na únik oxidu uhelnatého je třeba byt řádně vyvětrat, v případě otravy 
plynem pak navštívit lékaře nebo přivolat záchrannou službu. 
Jako účinná prevence poslouží detektory, které jsou k dostání za několik stokorun.“ 
(Zdroj: iDNES.cz) 

a) Napište název oxidu uhlíku, o kterém článek pojednával. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) Vyplývá ze článku, že v chladnějším počasí je téměř vyloučen únik tohoto 
jedovatého plynu z karmy? 
 Ano -  Ne 
Pokud jste zaškrtli „ano“, podtrhněte část textu, která vás k úvaze dovedla. 
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c) Za pomoci textu vypište, podle čeho na sobě nebo někom jiném můžete poznat 
otravu tímto plynem. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Při úniku tohoto jedovatého plynu se nedoporučuje otevírat okna, celá situace by 
se tím ještě zhoršila. 
Je toto tvrzení správné?  Ano -  Ne 

 

4. Nic není ztraceno. Vhodnými postupy lze zachránit lidské životy. Jednotlivé kroky 
následující situace, která obsahuje prvky první pomoci, seřaďte, tak jak mají za 
sebou následovat. Je zařazen také jeden nežádoucí krok, ten vyškrtněte. 
 
a) Zavolám zdravotnickou záchrannou službu na linku tísňového volání 

číslo……………………….. (doplň správné telefonní číslo) 
 

Otevřu dokořán okna, nebo jinak zajistím přívod čerstvého vzduchu do 
koupelny. 

 

Přijdu do koupelny a uvidím člena rodiny ležet na zemi.  
Řídím se pokyny dispečera na tísňové lince.  
Uteču z koupelny.  
Ležícího člena rodiny přemístím z koupelny na čerstvý vzduch. (aspoň se o to 
pokusím) 

 

 

5. Následující pojmy se vztahují k dvěma dalším významným plynům. Pro každý plyn 
si určete jednu barvu a tou spojte pojmy, které se k plynu vztahují. Poté doplňte 
věty. 
klimatizace zimní stadion  

čisticí prostředky Bazén 

nemocnice PVC 

Pojmy spojené ……………………. barvou se vztahují k ………………………….(název plynu) 

Pojmy spojené ……….…………... barvou se vztahují k ………………………….(název plynu) 
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6. Přečtěte si následující anekdotu a odpovězte na doplňující otázku. 
Malá Mařenka budí ve tři ráno otce: "Tatínku já chci vidět slonečky" 

"Teď ne, Mařenko, víš, že teď se musí spinkat." 

"Ale já chci vidět slonečky!“ 

"Už jsem ti přece posledně říkal, že se to nesmí dělat." 

"Ale já moc, moc chci! Když mě neukážeš slonečky, tak řeknu mamince, že seš na 

mě zlej!" 

"No tak tedy dobře. Ale naposled, je ti to jasný!?" 

Otec jde k telefonu, vytočí číslo a povídá: "Dobrý den, tady plukovník Novák. 

Vyhlaste 3. rotě chemický poplach." 

Proč Mařenka přirovnala členy 3. roty ke slonům? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Vlastními slovy vysvětlete pojem „improvizovaný“. 
………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Na řádky vztahující se k jednotlivým částem lidského těla připište čísla prostředků, 
uvedených v rámečku, kterými byste zajistili ochranu těchto částí těla. 
OČI…………………………………………………………………………………………………………… 

DÝCHACÍ CESTY………………………………………………………………………………………… 

HLAVA…………………………………………………………………………………………………………… 

RUCE…………………………………………………………………………………………………………… 

NOHY………………………………………………………………………………………………………….. 

CELÝ POVRCH TĚLA……………………………………………………………………………………… 

1. lyžařské brýle; 2. potápěčské brýle; 3. čepic i ; 4. př i lbu; 

5. gumové rukavice; 6. kožené rukavice; 7. igel i t  / igel i tové 

sáčky; 8. provázek; 9. pláštěnka; 10. kombinéza; 11. šála; 

12. šátek; 13. rouška; 14. roztok kysel iny c i tronové; 15. roztok 



 

-84- 

PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU 

Vyučovací předmět:  Výchova ke zdraví  

Ročník/třída:     první ročník SOŠ 

Název tematického celku: Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Název hodiny: Zelí nejen na talíři 

Časová dotace (vyuč. hodin):    135 min/ 3 vyučovací hodiny  

Vstupní požadavky na žáka (prekoncepty): Povědomí o dělení roztoků na 
kyselé a zásadité povahy. Znalost pojmu „koncentrovaný roztok“. 

Obecný cíl: Představit vybrané potraviny v netradičním světle. Vytvořit názornou 
stupnici kyselosti a zásaditosti porovnávaných potravin. 
 
Kompetence (jaké kompetence budou v hodině rozvíjeny a čím) 
kompetence k učení: využití již nabytých vědomostí 
kompetence k řešení problému: efektivní rozvržení pracovních úkolů a času, 
navržení hypotézy 
kompetence komunikativní: seznámení ostatních s vlastním postupem a 
dohodnutí strategie 
kompetence personální a sociální: respektování snahy jiných lidí, operativní 
přizpůsobení se 
matematické kompetence: odhadnutí a návrh průběhu reakce na základě dříve 
pozorovaného 
 
Konkrétní cíle:    Žák … 

• Určí na základě barevné škály, která z látek je kyselejší povahy. 
• Navrhne efektivní postup přípravy koncentrovaného roztoku. 
• Zformuluje hypotézu, proč jeden roztok má odlišnou barvu než jiný 

roztok. 
• Vytvoří záznam o své činnosti v hodině. 

Průřezová témata:  Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní 
prostředí 

Učebnice, učební texty, pomůcky: Přiložený záznamový list, sady zkumavek, 
stojany na zkumavky, kádinky, kahan, zápalky hlávka červeného zelí; pracovní list 
k výukovému objektu na interaktivní tabuli 
Chemikálie: různě koncentrované roztoky kyseliny sírové a hydroxidu sodného 
(např. 5%, 10%, 20%, 40%) 
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Další pomůcky k porovnání: ocet, minerální voda, mýdlo, saponát, jedlé soda 
(NaHCO3), technická soda (Na2CO3), nesycená voda, citronová šťáva, limetka, 
NaCl, nápoj typu Coca-Cola, sodovka (voda sycená CO2) 
 
Technické vybavení: pracovní stoly, přívod vody a plynu; interaktivní tabule 
(SmartBoard) 
 
Vyučovací metody: prvky badatelství, praktické činnosti, demonstrační 
činnost, vysvětlování, diskuse, doptávání, samostatná práce žáků, opakování 
 
Postup:  

Celková příprava na praktickou činnost trvá přibližně 10 minut. Příprava zelného 
vývaru: tři listy červeného zelí nakrájíme, natrháme, nebo nastříháme na malé 
kousky, ty zalijeme vodou a 5 minut povaříme. Vývar necháme vychladnout. Učitel 
si předem připraví barevnou škálu smícháním různě koncentrovaných roztoků 
kyseliny sírové a hydroxidu sodného s vývarem z červeného zelí. Vývar 
z červeného zelí je rovněž připraven v dostatečném množství. Začátek je pojat 
poněkud ze široka a návodnými otázkami se teprve dostáváme ke klíčovému 
problému a tématu k řešení. 

„Co má společného zelí a citron? (vysoký obsah vitamínu C) Co se vám vybaví, 
když se řekne zelí? (kachna, posvícení…). Jaké znáte druhy zelí? (bílé, červené) 
Jakými způsoby se dá připravit zelí? (nakyselo…) Já jsem z něj připravil/a vývar, 
ten vypadá takto (zkumavka s temně fialovomodrým vývarem), ale i tohle je ten 
samý vývar z červeného zelí“ – postupně budou ukázány zkumavky s vývarem 
smíchaným s roztokem kyseliny (světlejší červená) a s roztokem hydroxidu 
(hnědooranžová). „Přijděte na to, co je příčinou různého zabarvení stejného 
vývaru.“  

Žáci odvodí, – například pomocí dalších návodných otázek učitele – že se tak děje 
na základě změny pH roztoku. Uvedou příklady látek kyselých a zásaditých 
dostupných běžně v domácnosti. 

Následuje příprava nasycených roztoků jedlé sody, technické sody a kuchyňské 
soli. Žáci postupně, nebo si roztoky rozdělí do skupinek, míchají ve zkumavkách 
zkoumané látky s vývarem z červeného zelí. Výsledky zaznamenávají do 
připraveného záznamového archu. 

Po skončení míchání jednotlivých roztoků s vývarem z červeného zelí následuje 
zjištění jejich orientační hodnoty pH pomocí univerzálních indikátorových papírků. 
Na základě toho žáci výsledné roztoky seřadí od nejkyselejšího po nejzásaditějšího. 
Své místo zaujme i zkumavka obsahující pouze vývar z červeného zelí. Mezi 
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porovnávané vzorky bude zařazena ještě škála vytvořená přidáním různě 
koncentrované kyseliny sírové a hydroxidu sodného. 

Výstupem je fotodokumentace vytvořené barevné škály a také žákovská 
prezentace zjištěných výsledků. 

Jedná se o poslední z celkem tří celků věnovaných Ochraně člověka za 
mimořádných událostí (OMU). V rámci opakování je možné použít výukový objekt 
vytvořený pro interaktivní tabuli. Cílem je zopakování a tím pádem upevnění 
základních poznatků o OMU. 

Otázky, na které by žáci měli umět na konci vyučovací hodiny 
odpovědět: 
Co je příčinou toho, že se mění barva vývaru z červeného zelí? Jaké máme kyselé 
a zásadité látky běžně dostupné v kuchyni? 

Úlohy k řešení pro žáky, pracovní listy:  Zaznamenání potřebných údajů do 
přiloženého archu. Vytvoření konečného produktu tj. barevné škály různě kyselých 
roztoků vzniklých smícháním zelného vývaru a zkoumaných roztoků. 

Hodnocení: 
Míra zapojení do společné aktivity, samostatnost, ochota komunikovat
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Vývar z červeného zelí a jeho reakce s vybranými roztoky z prostředí kuchyně. Do připravené tabulky zaznamenejte výsledky pozorování. 

Vzorek číslo I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

Název 

             

Popis barvy 

po přidání 

vývaru 

             

Pořadí na 

acidobazické 

škále 
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Závěr 

Ochrana člověka za mimořádných událostí (OMU) byla vybrána jako téma této 

diplomové práce pro svoji nadčasovost, což ostatně dokazují dvě kapitoly práce. 

Jedna z nich se věnuje obecně historii civilní obrany a její úloze v dějinách České 

Republiky, druhá je zaměřena na historickou úlohu branné výchovy, která se 

kolísavě větší či menší měrou podílela na celkovém obrazu vzdělávání v českých 

zemích. Obsáhle je v práci pojednáváno o klíčových pojmech souvisejících 

s tématem. Jejich jasné vymezení je velmi důležité pro celkové porozumění, 

v dalších částech práce jsou tyto pojmy zmiňovány v širších souvislostech. 

Kutikulární reforma a její přiblížení tvoří samostatnou podkapitolu teoretické části. 

V kurikulárních dokumentech na státní úrovni je učiněn podrobnější rozbor 

vzdělávací oblasti Vzdělávání pro zdraví, jehož součástí je i problematika OMU. 

Plná znění tematicky souvisejících částí Rámcových vzdělávacích programů (RVP) 

jsou součástí příloh práce. Za účelem zjištění zpracování tématu OMU na 

jednotlivých byly podrobeny zkoumání Školní vzdělávací programy těch škol, 

jejichž žáci byli účastníky výzkumu realizovaného v rámci praktické části práce. 

Podkapitola teoretické části práce pojednává o podobě vzdělávacích dokumentů 

a začlenění tématu OMU do výuky na Slovensku. 

Výzkumná část představovala cíle výzkumu a pět výzkumných hypotéz. 

Pro realizaci výzkumu bylo zvoleno dotazníkové šetření mezi žáky prvních 

a druhých ročníků šesti středních odborných škol nechemického zaměření, celkem 

se výzkumu zúčastnilo 219 žáků pražských škol. Dotazník byl koncipován za využití 

různých typů otázek, obsahoval dvě otázky otevřené, jednu otázku výběrovou, 

jednu otázku výběrovou s doplněním informace, jednu otázku uzavřenou, jednu 

škálovou otázku a čtyři otázky polouzavřené podmíněné předcházející kladnou 

odpovědí. Na vyplňování dotazníku měli žáci dvacet minut. Získaná data byla 

vyhodnocena pomocí metody testu nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční 

(v tomto případě čtyřpolní) tabulku. Použití podmiňovalo předchozí stanovení 

nulové hypotézy: „Povědomí žáků o tématu ochrany člověka za mimořádných 

událostí se neliší v závislosti na navštěvovaném ročníku SOŠ.“  Pro potvrzení nebo 
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vyvrácení této i dalších hypotéz byla zjišťována míra shody mezi odpověďmi žáků 

jednotlivých ročníků. Výsledky výzkumu potvrdily stanovenou nulovou hypotézu. 

Další ambicí bylo zjistit míru pokroku v povědomí o tématu OMU z porovnání 

odpovědí jednotlivých ročníků. Tento pokrok by svědčil o efektivně zajištěné 

strategii vzdělávání žáků v oblasti OMU na té či oné škole. Vzhledem k tomu, že 

byla potvrzena nulová hypotéza H1, pak tedy žádný pokrok v úrovni znalostí mezi 

jednotlivými ročníky nebyl. Nasvědčovalo to skutečnosti, že praktikovaná strategie 

ve vzdělávání v oblasti OMU nebyla dostatečně efektivní, pakliže vůbec existovala. 

Zároveň z výzkumu vyplynulo, že úroveň znalostí žáků účastnících se výzkumu 

je neuspokojivá a svou měrou nenaplňuje požadavky formulované očekávanými 

výstupy v RVP. V návaznosti na výsledky výzkumu byla navržena koncepce tří 

tematických celků pro výuku OMU. Součástí těchto celků jsou také návody 

na modelové chemické experimenty jako odkaz na propojení výchovy ke zdraví 

právě s chemií. 

Řešení tématu diplomové práce, která dle mého názoru komplexně představila 

problematiku OMU, mě naplňovalo pocitem účelně stráveného času a jsem 

přesvědčena o potenciálu rozvoje tématu ochrany člověka za mimořádných 

událostí a možnosti jeho uplatnění v dalších výzkumných projektech. 
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